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ملخص: 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  يف  الت�سويق  يوؤديه  الذي  الدور  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
يف  جذري  ب�سكل  ي�ساهم  فاإنه  وبالتايل  الوظيفية،  الأن�سطة  اأهم  يعد  حيث  واملتو�سطة، 
اأو ف�سله، حيث ميثل النافذة التي يطل من خاللها امل�رشوع على املجتمع  جناح امل�رشوع 
وبالذات على امل�ستهلكني، وما يقرر اإنتاجه من �سلع وخدمات اإمنا يعتمد على ال�سرتاتيجية 
الت�سويقية وقدرتها على ا�ستيعاب امل�ستهلكني واحتياجاتهم.ونظراً لالأهمية التي تكت�سبها 
اإىل  �سنة  من  لها  التعدادي  للتطور  وبالنظر  باجلزائر،  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 
اأخرى وم�ساهمتها يف التنمية القت�سادية والجتماعية، اأ�سبح من ال�رشوري البحث عن 
ال�سرتاتيجيات التي متكنها من حتقيق القدرة التناف�سية والبقاء وال�ستمرارية، وقد جمعت 
البيانات الالزمة لهذه الدرا�سة من خالل ا�ستبانة اأعدت وطورت لتتالءم مع اأهداف الدرا�سة، 
بالإ�سافة اإىل ذلك �سعت الدرا�سة لختبار فر�سيات الدرا�سة الأربع العدمية، من اأجل حتليل 

.SPSS البيانات ا�ستخدمت الباحثة برنامج احلقيبة الإح�سائية للدرا�سات الجتماعية
النتائج منها: يوؤدي الت�سويق دوراً فعاًل يف  اإىل جمموعة من  الدرا�صة  وتو�صلت 
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة حيث ي�ساهم يف حتديد ا�سرتاتيجياتها التناف�سية، وبناء على 
نتائج الدرا�سة قدمت عدد من التو�سيات منها: �رشورة اإن�ساء هيئات ومراكز متخ�س�سة يف 

جمال تدريب اأ�سحاب املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة على الأ�ساليب الت�سويقية احلديثة.
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  التناف�سية،  ا�سرتاتيجيات  الت�سويق،  املفتاحية:  الكلمات 

واملتو�سطة، املزيج الت�سويقي.



193

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية - اجمللد الثاني - ع )6( - حزيران 

Marketing as a way to reinforce the competitiveness 
of the small and medium- sized enterprises

 (A Practical study of a sample of Algerian enterprises) 

Abstract: 
This study investigates the role of marketing as one of the most important 

functional activities in small and medium- sized enterprises because this is 
decisive to the success or failure of the project.Marketing is indeed the window 
through which the project is reflected to the society and to the consumers.The 
goods or the services are provided by any project based on its marketing 
strategy and its capacity to cope with the consumers’ needs.

Due to the importance of the small and medium- sized enterprises 
in Algeria, their progress and contribution in the economic and social 
development, it is now necessary for them to look for new marketing strategies 
that enable them achieve a capacity for competitiveness, endurance and 
continuity.The data required for this study have been gathered through a 
survey set and developed to fit the objectives of the study.Moreover, this study 
targets to test the four hypothesis of the study to analyze the data using the 
statistical package for social studies SPSS.

According to this study, marketing has a great role in the small and 
medium- sized enterprises.It contributes in determining their competitiveness 
strategy.Based on these results, the study suggests some recommendations 
such as the necessity of creating institutions and centers specialized in 
training the managers of small and medium- sized enterprises in using 
modern marketing methods.

Keywords: marketing, strategies of competitiveness, small and medium- 
sized enterprises, marketing mix.
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مقدمة: 
عرف مو�سوع الت�سويق اأهمية بالغة نظراً لتوجهه نحو التخ�س�ض، وات�ساع امل�سافة 
جمتمعات  اإىل  بدائية  جمتمعات  من  النتقال  اأدى  فقد  وال�ستهالك،  الإنتاج  مراكز  بني 
الإنتاج احلديثة،  الآلت وطرق  با�ستعمال  التي متيزت  ال�سناعية  الثورة  ح�رشية وبف�سل 
مما اأدى اإىل ظهور فائ�ض يف الإنتاج عن حاجة ال�ستهالك املحلي، هذا ما اأدى اإىل البحث 
جديد  ن�ساط  ظهر  ثم  ومن  الفائ�ض،  هذا  يحتاجون  امل�ستهلكني  من  اأخرى  جمموعات  عن 

يخت�ض بتحويل ال�سلع واملنتجات من مناطق اإنتاجها اإىل مراكز ا�ستهالكها.
اإن احلديث عن اأهمية الت�سويق بالن�سبة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، والتي تتميز 
بخ�سو�سيات متيزها عن املوؤ�س�سات الكبرية، خا�سة من ناحية املوارد املالية املحدودة 
التي ل ت�سمح لها بتطبيق الوظيفة الت�سويقية بكل اأبعادها مثلما هي متواجدة يف املوؤ�س�سات 
الكبرية، لذا فهي تعمل اإما مكملة للموؤ�س�سات الكبرية اأو تنف�سل عنها لتقدم منتجات ذات 
جودة عالية حت�سل من خاللها على ح�س�ض معينة من ال�سوق ت�سمن ا�ستقرارها وبقاءها، 
هذا يعني اأن الت�سويق مينح لهذا النوع من املوؤ�س�سات مكانة معينة يف ال�سوق متيزها عن 

