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  التسويق كعامل جناح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
  ورتل فريد ك.د

  جامعة سكيكدة
  

Drucker  Peter على املستوى العاملي يقوليف علوم التسيري أحد أبرز املختصني:  
  ..." أصنع ما تستطيع بيعه بدل حماولة بيع ما تستطيع صنعه"... 

  
رد البشرية واليت أصبحت معيار لتقدم الشعوب ، ولذا فانه البد من دفع القادرين على العمل ان التنمية االقتصادية ال تتأتى اال بتنمية املوا

وخاصة الشباب منهم اىل هذا االجتاه ، وتشجيعهم لدخول حلقة الدورة االقتصادية عن طريق انشاء املؤسسات العامة واخلاصة ، اليت 
  .لفين واخلربة الالزمة تعىن مبشاركة الشباب يف مشروعام ، وتقدم هلم الدعم ا

 ان املؤسسات الصغرية واملتوسطة متثل شرحية هامة ، وأساسية يف البنية االقتصادية لكل دولة سواء كانت متقدمة ، أو نامية اضافة اىل 
  .كوا جماال رحبا وواعدا الستيعاب الشباب الراغب يف الدخول يف جمال األعمال 

قتصاد الوطين يف أي دولة يتكون يف جممله من املؤسسات  الصغرية واملتوسطة والكبرية جمتمعة ، وان كان من الثوابت الراسخة أن اال
وان االجنازات االقتصادية أينما كانت هي حمصلة  جهود تضافرت ونشاطات تكاملت لتحقيقها ، فان املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

لتنمية االقتصادية واالجتماعية ، وكثري ماتكون هذه املؤسسات الصغرية مبثابة على وجه التحديد متثل قاعدة اهلرم االقتصادي النطالقة ا
  .طور انتقايل خمصب بالتجربة ملؤسسات متوسطة وكبرية

ولقد أثبتت النظريات والتجارب االقتصادية احلديثة أمهية هذه املؤسسات ودورها احليوي يف التنمية االقتصادية ، وحنن يف اجلزائر اذ 
  . تنمية هذا القطاع االقتصادي ،فان التحديات اليت تواجهنا ختتلف عن تلك اليت واجهتها دول أخرى سبقتنا يف هذا االنتطلع اىل 

وما جتدر االشارة اليه ان للمؤسسات الصغرية واملتوسطة العديد من اخلصائص اليت متيزها عن املؤسسات الكبرية ، كحجمها ، وهيكلها 
حمل أعباء ادارية كبرية  أو بطالة مقنعة كما التتوفرعلى خطوط انتاجية هائلة وورشات كبرية ومعدات التنظيمي البسيط ، ال تت

  .ومكائن ثقيلة وكثرية وألن رؤوس أمواهلا حمددة كذلك
اجيابية ولكن رغم حمدودية االمكانيات اال أن أمهية هذا النمط من املؤسسات كما سلف الذكر ال يستهان ا ، ملا هلا من انعكاسات 

  :على حياة الفرد واتمع من جهة وعلى التنمية واالقتصاد من جهة أخرى وأبرزها 
ان تفعيل دور هذه املؤسسات سيقلص من حدة البطالة  يف اتمع من خالل االستفادة من األيدي العاملة العاطلة عن العمل ،  -

عات وهي ظاهرة متفشية يف كل اتمعات سواء املتقدمة أو النامية علما أن البطالة أصبحت احدى املعضالت الكبرية يف حياة اتم
ولكن بنسب خمتلفة ، اذن فان تنشيط سوق العمل وما ينجر من وراء ذلك ، سيساهم بشكل ملحوظ يف التخفيف من حدة هذه 

  .الظاهرة اخلطرية 
 .. هذه املؤسسات تساهم بشكل معترب يف تعزيز االقتصاد الوطين -

هلام للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد واتمع يتجسد ميدانيا وبالشكل املرغوب الوصول اليه يف حالة ازالة وهذا الدور ا
اخل من جهة، ومن جهة أخرى ليتأكد بقاء هذه املؤسسات يف ...العقبات بغض النظر عن طبيعة هذه العقبات ان كانت ادارية ، مالية 

هاوحتقيق من خالل ذلك الدور املنوط ا يف ظل احمليط االقتصادي الذي بات يتميز باملنافسة خاصة بعد السوق وبالتايل ضمان استمراريت
زوال األنظمة االقتصادية االشتراكية واحالل حملها النظام االقتصادي الرامسايل االقتصاد احلر وتال ذلك من تغريات أفضت اىل نظام 

