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  األهمية اإلستراتيجية للتسويق في ظل تحديات بيئة األعمال الراهنة
  جامعة ورقلة  - أحمد باللي /د

  
ك يف يهدف هذا املقال من جهة إىل بلورة إشكالية التسويق اليت تواجه املؤسسة االقتصادية عموما واجلزائرية كجزء منها على وجه اخلصوص، وذل :الملخص

وباالرتكاز على حماولة تشخيص خمتلف هذه التحديات املمثلة أساسا يف مجلة  قدة واملتشابكة لبيئة األعمال الراهنة، ومن جهة أخرى،ظل العوملة والتحديات املع
تسويقية سرتاتيجية عوامل كعوملة املنافسة واالحتكارات والتكتالت االقتصادية املختلفة إىل جانب املرتكزات اجلديدة للتنافس، فهو يسعى إىل رسم معامل إل
  .االقتصاديةناجعة وفعالة يف مواجهة هذه التحديات، وذلك فضال عن تسليط الضوء على األمهية اإلسرتاتيجية للتسويق وإبراز مكانته بالنسبة للمؤسسة 

 
  .يجية التسويقيةاملؤسسة االقتصادية، بيئة األعمال، عوملة املنافسة، املنظمة العاملية للتجارة، التسويق، اإلسرتات : الكلمات الدالة

 
يف ظل العوملة والتحديات املختلفة لبيئة األعمال الراهنة، خاصة ما تعلق منها بإمالءات وشروط املنظمة العاملية للتجارة والبنك  :تمهيد 

رب ورؤوس األموال ع ق السلع واخلدماتالدويل وصندوق النقد الدويل، القاضية بتحرير التجارة العاملية، ورفع احلواجز وفتح احلدود أمام تدف
ت املؤسسات األجنبية بكل ما حتمله معها من مزايا  منتجا مالدول، وما يتبع ذلك من رفع احلماية عن املؤسسات واملنتجات القومية أما

يب تنافسية؛ فإن املؤسسة االقتصادية، واجلزائرية منها على وجه اخلصوص خاصة بعد توقيع إتفاق الشراكة مع دول اإلحتاد األورو 
هذا العام للمنظمة العاملية للتجارة، ستجد نفسها يف مواجهة مجلة من التحديات البيئية ذات األشكال للجزائر  املرتقب واالنضمام

  .املختلفة
  
ق منتجاا، ليس فقط على مستوى األسواق يإن اإلشكالية األساسية إذن، تتعلق أساسا مبدى مقدرة هذه املؤسسة على تسو    

منا حىت على املستوى احمللي وضمان اإلستمرار يف السوق القومية على هذا األساس، ذلك ألن الرهان يتمثل يف تقدمي اخلارجية، وإ
منتجاا وفق املعايري الدولية للتقييس، ومسايرة املنتجات العاملية جودة وسعرا بتقدمي أفضل مزيج تسويقي مالئم للسوق؛ غري أن ذلك 

إسرتاتيجيات لتفعيل وتأهيل ملختلف وظائف املؤسسة ويف مقدمتها الوظيفة التسويقية، خاصة وأن  على سوف لن حيدث دومنا اإلعتماد
   . اإلسرتاتيجة التسويقية أصبحت اليوم يف مركز اإلدارة اإلسرتاتيجية احلديثة

  
يئة األعمال الراهنة وبلورة ضمن هذا اإلطار، فإننا سنحاول من خالل هذه املداخلة الوقوف على أهم التحديات اليت تفرضها ب   

اإلسرتاتيجية التسويقية كأداة لتحقيق األهداف التسويقية للمؤسسة ومواجهة تلك  إبراز دور وكذاإشكالية التسويق وفقها بالتايل، 
   . التحديات

  
  : إشكالية التسويق وتحديات بيئة األعمال الراهنة: أوال 

بأن البيئة متثل مجلة العناصر احمليطة بالشيء، وأا تعكس مجلة املضامني االقتصادية وغريهم ن او بر وجاكسون وبروكتور  يؤكد كل من 
مر باملضامني الكلية االقتصادية واالجتماعية والطبيعية وغريها، أو بالبيئة وسواء تعلق األ )1(واالجتماعية والسياسية اليت حتيط باملؤسسة