 )Kotler,2006,p6( املوؤ�س�سات الأخرى

مشكلة الدراسة: 
تطمح املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اجلزائرية اإىل اأن تكون يف م�ساف املوؤ�س�سات 
املناف�سة  ومواجهة  ال�سوق  يف  البقاء  اأجل  من  املتاحة  الفر�ض  كل  باغتنامها  املوؤهلة 
اخلارجية، خا�سة مع الظروف اجلديدة واملعايري النا�سئة يف بيئتها القت�سادية كعوملة 
املناف�سة  نطاق  ات�ساع  اإىل  توؤدي  احلا�سلة  التغريات  هذه  الأ�سواق.كل  وانفتاح  القت�ساد 
تعمل على  اأن  اليوم،  اجلزائرية مطالبة  واملتو�سطة  ال�سغرية  فاملوؤ�س�سات  وزيادة حدتها، 
الوظائف  خمتلف  لت�سيري  جديدة  طرق  عن  البحث  طريق  عن  التناف�سية  قدراتها  تعزيز 
بدورين  تقوم  التي  الت�سويق  وظيفة  الوظائف  هذه  بني  ومن  املنظمات،  داخل  املوجودة 

الأول: مواجهة املناف�سة اأما الثاين فيتمثل يف التطبيق اجليد لال�سرتاتيجيات التناف�سية.
تتمثل م�سكلة الدرا�سة يف التعرف اإىل دور وظيفة الت�سويق يف تعزيز القدرة التناف�سية 

للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، وتتحدد م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�ض الآتي: 
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للموؤ�ص�صات  التناف�صية  اال�صرتاتيجية  الت�صويق يف حتديد  ي�صاهم  هل 
ال�صغرية واملتو�صطة اجلزائرية؟ 

وانبثق من ال�سوؤال الرئي�سي الأ�سئلة الفرعية الآتية: 
هل توجد وظيفة الت�سويق يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة؟  ♦
ا�سرتاتيجياتها  ♦ حتديد  من  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  الت�سويق  ميكن  كيف 

التناف�سية؟ 

أهمية الدراسة: 
نظراً  فيه  تبحث  الذي  املو�سوع  اأهمية  تو�سيح  خالل  من  اأهميتها  الدرا�سة  تكت�سب 
املو�سوع  هذا  مازال  حيث  واملتو�سطة،  ال�سغرية  للموؤ�س�سات  بالن�سبة  الت�سويق  لأهمية 

يحتاج اإىل املزيد من العمق والتنوع، وتنق�سم اأهمية الدرا�سة اىل: 

أهمية علمية )نظرية( : 

معرفة مدى م�ساهمة الت�سويق يف جعل املوؤ�س�سات ذات قدرات تناف�سية بحيث ت�ستطيع 
اإثبات وجودها يف الو�سط التناف�سي، وم�ساهمته يف املحافظة على مركزها الدائم يف ال�سوق 
حيث يحدد احل�سة الت�سويقية ملنتجاتها، وكذلك اإبراز الدور الطبي الذي يوؤديه الت�سويق يف 
املوؤ�س�سة حيث يو�سح لها نقاط �سعفها ونقاط قوتها وي�سخ�ض معاناتها قبل فوات الوقت 

مما ي�سمح باملعاجلة ال�رشيعة.

أهمية عملية )تطبيقية( : 

تتمثل فيما ياأتي: 
ت�سخي�ض واقع الت�سويق يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اجلزائرية؛  -
التناف�سية  - ال�سرتاتيجية  حتديد  يف  ودوره  الت�سويقي  الن�ساط  فعالية  تقومي 

للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اجلزائرية.

اهلدف من الدراسة: 
هو اإبراز دور الت�سويق يف تعزيز القدرات التناف�سية للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

اجلزائرية 



196

التسويق كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة
اجلزائرية( املؤسسات  لبعض  ميدانية  )دراسة 

د. نائلة حمزة
أ. صاحلي عبد القادر

حدود الدراسة: 
حتددت الدرا�صة باملحددات االآتية: 

املتو�سطة  ♦ ال�سغرية  املوؤ�س�سات  واقع  حتليل  على  الدرا�سة  تن�سب  الزمني:  احلد 
الوزارية  من�سورات  على  بالعتماد  ذلك  و   ،  )2012  -  2007( الفرتة  خالل  اجلزائرية 

اخلا�سة باملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف اجلزائر.
واملتو�سطة  ♦ ال�سغرية  املوؤ�س�سات  من  عينة  على  الدرا�سة  طبقت  املكاين:  احلد 

اجلزائرية الرائدة يف ال�سوق.
والأق�سام  ♦ الدوائر  وروؤ�ساء  املديرين  �رشيحة  الدرا�سة  ا�ستهدفت  الب�رشي:  احلد 

العاملني يف املوؤ�س�سات املبحوثة.