وغريها عرب آلياا ...ا وسريافقها من تغيريات يف شىت ااالت اقتصادية ، سياسية وثقافيةجديد اصطلح على تسميته بالعوملة ومارافقه
يتحتم على كل املؤسسات ومن ...صندوق النقد الدويل،البنك الدويل الشركات متعددة اجلنسيات ومنظمة التجارة العاملية"املعروفة 

  ".السعر –اجلودة "  عمل على تبين وتطبيق مبدأ املنافسة األساسي بينها املؤسسات الصغرية واملتوسطة على وجه اخلصوص أن ت
مبعىن االنتاج بأحسن جودة وبأقل سعر ممكن حىت تفرض نفسها يف السوق وحتقيق اهلدف األساسي املتمثل يف حتقيق األرباح اليت تسمح 

  .هلا فيما بعد بالتوسع واالستمرار  يف النشاط 
واملتوسطة أن ترفع مبدأ املنافسة كما ينبغي جيب أن تكون متحكمة يف املشاكل التسويقية وهذا ولكي تستطيع املؤسسات الصغرية 

  .التحكم يكون نابع من امتالك املؤسسة لألدوات التسويقية األساسية 
 من غري أهل وهنا نفتح قوسني للتأكيد بأن التسويق كمفهوم ليس املقصود به البيع كما قد يتبادر اىل أذهان الكثري من الدارسني

 .االختصاص 
  )1..."  (عبارة عن نشاط بشري يهدف اىل اشباع احلاجات والرغبات من خالل عمليات التبادل " حسب فليب كوتلر هوفالتسويق 

 اذن من خالل التمعن يف هذا التعريف جند أن نقطة البداية يف التسويق هي وجود احلاجات والرغبات البشرية ، مث وجود املنتجات اليت
تشبع هذه احلاجات وهذا يعين وجوب القيام باالنتاج ، وبالرغم من ذلك فوجود احلاجات واملنتجات اليت تشبعها غري كافيني للتعبري 
عن مضمون التسويق اذ البد أن يتم ذلك عن طريق السوق وما يتبع ذلك من توزيع وترويج وضمان اخلدمة مابعد البيع ،باختصار 

  .قبل بداية عملية االنتاج وينتهي بعد استهالك املنتوج من قبل املستهلك وما يتخلل كل هذا من عمليات وأنشطةنقول أن التسويق يبدأ 
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  .ولذا جيب أن ال خنلط بني التسويق والبيع ، ألن التسويق أمشل من البيع 
رضى املستهلك ونكون كما قال بيتر ويعترب التسويق عامل مهم جدا لولوج املؤسسات الصغرية واملتوسطة اىل السوق وبالتايل تنال 

  "درينكر 
أي املؤسسة تصنع ما حيتاجه املستهلك ووفقا لرغباته وليس لشيء آخر ، أما اذا انتجنا دون استشارة املستهلك " أصنع ما أستطيع بيعه 

  مث انزلنا 
  

ن ما أنتج ال يتوافق مع ماحيتاجه املستهلك أل"  حناول بيع ما نستطيع صنعه" ما أنتجناه اىل السوق  فسنجد صعوبة يف التصريف أي  
  .وخاصة يف ظل االقتصاد احلر واملنافسة 

  التسويق عامل جناح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كيف؟
مما سبق جيب أن يدرك أصحاب املؤسسات ومسريوها  وخاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة بأن التسويق هو أحد ركائز اقتصاد 

 احلر وال ميكن ختيل حركية مؤسسة ما يف ظل االقتصاد احلر دون ممارستها للتسويق ، ألن اهلدف من التسويق هو السوق أو االقتصاد
معرفة وفهم بشكل جيد الزبون واملستهلك واملنتوج أو اخلدمة اليت تتكيف بطبيعة احلال مع حاجاته وتباع تلقائيا بعبارة أخرى نقول أن 

  .كمن يف السعي الشباع حاجات املستهلكني وأما الربح فيستمد من خالل هذا االشباع اهلدف من ممارسة التسويق يبقى ي
  .بينما اهلدف من البيع كعملية تبقى ال خترج عن اطار حتقيق الربح

جية ولذا فعلى كل املؤسسات الصغرية واملتوسطة أن تبين انطالقتها يف امليدان مبراعات اجلانب التسويقي وهذا من خالل وضع استراتي
  .تسويقية تراعى فيها أهم السياسات املشكلة ملا يعرف بالتسويق املزدوج أو املزيج التسويقي 