إن الوقوف . باملؤسسة، فإا ال ميكن أن متر دومنا تأثري يف أنشطة املؤسسة ويف إسرتاتيجتهالوثيق اذات اإلرتباط ) بيئة الصناعة(التنافسية 
على حقيقة هذا التحدي سيساهم أكثر فأكثر يف بلورة إشكالية التسويق خاصة من خالل أهم معامل ومسات حتديات بيئة األعمال 

  :   الراهنة املتمثلة فيما يلي 
  
عوملة املنافسة مرحلة متقدمة للعوملة االقتصادية تزول فيها احلدود اجلغرافية أو القومية أمام أنشطة املؤسسات  تعترب :عولمة المنافسة -1

  :ومن أهم مالحمها  ،تنافس اإلقتصاديات واملؤسساتلمشكلة بذلك حتديا تسويقيا بارزا تصري مبوجبه السوق العاملية موحدة ومفتوحة 

يف مقدمتها الواليات و الية الكربى مسوهو النموذج الذي سعت وتسعى الدول الرأ :نافسة النموذج الليبرالي للم ةهيمن - أ
واهلادف إىل حترير املبادالت ورفع القيود عن التجارة اخلارجية، وذلك من خالل إتفاقيات  ،املتحدة األمريكية، إىل الدفع به
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 ،)I.B(وكذا البنك الدويل ) IMF(دوق النقد الدويل أو من خالل صن ،)WTO(الغات ووريثتها املنظمة العاملية للتجارة 
  . ك املعسكر الشيوعي واخنراط دولة تدرجييا ضمن إطار هذا النموذجكتف االجتاهوقد عزز هذا 

فمع هيمنة النموذج املشار إليه أخذ دور الدولة يرتاجع تدرجييا يف النشاط : إنحصار دور الدولة في االقتصاد  - ب
خاصة يف البلدان النامية  مبقدروها محاية مؤسساا من املنافسة األجنبية، وهو ما يعين أن هذه املؤسسات االقتصادي، ومل يعد

  .أصبحت مهددة حىت يف أسواقها احمللية

سجل القطاع اخلاص تسارعا ملحوظا يف زيادة أمهيته واسرتجاع  دباملقابل فق: الخوصصة وتعاظم دور القطاع الخاص - ج
وفيما خيص  ، وتكرس ذلك مع تسارع عمليات اخلوصصة اليت أصبحت شأنا عامليا؛ وعلى سبيل املثالمكانته عرب العامل

، الذي مسح ألول مرة ببيع أصول املؤسسات العمومية 1994اخلوصصة مع قانون املالية لسنة اجلزائر، فقد مت الشروع يف 
، وقد مت جتاوز هذه النسبة مع %49ص فيها بنسبة والتنازل عن تسيريها لصاحل مسريين خواص ومسامهة رأس املال اخلا

مع صدور  2001املتعلق خبوصصة املؤسسات لكن يف جماالت حمدودة، غري أن اال توسع سنة  22 – 95صدور األمر 
وبعيدا عن تقييم اخلوصصة فإنه ميكن التأكيد على أن هذا  ؛)2(إىل كافة جماالت النشاط االقتصادي 04 – 01األمر 
   .اح لرأس املال األجنيب يشكل حتديا بارزا للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية ويف أسواقها احملليةاإلنفت

  
ونعين به تلك التكتالت اإلقليمية والدولية ذات األثر على التجارة الدولية والتعامالت  : الدور المتنامي للتكتالت االقتصادية -2

  :كله من فرص أو حتديات تسويقية على وجه اخلصوص ويتعلق األمر بـتش أن ية املختلفة، وما ميكنناالقتصادية البي

إىل جانب منظمة األمم املتحدة للتجارة ) WTO( ويف مقدمتها املنظمة العاملية للتجارة : التكتالت االقتصادية الدولية  - أ
ال املنوط ا يف الدفع باجتاه وهذا بالنظر إىل الدور الفع ،وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل ،)UNCTAD( والتنمية 