فرضيات الدراسة: 
الباحث  طور  املو�سوع،  حول  ال�سابقة  والدرا�سات  الدرا�سة  اأدبيات  على  اعتماداً 
الفر�سيات الآتية التي �ستفح�سها الدرا�سة وتختربها، و�صاغها للتو�صل اإىل االأهداف التي 

ت�صعى الدرا�صة اإىل حتقيقها وذلك كما ياأتي: 
Ú  ل توجد وظيفة الت�سويق يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة :H0 الفر�سية الأوىل

اجلزائرية.
Ú  ل توجد فروق ذات دللة اح�سائية بني ا�ستجابات املبحوثني :H0 الفر�سية الثانية

حول م�ساهمة الت�سويق، تعزى للبيانات الدميوغرافية اخلا�سة باملديرين العامني ومديري 
الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام.

Ú  ال�سرتاتيجيات حتديد  يف  الت�سويقية  العوامل  ت�ساهم  ل   :H0 الثالثة  الفر�سية 
الت�سويقية للموؤ�س�سات ال�سغرية املتو�سطة اجلزائرية.

Ú  الت�سويق بني  اإح�سائية  دللة  ذات  معنوية  توجد عالقة  ل   :H0 الرابعة  الفر�سية 
وا�سرتاتيجيات التناف�سية للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اجلزائرية 

Ú  على اإح�سائية  دللة  ذا  تاأثريا  الت�سويق  وظيفة  توؤثر  ل   :H0 اخلام�سة  الفر�سية 
ا�سرتاتيجيات التناف�سية للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اجلزائرية.

منهجية الدراسة: 

الختبار فر�صيات الدرا�صة ولتحقيق اأهدافها، ا�صتخدم الباحث منهجية متعارفاً 
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عليها يف مثل هذا النوع من الدرا�صات وفقا لالتي: 
الت�سويق  ♦ حول  ال�سابقة  الدرا�سات  على  الطالع  خالل  من  اال�صتقرائي:  املنهج 

واملقالت  العلمية  الأبحاث  وكذلك  واملتو�سطة،  ال�سغرية  للموؤ�س�سات  التناف�سية  والقدرة 
املرتبطة مبو�سوع الدرا�سة.

املنهج الو�صفي والتحليلي: واعتمد الباحث على درا�سة الظاهرة كما توجد يف  ♦
الواقع وو�سفها و�سفًا دقيقًا والتعبري عنها كيفيًا و كّميًا، قامت بجمع بيانات وتلخي�سها، 
ال�سغرية واملتو�سطة يف اجلزائر، ومل تعتمد على �رشد  وحقائق مرتبطة بواقع املوؤ�س�سات 
املعلومات فقط، بل ا�ستعملت املنهج التحليلي لتحليل جوانب و م�سمون خمتلف املفاهيم 
الدرا�سة  مبو�سوع  املتعلقة  الإح�ساءات  ببع�ض  ال�ستعانة  خالل  من  البحث،  يف  الواردة 
بال�ستعانة باملن�سورات الوزارية اخلا�سة باملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، وق�سد حتليل 
للو�سول  ال�ستق�ساء  قائمة  اأ�سلوب  ا�ستخدام  مت  تف�سريها  و  ربطها  و  الدرا�سة  متغريات 
احلزمة  برنامج  على  اعتماداً  وذلك  والريا�سية،  الإح�سائية  الطرق  مبوجب  وحتليلها 

.SPSS الإح�سائية للعلوم الجتماعية

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

أوال- اإلطار النظري: 

مفاهيم حول الت�صويق: . 1
الت�سويق هو عملية خلق ال�سلع واخلدمات املرغوبة اإىل العمالء وتو�سيلها، ويت�سمن 
كل الفعاليات املرتبطة بجذب العمالء واملحافظة على ولئهم، وتوؤثر وظيفة الت�سويق على 
املنظمة باأكملها، كما توؤثر على عملياتها، من التمويل والإنتاج وال�ستخدام وامل�سرتيات.