   :السياسات التسويقية* 
   : سياسة املنتجات •

حيث أن فهم هذه السياسة واعتمادها من شأنه أن يؤدي اىل انتاج املنتجات أو تقدمي اخلدمات بشكل جيد ومطابق للمواصفات الطلوبة 
  .ف املستهلكني ، أي على درجة من اجلودة من طر

  .وتغليفه ووضع البيانات الضرورية عليه ...وهذه السياسة تعىن بتصميم املنتوج من حيث اخلواص الفيزيائية والكيميائية 
بعد أن يصبح املنتوج جاهزا مغلفا وموضوعة عليه مجيع البيانات الضرورية بناءا على ماحيتاجه املستهلك ، يبقى أمام املشرفني على 

  .التسويق التنسيق مع املصاحل املختصة األخرى قصد وضع سعر مناسب للمنتوج أو اخلدمة وهذا من خالل سياسة األسعار 
  :سياسة األسعار  •

سياسة ضمن املزيج التسويقي وادراكها من قبل املسريين عموما واملشرفني على التسويق باملؤسسات خصوصا يعترب أكثر من وتعترب ثاين 
  .ضروري 

وتسمح هذه السياسة بتسعري املنتوج أو اخلدمة مبا خيدم املؤسسة ويرضي املستهلكني ، ويراعى يف ذلك عدة عوامل كتكلفة االنتاج اليت 
  .وغريها ... ليلها ، أسعار املنافسنيجيب العمل على تق

يبقى من الضروري توزيع املنتوج وايصاله اىل نقاط البيع حىت يكون يف متناول املستهلكني ، .. وبعد أن يتم تسعري املنتوج أو اخلدمة 
  .وهذا ما تعرب عنه سياسة التوزيع 

  :سياسة التوزيع  •
بالبحث يف كيفية ايصال املنتوج أو اخلدمة اىل املستهلك يف الوقت واملكان ثالث سياسة من سياسات املزيج التسويقي وتم وهي 

املناسبني ، وهذا باعتماد قناة أو قنوات توزيع واختيار موزعني مع السعي ملتابعتهم وتقييمهم مبا خيدم مصلحة املؤسسة ،مع التركيز على 
 مبا يرضي املستهلك ، وبعد أن يتم ايصال املنتوج أو اخلدمة اىل أماكن تقليل تكاليف التوزيع اىل أدىن مستوياا قصد ختفيض سعر البيع

بيعها يبقى على املؤسسات ضرورة االتصال باملستهلك واعالمه عن توفر منتوجاا و،أو خدماا يف السوق وكذا حماولة جذبه للشراء 
  .ية واملتعلقة بالترويج أو االتصال التسويقي من خالل التأثري عليه بوسائل خمتلفة تربز  لنا من خالل رابع سياسة تسويق

  : سياسة الترويج  •
ادراك مضمون هده السياسة من السياسات التسويقية ميكن من التحكم يف  عناصر الترويج املختلفة كاالشهار ، العالقات العامة ، قوة و

املستهلك وجذبه للشراء من جهة ، ومن جهة أخرى جند أن البيع وترقية املبيعات ، وبالتايل ضمان زيادة املبيعات من خالل التأثري على 
العالقات العامة تقود اىل حتسني صورة املؤسسة يف حميطها بنوعيه الداخلي واخلارجي ، وسياسة الترويج أو االتصال هامة جدا بالنسبة 

هلك أو االعتماد على قناة قصرية من للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ألن هذا النوع من املؤسسات يعتمد على البيع املباشر للمست
وهنا يصبح من الضروري اعتماد استراتيجية ...املستوى الثاين عند التوزيع أي وجود تاجر جتزئة يتوسط بني املؤسسة واملستهلك 

  .لالتصال والترويج للوصول اىل اهلدف 
على بعث ادارة تسويق فحسب ، وامناعلى ان تكون مما سبق نصل للتأكيد بأن مفهوم التسويق احلديث يقتضي اال تقتصر املؤسسات 

سياسة ومنهجية التسويق متناسقة ومنبثقة من االستراتيجية العامة للمؤسسة جبميع أقسامها وأفرادها ، هذا يستوجب من كل مؤسسة 
ا يف جمال التسويق اىل صغرية كانت أو متوسطة ترغب يف البقاء وتثبيت مكانتها مث يف النجاح التجاري أن ترتقي بسياستها وادار
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املستوى املناسب ملتطلبات املنافسة احمللية مث الدولية ، يكون ذلك باحداث نقلة نوعية يف طريقة تعاملها مع مفهوم التسويق احلديث وما 
رسة التقنيات واآلليات يتضمنه من تقنيات وآليات ، وسائل ، أدوات وممارسات واىل تغيري العقلية والفلسفة التسويقية املتبعة مث اىل مما