  .)3(فرض النموذج الليربايل للمنافسة ورفع كافة األساليب واحلواجز احلمائية وفتح أسواق البلدان النامية أمام املنافسة

، فقد بادرت العديد من )EU(بعد جناح التجربة األوروبية اليت توجت بتأسيس اإلحتاد األورويب :  التكتالت اإلقليمية - ب
ومنظمة  ،)AMU( دول إىل التكتل فيما بينها خدمة إلقتصادياا ومؤسساا، ويف هذا اإلطار جند إحتاد املغرب العريب ال

وغريها؛ ويف الوقت الذي توفر فيه ) NAFTA( ومنظمة التجارة احلرة ألمريكا الالتينية  ،)اإلسيان( دول جنوب شرق أسيا 
يد من املزايا والفرص التسويقية ألعضائها، كاتساع نطاق السوق وتنسيق السياسات ، خاصة الناجحة منها العداالحتاداتهذه 

املتعاملني اخلارجني عنها ومن مجلة جوانب  مالتبادلية واستغالل قنوات ومنافذ التوزيع املشرتكة، فإا تشكل حتديا كبريا أما
  .تسويقية

  

  : اإلحتكارات والشركات متعددة الجنسيات -3

تالت االحتكارية من جمموعة من الشركات متعددة اجلنسيات اليت ختتص يف إنتاج او توزيع منتج ما، وتتوىل ذلك تتشكل التك   
) Trusts(والرتوست ) Cartel( بشكل مطلق أو بنسبة معتربة فيما بينها، وتأخذ هذه اإلحتكارات أشكاال خمتلفة من أمهها الكارتل 

خصوصا، حتديا كبريا أمام  االحتكاراتلشركات متعددة اجلنسيات عموما، وهذه وتشكل ا). Comsortiums( والكونسورتيوم 
وللوقوف على . املؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة يف البلدان النامية اليت يمن على أسواقها بفعل نفوذها االقتصادي واملايل والسياسي

 210.39ما قيمته  2000لوحدها بلغ سنة ) Exxon mobil(حقيقة هذا النفوذ تكفي اإلشارة فقط إىل أن رقم أعمال شركة 
مليار دوالر، وهذا يف  180.59بلغت  Fordكما أن مبيعات شركة   دولة، 120الناتج احمللي ألزيد من  ما يفوق مليار دوالر، وهو

  .)4(دوالرمليار  148.06لنفس السنة  BPالوقت الذي بلغت فيه مبيعات 
  
  : تلفةتحديات تسويقية ذات طبيعة مخ -4
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 باإلضافة إىل التحديات السابقة فإن املؤسسة االقتصادية تواجه اليوم جبملة حتديات أخرى ذات طبيعة خمتلفة تساهم أكثر فأكثر يف بلورة
  :  إشكالية التسويق لديها، ومن أهم ذلك

ة واتمع على حد وهو جانب مهم للمؤسس: اإلهتمام المتزايد بالبيئة وتكريس المسؤولية االجتماعية للمؤسسة - أ
ن أكذلك ك  استخدامهسواء، غري أنه قد ينعكس سلبا على املؤسسات اليت ال تستجيب هلذا املعيار الذي قد يساء 

يستعمل كأسلوب محائي جديد أمام مؤسسات البلدان النامية ويشكل بالتايل عقبة أما مقدرا على تسويق منتجاا 
  .خارج حدود بلداا اإلقليمية

فأمام التطور اهلائل للتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم  :يز التجارة اإللكترونية وظهور الشركات اإلفتراضية تعز  - ب
تعزز دور التجارة اإللكرتونية أكثر فأكثر وأصبح احلديث اليوم حول أساليب تطويرها املختلفة ) NTIC( واالتصال

مبا يتناسب مع التطورات  سة تأهيل وظيفتها التسويقيةيستدعي من املؤس وهو أمر ،االفرتاضيةوحول ظاهرة الشركات 
  .  احلاصلة