)العطية، 2002، �ض121( .
1.1.تعريف الت�صويق: 

اإىل  املرغوبة  واخلدمات  ال�سلع  اإيجاد  تتوىل  التي  »العملية  اأنه:  الت�سويق على  يعرف 
امل�ستهلكني  ولء  ل�سمان  امل�سرتكة  الأن�سطة  كل  ت�سمل  والتي  وتو�سيلها،  امل�ستهلكني 
امل�ستهلك  فيه  يرغب  التي  واخلدمات  ال�سلع  طبيعة  حتديد  هو  املفهوم  هذا  من  ».وي�ستدل 
وم�سامينها، وت�ساهم يف اإ�سباع تف�سيالته ومبا يحقق ولءه لهذه ال�سلعة واخلدمات بحيث 

ي�ستمر يف الطلب عليها )احل�سيني، 2006، �ض 249( .
وبناًء على هذا التعريف، فاإن الت�سويق ي�سمل الن�ساطات الآتية كلها: 
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التعرف اإىل حاجات امل�ستهلكني امل�ستهدفني ورغباتهم، عن طريق بحوث الت�سويق  -
ودرا�سات اجلدوى الت�سويقية، وذلك قبل ال�رشوع يف الإنتاج؛ 

اتخاذ جميع القرارات فيما يتعلق باملزيج الت�سويقي )عرفة، 2011، �ض 97( . -
2.1.اأهمية الت�صويق يف حياة امل�رشوعات واملوؤ�ص�صات االإنتاجية: 

اإن الت�سويق يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة رغم اأهميته مل يلق الهتمام نف�سه كما 
هو يف املوؤ�س�سات الكبرية، فمن الأ�سباب الرئي�سة يف ف�سل املوؤ�س�سات ال�سغرية عدم قدرة 
اأن�سطة الت�سويق على حتقيق قدر منا�سب من املبيعات ت�سمن لها ال�ستمرار وحتقق اأهدافها 

اخلا�سة املتعلقة بالربحية )يو�سف، 2002، �ض 138( .
تتمثل اأهمية الت�سويق فيما ياأتي: 

Ú  من اأكرث  كميات  امل�ستهلك  ا�سرتى  كلما  اأي  ال�ستهالك،  زيادة  ال�ستهالك:  تعظيم 
ال�سلع اأو اخلدمات وقاموا با�ستهالكها، كانوا اأكرث �سعادة وزادت الرثوة يف املجتمع؛ 

Ú  زيادة هو  الت�سويقي  النظام  من  الأ�سا�سي  الهدف  امل�ستهلك:  ر�ساء  درجة  تعظيم 
اإ�سباع حاجات امل�ستهلك ور�ساه اإىل اأق�سى درجة ممكنة؛ 

Ú  سعادة� على  توؤثر  متعددة  قوى  توجد  وحت�سينها:  احلياة  نوعية  تعظيم 
املادية  البيئة  نوعية  تكلفتها،  جودتها،  املنتجات،  كميات  مثل  امل�ستهلك  ورفاهة 

.)Etienne,2000,p13(

Ú  عندما تتحقق ال�سهرة للموؤ�س�سة ما من خالل الت�سويق، فاإن هذا امل�رشوع �سيحقق
اإيرادات ومدخولت جيدة وقوة اأي�سا يف ال�سوق )كايف، 2014، �ض 350( .

3.1.خ�صائ�س الت�صويق يف املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة: 
يت�سم ن�ساط الت�سويق يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة باخل�سائ�ض الآتية: 

Ú  اإن املوؤ�س�سة ال�سغرية تخدم �سوقًا �سيقًا وحمدوداً؛
Ú  الوحدة مما اإنتاج  الكبري، ترتفع تكلفة  ال�رشاء  اأو  الإنتاج  القدرة على  نتيجة عدم 

يزيد من �سعرها؛ 
Ú  حتد القدرة املالية من القيام بربامج الرتويج اأو العتماد على الوكالت الإعالنية

اإذا كانت مكلفة؛ 
Ú  الرا�سني عن منتجات العمالء  ال�سخ�سي، وعلى  البيع  اأ�سا�سًا على  يعتمد الرتويج 

امل�رشوع والإعالن بالإعالنات املبوبة اأو بدليل التليفون اأو اللوحات امل�سيئة؛ 
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Ú  ،2002 ،اإمكانات الت�سويق حمدودة نتيجة لل�رشاء والتخزين بكميات قليلة )عنبة
�ض 131( .

4.1.ا�صرتاتيجيات الت�صويق يف املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة: 
يتم حتديد ال�سرتاتيجية الت�سويقية للموؤ�س�سات من خالل حتليل العنا�رش الآتية: 

الشكل )1(
عناصر االستراتيجية التسويقية

المصدر: من إعداد الباحث 

ومن خالل حتليل العنا�رش ال�سابقة يتم التو�سل اإىل الفر�ض واملخاطر التي تتعر�ض 
لها املوؤ�س�سة، واأي�سا خالل حتديد اإ�سرتاتيجية امل�رشوع يتم التو�سل اإىل ت�سميم اإ�سرتاتيجية 

الت�سويق وميزانية الت�سويق.
وبالتايل ميكن حتديد اإ�سرتاتيجية امل�رشوع من خالل الإجابة على الت�ساوؤلت الآتية: 

1.ما املنطقة اجلغرافية التي �سينفد فيها امل�رشوع؟  ●
2.ما الإ�سرتاتيجية الأ�سا�سية التي ينبغي اختيارها؟  ●