العصرية، واليت تكون يف نفس الوقت متالئمة فيما بينها ومتناسقة مع روح العصر والتجديد ،الذي بات يفرض على املؤسسات الصغرية 
ويق ولعل واملتوسطة ضرورة التميز واالمتياز بفضل التوجهات العصرية واملستقبلية اليت انتهجتها بعض املؤسسات الرائدة يف ميدان التس

لقد أصبح (( من أمهها أن تضع املؤسسة يف أول اعتباراا االستراتيجية العميل والسوق  كما سبق وذكرنا ، هذا ما جتسده العبارة التالية 
   .2)) الزبون ميثل الشخصية االوىل واألكثر أمهية للمؤسسات الناجحة 
ملستقبلية ادراك للتوجهات االستراتيجية على املستوى التجاري والتسويقي ، كما أن يف استقصاء وتلمس حاجياتاألسواق وتلبية رغباا ا

وبناء على هذا يظهر أن لوظيفة التسويق دورا رئيسيا يف تكريس وبلورة توجهات املؤسسة العصرية صغرية كانت أم متوسطة اليت تضع 
  .العميل يف قلب اهتماماا 

 توزيعه بانتظام على مدار السنة وكذلك على ضبط وترتيب نوعية هذا الطلب حىت فالتسويق اذن يبحث يف ضبط مستوى الطلب مث يف
تتمكن املؤسسة من حتقيق أهدافها ، بصفة أخرى اهليكل التسويقي يف كل مؤسسة صغرية أو متوسطة يسعى اىل ادارة الطلب وحسن 

أو يف )  غري ظاهر(ت كما ميكن أن يكون مستترا التصرف يف عناصره،ألن الطلب ميكن أن يكون سلبيا ، أو منعدما يف بعض احلاال
ويف مجيع احلاالت يتحتم على املؤسسات الصغرية واملتوسطة وخاصة )...غري منتظم( تراجع يف حاالت أخرى وميكن أن يكون مومسيا

ازن املطلوب وهذا من خالل التسويق املتواجدة ا أن تتعامل مع وضع الطلب وأن توجد احللول املناسبة لتحقيق التو) مصلحة (ادارة 
  .مراجعة السياسات التسويقية اليت ذكرناها سلفا وتكييفها مع املطلوب 

  .من هنا يتأكد أن دور التسويق يتمثل يف مجلة من اجلهود املبذولة يف سبيل احلصول على املبادالت مع األسواق املستهدفة من وراء ذلك
توسطة املتميزة اىل اجياد توازن متناسق ومتكامل بني مصاحلها من جهة ومصاحل الزبائن ويف هذا االجتاه تطمح املؤسسات الصغرية وامل

اذ ميكن للمؤسسة أن ترتقي مبستوى ممارساا لعملية التسويق حسب متطلبات السوق أو حسب مستوى ..واتمع من جهة اخرى 
أن ختتار املؤسسات الصغرية واملتوسطة احدى املناهج املنبثقة الوعي والنضج االجتماعي واحلضاري السائد عند جمتمع معني ، كما جيب 

  .عن تصور ورؤية خاصة ا ومبحيطها حسب املكان والزمان
مما سبق نصل لطرح بعض املقترحات نرى بأن من شأا دعم وابراز دور التسويق كعامل جناح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ندرجها 

  :كمايلي 
 باملؤسسات الصغرية واملتوسطة وهذا بتشجيعها ، ازالة العقبات من طريقها ودعمها بالقوانني اليت ختدمها نوصي بضرورة االهتمام*

  .وجتعل منها مصدرا من مصادر التنمية
نوصي املؤسسات الصغرية واملتوسطة بأن تعمل على بعث مصاحل خاصة بالتسويق ،وعليها أن تسعى للنهوض بالسياسات  •

  .والظروف املستجدة يف االقتصاد الوطين التسويقية مبا يتماشى 
 .نوصي املؤسسات الصغرية واملتوسطة بأن تعمل على أن يكون بني مستخدميها خمتصون يف التسويق  •
نوصي بتوفري االمكانيات للمشرفني على التسويق باملؤسسات قصد القيام بالدراسات واألحباث املطلوبة وخاصة تلك املتعلقة  •

 .  لكبالسوق وسلوك املسته
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