التنافسية التقليديني  منحصرا فقط يف جانيب امليزة  ز التسويقيالتميّ  دمل يع:  المرتكزات الجديدة للتميز التسويقي - ج
من األساليب والتقنيات التحكم يف العديد  استدعتلة أبعاد أخرى مجومها التكلفة واجلودة، وإمنا أصبح يتحقق على 

وأساليب ) Flexible Manufactoring systems(احلديثة كاإلدارة التنافسية للوقت، ونظم التصنيع املرنة 
وهي أساليب  ،)Reingeneering( وإعادة هندسة العمليات ) Benchmarking(القياس املقارن ألداء العمل 

قتصاد املعرفة واملؤسسات الساعية اخاصة يف ظل  كبريا  يها حتدياتساعد على تطوير األداء التسويقي ويشكل التحكم ف
  .للتعلم

  

  :التسويق وأهميته اإلستراتيجية : ثانيا 

فإننا سنتطرق إىل مدلوله احلايل للمؤسسة للوقوف على األمهية اإلسرتاتيجية للتسويق يف جمال األعمال ومكانته من بني الوظائف املختلفة 
  .املكانة عرب خمتلف التوجهاتكانة هذا إىل جانب تطّور هذا املفهوم ومعه هذه وموما يعكسه من أمهية 

  
تماله على وظائف متنوعة شبالنظر إىل طبيعة التسويق املتمثلة يف كونه نشاطا ديناميكيا متجددا وا : مفهوم التسويق وأهميته -1

حسب إصدار  للتسويق سبق وأن عرفته فإن اجلمعية األمريكية وعلى سبيل املثال فإنه يصعب اإلمجاع على تعريف موحد له؛ ومتداخلة؛ 
، مث مل تلبث )5(على أنه أداء أنشطة األعمال اليت تعين بتدفق السلع واخلدمات من املنتج إىل املستهلك أو املستعمل 1960سنة هلا يف 

هو عملية نظمية تنطوي على "أن التسويق  أن أعادت النظر يف هذا التعريف يف ظل التطورات احلاصلة حيث جاء يف أخر إصداراا
ختطيط وتنفيذ ومراقبة نشاطات مدروسة يف جماالت تكوين وتسعري وترويج وتوزيع األفكار والسلع واخلدمات من خالل عمليات تبادل 

  .  )6("من شأا خدمة أهداف املنظمة والفرد
  

يعرفانه  Duboisو  Koterمن جمرد البيع والتوزيع، فإن كال من عد بوضمن نفس املنظور الذي يعكس تطور املفهوم التسويقي إىل أ
تلك اآللية االقتصادية واالجتماعية اليت يتمكن من خالهلا األفراد واجلماعات من تلبية إحتياجام ورغبام بواسطة خلق "على أنه 

  .)7("وتبادل املنتجات واألشياء األخرى ذات القيمة لدى الغري
فإن املفهوم احلديث للتسويق أصبح ينظر إىل املؤسسة على أا نظام سلوكي، يسعى، إىل جانب تلبية أهدافها،  عتمادا على ذلك، ا 

ن هذا املنظور يعكس إذن أمهية التسويق من خالل تأكيده على مجلة إكذلك إىل إنتاج قيمة من املخرجات لفائدة املستهلك واتمع، 
  :أمور أمهها 

  .توسيع أنشطة التسويق لتشمل مجيع وظائف املؤسسة -
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  .وردود أفعاهلم باعتبارهم احملدد األساس لربنامج التسويق التأكيد على أمهية التخطيط والرقابة يف دراسة حاجات الزبائن -
 رذجتوبشكل يعكس  ،رتويجالتأكيد على أمهية املتغريات األربعة للمزيج التسويقي املمثلة يف املنتج والتسعري والتوزيع وال -

  . املفهوم يف خمتلف أنشطة املؤسسة ومستوياا التنظيمية
  .ضمن نظام التسويق، فمنه تتم البداية فيما يتعلق بدراسة حاجته ورغباته) املستهلك( حمورية وأمهية الزبون  -
  .تكريس املسؤولية االجتماعية واألخالقية للمؤسسة جتاه اتمع -