هل: - الريادة يف خف�ض التكاليف؛ 
- التمييز؛ 

- اغتنام الفر�سة ال�سانحة يف ال�سوق )الرتكيز( .
اإ�سرتاتيجية ت�سويقية وا�سحة عند م�سممي امل�رشوع ال�سغري  اأن يكون هناك  يتحتم 
التناف�سي )كايف،  الديناميكي  امل�ستوى  لنجاح امل�رشوع- على  باعتبارها م�ساألة حاكمة 

. )360 2014، �ض 

اأهداف
املوؤ�س�سة

املوارد 
املتاحة

الفر�ض 
والتهديدات

نقاط القوة 
وال�سعف

البدائل 
ال�سرتاتيجية
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اإ�صرتاتيجية تعزيز القدرة التناف�صية للموؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة: . 2
1.2.تعريف القدرة التناف�صية يف املوؤ�ص�صة: 

تعرف التناف�سية على اأنها: »اجلهود و الإجراءات و البتكارات و ال�سغوط، والفعاليات 
الإدارية و الت�سويقية و الإنتاجية و البتكارية و التطويرية كافة التي متار�سها املوؤ�س�سات 
بها«  تهتم  التي  الأ�سواق  يف  ات�ساعًا  اأكرث  رقعة  و  اأكرب،  �رشيحة  على  احل�سول  اأجل  من 

)ال�سلمي، 2001، �ض 101( .
و تعرف التناف�سية على اأنها: »اإمكانية تقدمي منتوج ذي جودة عالية و ب�سعر مقبول 

. )Percerou,1984,p 53( »من طرف امل�ستهلك
على  »القدرة  تعني:  اأنها  على  التناف�سية  بتعريف  للتخطيط  العربي  املعهد  قام  كما 
التميز مقارنة باملناف�سني، وا�ستقطاب العمالء و زيادة ر�ساهم« )ال�سيمي، 2007، �ض 5( .

 )United اأما القدرة التناف�سية فُعِرّفت ح�سب موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة و التنمية
 «nations conférence on Trade and Development( “UNCTAD باأنها: 

اأو  منخف�ض  �سعر  اأو  جيد  اأداء  اأو  متميزة  عالمة  تقدمي  على  املوؤ�س�سة  قدرة   «
هو  التناف�سية  للقدرة  املفهوم  هذا  وان  البدائل«،  هذه  من  خيط  اأو  لل�سلعة  جيد  عر�ض 
التفرد كمعنى احلقيقي لتحقيق  اأن  النكتاد على  توؤكد  والتفرد حيث  التميز  من منظور 
)بن  م�ستمرة  ب�سورة  زيادته  اأو  ال�سوق  من  بن�سيبها  الحتفاظ  خالل  من  التناف�سية 

. �ض 3(   ،2010 عنرت وحميدي، 
فالقدرة  املوؤ�س�سة،  تخ�ض  بل  الدولة،  تخ�ض  ل  التناف�سية  القدرة  اأن  بوتر  اأكد  قد  و 
التناف�سية تن�ساأ اأ�سا�سًا عندما ت�ستطيع موؤ�س�سة ما اأن تخلق ميزة تناف�سية لزبائنها، وهذه 
امليزة تكون على �سكل اأ�سعار اأقل بالن�سبة لأ�سعار املناف�سني الآخرين مبنافع مت�ساوية، اأو 

. )Porter,1990,p 8( بتقدمي منافع اأح�سن من املنتجات التي يقدمها املناف�سني الآخرين
2.2.العوامل املوؤثرة على القدرة التناف�صية: 

تنق�سم العوامل املوؤثرة يف القدرة التناف�سية اإىل جمموعتني خمتلفتني وتتمثل يف: 
املجموعة الأوىل: العوامل املوؤثرة يف القدرة على امل�ستوى الكلي، واملجموعة الثانية: 

العوامل املوؤثرة يف القدرة التناف�سية على امل�ستوى اجلزئي.
العوامل املوؤثرة يف القدرة التناف�سية على امل�ستوى الكلي:  -
Ú  دور احلكومة: وميكن جت�سيد دور الدولة يف تدعيم حت�سني تناف�سيتها على امل�ستوى
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الدويل بتوفريها لبيئة اأعمال مالئمة )نوير، 2002، �ض 6( .
وقد بني بوتر دور الدولة يف تدعيم التناف�سية فاإما اأن تكون معوقة اأو حمفزة للنجاح 

يف املناف�سة العاملية )مر�سي، 1998، �ض 112( .
Ú  دور اأ�سعار ال�رشف: تعدُّ اأ�سعار ال�رشف هي الرباط الذي يربط بني العمالت الدولية

املختلفة التي متكن من مقارنة الأ�سعار والتكاليف العاملية.
Ú  القدرة تاأثري مهم ومبا�رش على  الأ�سا�سية  البنية  اإن جلودة  الأ�سا�سية:  البنية  دور 

التناف�سية )بكر، 2004، �ض 2( .
العوامل املوؤثرة يف القدرة التناف�سية على امل�ستوى اجلزئي:  -

التكنولوجية أ.  املهارات  اأو  الن�سبية  التكنولوجية  الكفاءة  اإن  التكنولوجي:  البتكار 
الفريدة مبثابة حجر الأ�سا�ض للنمو والقدرة على املناف�سة.