  

  :جهات التسويقية مراحل التو  -2

 الزمن، تزايدت احلاجة إىل تدخل التسويق وتطورت أنشطته عربمع تطور النشاط التسويقي وتنامي حدة حتديات بيئة األعمال    
اليت  ةوآلياته، وهكذا فبعدما كان حمصورا مع بداية الثورة الصناعية يف أوروبا والواليات املتحدة، يف أنشطة البيع أصبح اليوم مبثابة النوا

  .للمنافسة الليربايلفتقر إليها النموذج ابل وانفتح على جوانب اجتماعية وأخالقية كثريا ما  ،تتمحور حوهلا خمتلف أنشطة املؤسسة
  
  :ب التسويق يشريون إىل أربعة مراحل تطور معها مفهوم وتوجهات التسويق هياوعموما فإن كتّ    

مع بداية الثورة الصناعية وحىت حدود اية الربع األول من القرن العشرين، وذلك يف برز هذا التوجه : مرحلة التوجه اإلنتاجي  - أ
كما الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا الصناعية، حيث ركز املنتجون على اجلودة وعلى اإلنتاج واإلنتاجية على إعتبار أن املنتج اجليد،  

متيزت بتفوق الطلب على العرض السلعي فقد عرفت بأسواق البائعني، فلم تكن هناك يقول فريدريك تايلور، يبيع نفسه؛ وألن هذه الفرتة 
مل تنتج خالل هذه الفرتة إال نوعا  للسيارات Fordملمارسات التسويقية، وعلى سبيل املثال فإن شركة احاجة ماسة لتطوير األساليب و 

  .  )8(حكرا عليها تن هذه الصناعة كانعتبار أاوبلون واحد فقط هو اللون األسود على واحدا من السيارات 

مع تطور النشاط االقتصادي وكثرة وتنوع املنتجات نسبيا وتعقد أساليب اإلنتاج خالل الفرتة املمتدة ما بني : مرحلة التوجه البيعي  - ب
ى إقناع املستهلكني ا م تقريبا، فقد برزت احلاجة إىل اإلعتماد على القوى البيعية لتصريف املنتجات والعمل عل 1950م و 1925

عتبار ملصلحة ودون األخذ يف اال ،ة بالتأكيد على اإلعالن بالدرجة األوىل والعمل على تعظيم األرباح من خالل تعظيم املبيعاتصخا
  .املستهلك أمام مصلحة املؤسسة

املداخيل وقلة  اخنفاض كان من نتائجها يتلا 1929كساد العاملية لسنة اللقد ختللت الفرتة السابقة أزمة : مرحلة التوجه التسويقي - ج
الوعي الذي تزامن مع هذه الفرتة، ومن هنا   انتشاردى إىل بروز ما يعرف بأسواق املشرتين خاصة يف ظل أالذي  ،الطلب وتكدس العرض

لك مكانته الالئقة، كان ال بد من إهتمام بتخطيط اإلنتاج ودراسة السوق ومراعاة التكامل الوظيفي داخل املؤسسة وإعطاء املسته
  . قتصاد السوقاذي توجه إنتاجي إىل  اقتصادوهكذا فقد مت التحول من 

ويعترب هذا الوجه هو األحدث يف فلسفة التسويق حبيث يستهدف، إىل جانب حتقيق : مرحلة التوجه االجتماعي واألخالقي -د
ماعية واألخالقية للمؤسسة جتاهها، ويندرج ضمن هذا اإلطار أهداف املؤسسة، حتقيق سعادة الفرد واتمع بتكريس املسؤولية االجت

إحرتام البيئة ومحايتها، والنظر للمستهلك على أنه شريك إسرتاتيجي للمؤسسة، واعتبار اإللتزام بأخالقيات التسويق ورفاهية اتمع  
  .كمؤشر على كفاءة األداء وعلى املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة

  التسويق والتحديات البيئية إستراتيجية -3

داة الفعالة يف مواجهة حتديات بيئة يستمد التسويق كذلك أمهيته اإلسرتاتيجية من خالل اإلسرتاتيجية التسويقية اليت تعترب األ   
  . مؤسسةإىل جانب تفعيلها للفرص البيئية املتاحة وإسهامها ضمن اإلسرتاتيجية الكلية يف حتقيق امليزة التنافسية لل ،األعمال

  
الذي يعين فنون " Strategos" ذات األصل اليوناين " اإلسرتاتيجية "  I.Ansoffيعرف  :مفهوم اإلستراتيجية التسويقية - أ

تصور املنظمة عن العالقة بينها وبني بيئتها حبيث يوضح هذا التصور نوع العمليات اليت جيب القيام ا " دارة املعارك، على أا احلرب وإ
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" على أا  Chandler، كما يعرفها  )9("ى الذي جيب أن تذهب إليه املنظمة والغابات اليت جيب أن حتققهاددى البعيد، واملعلى امل
قيق حتديد املنظمة ألغراضها الرئيسية وأهدافها الرئيسية وغاياا على املدى البعيد وتبين أدوار عمل معينة وختصيص املوارد املطلوبة لتح

  .)10(لغاياتهذه األهداف وا
  
" على أا ) Thompson(ضمن هذا اإلطار فإن اإلسرتاتيجية التسويقية من حيث أا إسرتاتيجية وظيفية تعرف حسب    

فقد عرفها ) Proctor, 1996( ، أما )11("الطريقة اليت من خالهلا يتم التوصل إىل األهداف التسويقية على املدى الطويل والقصري 
على أا تعكس اإلستخدام األمثل لرتاكيب خمتلفة للمزيج التسويقي لتحقيق أهداف  Marketing Managementيف كتابه 

كما ميكن أن نعرفها على أا تتمثل يف حتديد األهداف التسويقية بعيدة املدى وانتهاج السبل وختصيص املوارد الكفيلة . )12(معينة
  .بتحقيق هذه األهداف

  :وحتديات بيئة األعمال من مجلة نقاط أمهها  صاتيجية أمهيتها خاصة فيما يتعلق بفر تستمد هذه اإلسرت :  أهميتها - ب
كوا الوسيلة اليت تتحقق من خالهلا األهداف التسويقية للمؤسسة وبالتايل أهدافها الكلية علما أن التسويق يعترب يف حد   -

  ذاته هدفا أساسيا لنشاط املؤسسة؛ 
ة اليت يتم من خالهلا ر له الكشف عن الفرص التسويقية ونقاط القوة يف املؤسسة وكذا اإلداتعترب اإلطار الذي يتم من خال -

  إستغالل هذه الفرص وتفعيل تلك النقاط؛ 
جتاوز وتعمل على لتسويقية وعن نقاط الضعف اتساهم باملقابل يف الكشف عن خمتلف التحديات واملخاطر يف البيئة  -

  ومعاجلة تلك النقاط؛
وعلى حبوث تسويقية  قختطيط شامل وعميعلى عتماد عد على إنتقاء أفضل اخليارات اإلسرتاتيجية وهذا باالكوا تسا  -

  .دقيقة ونظام تسويقي مرن وجتزئة سوقية فعالة
ة تساهم يف تفعيل وترشيد القرارات التسويقية للمؤسسة من خالل حتديد برنامج العمل املالئم، وكذا يف حتقيق امليزة التنافسي -

  . للمؤسسة بشكل عام
  

  نحو إسترتيجية تسويقية ناجعة وفعالة -4

عتماد إسرتاتيجية تسويقية ناجعة وفعالة ا من حىت يتسىن للمؤسسة حتقيق أهدافها ومواجهة التحديات املختلفة لبيئتها كان البد   
الفكر اإلسرتاتيجي خاصة فيما يتعلق بالتوفيق مع األخذ يف اإلعتبار ألحداث ما توصل إليه  ،وذلك ضمن اإلسرتاتيجية الكلية للمؤسسة