الت�سويق ب.  يوؤدي   : ال�سوقية(  التناف�سية )منوذج احل�سة  والقدرة  الت�سويقية  العوامل 
دوراً مهما يف جناح موؤ�س�سات الأعمال فالن�ساط الت�سويقي هو املركز الرئي�ض الذي تدور 
موؤ�س�سات  منو  يف  اأ�سا�سيًا  عن�رشاً  اأ�سبح  الت�سويق  اأن  كما  الأخرى،  الأن�سطة  جميع  حوله 
الأعمال وجناحها خالل ال�سنوات الأخرية، فال�رشكات التي متتلك اأنظمة ت�سويقية متطورة 

ت�ستطيع اأن تناف�ض بكفاءة وفاعلية.
البيئة  - يف  الت�سويق  بحوث  يف  الجتهاد  اأو  الفاعلية  تعدُّ  الت�سويق:  بحوث  دور 

�سديدة املناف�سة مبثابة القاعدة لبقاء ال�رشكة، ففي ظل املناف�سة ال�رش�سة يف الأ�سواق تربز 
�رشورة ا�ستخدام بحوث الت�سويق، حيث اإنها توؤدي اإىل الو�سول اإىل مفتاح جوهري اأ�سا�سي 

لالإ�سرتاتيجية الت�سويقية املنا�سبة، وذلك للو�سول اإىل امليزة التناف�سية.
درا�سة  - بعد  الت�سويقية:  الإ�سرتاتيجيات  للم�رشوع وحتديد  التناف�سية  امليزة  حتليل 

ال�سوق وحتديد امليزة التناف�سية للموؤ�س�سة، فاإنه يعمل على اختيار الإ�سرتاتيجية الت�سويقية 
املنا�سبة عن طريق املزج بني نتائج بحوث ال�سوق مع خطة لتطوير امليزة التناف�سية يف 
ا�ستخدام  من  املوؤ�س�سة  مدير  ناجح.ويتمكن  ت�سويقي  مزيج  خللق  وم�ستهدف،  معني  �سوق 
العديد من ال�سرتاتيجيات الت�سويقية لتحقيق امليزة التناف�سية للم�رشوع منها: اإ�سرتاتيجية 
التغلغل يف ال�سوق التي ت�سعى لزيادة مبيعات املنتجات احلالية يف الأ�سواق احلالية، و تعدُّ 
هذه الإ�سرتاتيجية منا�سبة للعديد من املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.كما انه يتمكن من 
و�سع اإ�سرتاتيجية تطوير ال�سوق من خالل حماولت زيادة املبيعات للمنتجات احلالية يف 
اأ�سواق جديدة.اأما اإ�سرتاتيجية تطوير املنتج، فاإنها حتاول زيادة املبيعات عن طريق اإدخال 
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منتجات اأو خدمات جديدة يف الأ�سواق احلالية )العطية، 2001، �ض 130( .
تطوير املزيج الت�سويقي:  -

وي�ستمل املزيج الت�سويقي )4PS( على اأربعة عنا�رش اأ�سا�سية وهي تخطيط املنتجات 
ال�سلعية  الت�سكيلة  اأي  والتنويع  املنتج  ت�سميم  ويت�سمن  وخدمات،  �سلع  من   )Products(
الإدارة  على  عبئا  متثل  اأ�سبحت  التي  املنتجات  بع�ض  حذف  اأو  والتغليف  والتعبئة 
التوزيع والنقل والتخزين  )Place( وي�ستمل على حتديد منافذ  التوزيع  الت�سويقية، وكذلك 
وجتارة التجزئة وجتارة اجلملة والو�سائل امل�ستخدمة يف التوزيع والعالقات مع املوزعني، 
اأما الت�سعري )Pricing( فاإنه يت�سمن حتديد م�ستويات الأ�سعار و�سيا�سات الت�سعري املعتمدة 
البيع  الدعاية،  الن�رش،  الإعالن،  وي�سمل:   )Promotion( الرتويج  اأخريا  اخل�سومات،  واأنواع 

ال�سخ�سي )احلطاب، 2010، �ض 98( .
3.2.ا�صرتاتيجيات القدرة التناف�صية: 

ت�سعى املوؤ�س�سة اإىل حت�سني قدرتها التناف�سية و مركزها يف الأ�سواق، فتحتاج اإىل اتباع 
و�سنتعر�ض  ال�سوق،  وبقاءها يف  املوؤ�س�سة  ا�ستمرارية  بهدف �سمان  املنا�سبة  اإ�سرتاتيجية 

فيما ياأتي ال�سرتاتيجيات الثالثة لبورتر: 
ا�سرتاتيجية قيادة التكلفة: أ. 