لة مجإن معايري النجاعة والفعالية هذه تتمحور أساسا حول . ما بني املوارد اإلسرتاتيجية اخلاصة باملؤسسة والظروف البيئية واهليكلية للسوق
  :عناصر من أمهها 

كما سبق اإلشارة إليه، تندرج ضمن إطار فاإلسرتاتيجية التسويقية،  : خدمة اإلستراتيجية الرئيسية للمؤسسة  - أ
فاحلصة التسويقية تعترب  ،ع رسالة املؤسسةماإلسرتاتيجة الكلية أو الرئيسية للمؤسسة لذا كان البد من التوافق مع أهدافها و 

، للوصول لوضعية الرائد يف السوق دون Proterلكن أن جتهد املؤسسة نفسها، كما يقول  ،مثال هدفا تسويقيا مهما
مؤسسة، قد يؤدي باملؤسسة إىل اخلروج ائيا من السوق كنتيجة لذلك اإلجهاد وعدم لعتبار للهدف اإلسرتاتيجي لا

  . )13(التوافق

وذلك يتطلب يف األساس تشخيصها بفعالية والتحليل الدقيق ملختلف العوامل اهليكلية :  التكيف اإليجابي مع البيئة - ب
هذا  ف الفرص الواجب إستغالهلا أو التهديدات الواجب جتنبها، كما يندرج ضمنشكل تتضح معه خمتلباملؤثرة فيها و 

  .اإلطار حتديد أهم اخليارات اإلسرتاتيجية املالئمة هلذا التكيف ولتحقيق أهداف املؤسسة
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لقد توصل الفكر اإلسرتاتيجي احلديث خاصة ضمن مدخل املوارد : ارد الخاصةو بناء اإلستراتيجية على أساس الم - ج
ومن هنا فإن  ،تعترب احملدد األقوى لرحبية املؤسسة وتنافسيتها ،ته أحدث الدراساتتإىل أن املوارد اخلاصة للمؤسسة وكما أثب

فتقوم مثال بتفعيل حبوث املنتج ودراسة  ،املوارد التسويقية اإلسرتاتيجية أساسإسرتاتيجية التسويق الفعالة جيب أن ترتكز على 
  .التوزيع وكذا القوى البيعية املختلفة وغريهاالتسويقي ونظام السوق ونظام املعلومات 

  
  : )14( الشروط التالية وآخرون Barneyوحىت تكون هذه املوارد إسرتاتيجية فإنه جيب أن تتوفر فيها كما يقول 

  املسامهة يف خلق القيمة؛ -
  خاصية الندرة والتفرد؛ -
  عدم القابلية للتقليد؛ -
  .ل مبورد أخر على مستوى اإلسرتاتيجية املتبعةعدم القابلية للتبدي -

  
علما أن تفعيل هذه املوارد يستدعي إىل جانب احلصول على خمزون إسرتاتيجي منها، كذلك العمل على ترقيتها وتثمينها 

  .وجتديدها كلما لزم األمر
  

تشهد يف عصر العوملة  ،ة على وجه التحديداالقتصادية عموما واجلزائري ص إىل أن املؤسسةلعلى ضوء ما سبق ميكن أن خن :الخالصة
هذه البيئة فإن هذه توفرها وثورة املعلومات مجلة من التحديات اليت تفرضها بيئة األعمال الراهنة، وبغض النظر عن الفرص اليت قد 

عي بالتايل جتنيد خمتلف ظيفتها التسويقية وتستدو التحديات قد تؤدي ا إىل اخلروج من السوق، فهي بذلك تطرح إشكالية ملحة على 
وال شك أن بلورة هذه اإلشكالية تعترب يف حد ذاا مؤشرا بالغا على أمهية . واجهة ذلكب واملمارسات التسويقية الكفيلة مباألسالي

حتقيق التسويق واحلاجة إليه، غري أن هذه األمهية تتضح أكثر فأكثر من خالل إسرتاتيجية التسويق ودورها يف حل مشاكل املؤسسة و 
  .أهدافها كما تبني لنا من خالل هذه املداخلة
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