تقوم اإ�سرتاتيجية قيادة التكلفة على اأن املوؤ�س�سة تتجه اإىل اتباع اإ�سرتاتيجية املناف�سة 
مبداأ  خالل  من  وذلك  املناف�سني  بني  القيادة  مبركز  التمتع  اأو  الريادة  لتحقيق  ال�سعرية 
تخفي�ض تكاليف الإنتاج، ومن ثم ت�ستطيع اأن تقدم منتجاتها و خدماتها باأ�سعار اأقل من 

املناف�سني مع قدرتها للمحافظة على اجلودة و التميز.
اإ�سرتاتيجية التميز: ب. 

اأو  منتٍج  تقدمي  خالل  من  املناف�سة  و  التمايز  اإ�سرتاتيجية  اإتباع  اإىل  املوؤ�س�سة  تتجه 
التميز عن مناف�سيها عندما تتمكن من ك�سب  خدمٍة مبوا�سفات متميزة، وحتقق املوؤ�س�سة 
خا�سية فريدة يريدها الزبائن و ي�سعب حماكاتها اأو تقليدها، �سواء من خالل املوا�سفات 

الفنية اأم الت�سميم الفني.
 )Porter,1998,p 17( 

اإ�سرتاتيجية الرتكيز: ت. 
ترتكز هذه الإ�سرتاتيجية على اأن تركز املوؤ�س�سة جميع جهودها لبناء قدرة تناف�سية 
و الو�سول اإىل اأف�سل موقع يف ال�سوق، اأي تركز على جمموعة حمدودة من امل�سرتين لديهم 
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حاجات متجان�سة، كما ميكن للموؤ�س�سة اأن تركز على منطقة جغرافية واحدة بدل التعامل 
مع ال�سوق ككل.)مزوع، 2013، �ض 51( .

4.2.خ�صو�صية تطبيق ا�صرتاتيجيات التناف�صية العامة لبور تر يف املوؤ�ص�صات 
ال�صغرية واملتو�صطة: 

التناف�سية العامة ميكن تطبيقها يف املوؤ�س�سات ال�سغرية  اإن خمتلف ال�سرتاتيجيات 
املادية  اإمكاناتها  ملحدودية  نظراً  املوؤ�س�سات  لهذه  خ�سو�سية  هناك  لكن  واملتو�سطة، 
�ض   ،2008 )طملية،  �رشوط  عدة  فهناك  ال�سرتاتيجيات  هذه  تطبق  عندما  لذا  والب�رشية، 

 :  )103  - 101
بالن�سبة ل�سرتاتيجية الريادة يف التكلفة:  -

ت�ستطيع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة تطبيقها يف ما ياأتي: 
Ú  احلر�ض على �سبط تكاليف الرتويج؛
Ú  تقليد املنتجات بدل من ابتكارها؛
Ú  خف�ض تكاليف الأيدي العاملة وزيادة اإنتاجيتها؛
Ú  اختيار املواد اخلام الرخي�سة واملواد املحلية واختيار مواقع منخف�سة التكاليف

مل�سانعها اأو متاجرها.
بالن�سبة ل�سرتاتيجية التمايز:  -

الإ�سرتاتيجية  اتباع  على  القدرة  لها  لي�ض  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اأن  مبا 
القائمة على التكلفة الأدنى اإل اأنها ت�ستطيع تطبيق اإ�سرتاتيجية التمايز فيما ياأتي: 

Ú  التميز يف ت�سميم وجود منتجاتها مقارنة باملناف�سني؛
Ú  سهولة و�سول امل�ستهلك ملنتجاتها بالكميات املطلوبة؛�
Ú  الإنفاق قدر الإمكان على البحث والتطوير من خالل م�سادر التمويل اخلا�سة لهذه

املوؤ�س�سات.
بالن�سبة ل�سرتاتيجية الرتكيز:  -

ت�ستطيع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة تطبيقها فيما ياأتي: 
Ú  النف�سية امل�ستهلك  خل�سائ�ض  وفقا  الكلية  ال�سوق  لتجزئة  معينة  اأ�س�ض  حتديد 

والجتماعية والدميغرافية؛ 
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Ú  تقومي القطاعات ال�سوقية املختلفة وفقا ملعايري التجزئة الفعالة واختيار القطاع
ال�سوقي املنا�سب؛ 

Ú  حتديد املركز التناف�سي املطلوب يف ال�سوق وتطوير ا�سرتاتيجيات خمتلف عنا�رش
املزيج الت�سويقي.

ثانيا- الدراسات السابقة: 

مازالت الدرا�سات املن�سورة يف مو�سوع هذه الدرا�سة حمدودة و خا�سة العربية منها.
ويف حدود بحثنا و من خالل امل�سح املكتبي مل جند درا�سات تناولت الت�سويق يف املوؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة واأثره على ا�سرتاتيجياتها التناف�سية، فمعظم الدرا�سات املوجودة حول 

الت�سويق تكون يف املوؤ�س�سات القت�سادية الكبرية، و عليه نذكر الدرا�سات الآتية: 
املوؤ�س�سات  تناف�سية  زيادة  يف  الت�سويق  »دور  بعنوان:   )2010 )عثماين،  درا�سة   -
اأجل  من  كوظيفة  للت�سويق  الفعال  الدور  اإبراز  اإىل  الدرا�سة  هدفت  واملتو�سطة«،  ال�سغرية 
ومدى  واملتو�سطة،  ال�سغرية  للموؤ�س�سات  تناف�سية  مكانة  وخلق  التناف�سية  البيئة  مواجهة 
التعرف  الت�سويق من خالل  لأهمية وظيفة  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اإدراك مديري 
على الدور احلقيقي لهذه الوظيفة و�سمحت نتائج الدرا�سة بالتعرف اإىل مدى اأهمية وظيفة 
الت�سويق يف �رشكة �ستيفي�ض، وكيف متكنت �رشكة �ستيفي�ض من التميز على مناف�سيها من 

خالل الرتكيز على مزايا تناف�سية قائمة على اإ�سرتاتيجية التمايز.
املوؤ�س�سة من خالل  تناف�سية  »تعزيز  بعنوان:   )2007 الداودي،  )حمبوب،  درا�سة   -
حتقيق النجاح ال�سرتاتيجي »، هدفت الدرا�سة اإىل تو�سيح اأهمية النجاح ال�سرتاتيجي يف 
التو�سيات  الدرا�سة قدمت عدد من  ال�سوق، وبناء على نتائج  تعزيز تناف�سية املوؤ�س�سة يف 
مواجهة  يف  دورها  وتفعيل  والطاقات،  املوارد  من  ال�ستفادة  تعظيم  �رشورة  منها: 
املوؤ�س�سة،  لنجاح  وت�سخريها  اخلارجية  البيئة  متطلبات  مع  للتكيف  وال�سعي  املناف�سني، 
املتغريات  مع  للتاأقلم  املجال  تف�سح  وديناميكية  مرنة  املوؤ�س�سة طريقة  انتهاج  و�رشورة 
احلا�سلة بحيث ت�ستطيع حتريك دوافع خمتلف الأطراف من اأجل م�ساركتها يف العمل، واإل 

لن ت�ستمر يف ن�ساطها.
- درا�سة )بن عنرت، 2008( بعنوان: »واقع الإبداع يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 
باجلزائر«، هدفت الدرا�سة اإىل اإبراز اأهمية الإبداع ومكانته يف مواجهة التحديات، وامل�سكالت 
خمتلف  وحتديد  باجلزائر،  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  تواجهها  التي  والعراقيل 
الإمكانات التي يجب تطويرها يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة باجلزائر للو�سول اإىل 
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حتقيق اإبداعات؛ وكذا حماولة الك�سف عن تاأثري الإبداع يف ا�ستمرارية املوؤ�س�سات ال�سغرية 
الدرا�سة  نتائج  و�سمحت  للمناف�سة،  نتائجها  تعظيم  وكيفية  باجلزائر ومنوها،  واملتو�سطة 
باإظهار التاأثري ال�سلبي ل�سيا�سة الدولة يف هذه املوؤ�س�سات بفتح الأ�سواق للمناف�سة اخلارجية 
وبتنظيماتها القانونية املعوقة اأكرث من املدعمة، بالرغم من اأنها حتقق اإبداعات خمتلفة 
بني املنتج والإبداع التجاري والتنظيمي بن�سب خمتلفة، والتاأثري الإيجابي لالإبداع موؤ�رشات 
النمو يف املوؤ�س�سات مو�سوع الدرا�سة، حيث يتجاوز تاأثريها 70% على كل تلك املوؤ�رشات 

)ح�سة ال�سوق، التكاليف، رقم الأعمال، الإنتاجية....( .
املوؤ�س�سات  يف  التناف�سية  القدرات  بناء  »واقع  بعنوان:   )2010 )تيقاوي،  درا�سة   -
 ،» املحروقات-  قطاع  خارج  ال�سناعية  املوؤ�س�سات  عن  كنموذج  واملتو�سطة-  ال�سغرية 
يف  وتو�سيحها  التناف�سية  بالقدرات  املتعلقة  النظرية  املفاهيم  اإبراز  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
املوؤ�س�سات ال�سناعية خارج قطاع املحروقات- املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة كنموذج 
واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  يف  التناف�سية  القدرات  بناء  اأهمية  مدى  اإىل  ولتعرف 
اجلزائرية عينة الدرا�سة والو�سول اإىل عدد من التو�سيات التي ميكن اأن ت�ساعد املوؤ�س�سات 
ال�سناعية خارج قطاع املحروقات من ال�ستفادة من القدرات التناف�سية يف حت�سني جودة 
خدماتها، والو�سول بها اإىل امليزة التناف�سية امل�ستدامة، وبناء على نتائج الدرا�سة قدمت 
خمتلف  يف  كافة  التكنولوجية  امل�ستجدات  مع  التاأقلم  اأهمية  منها:  التو�سيات  من  عدد 
تتما�سى  التي  العمل  طرق  خمتلف  معرفة  على  واحلث  التاأكيد  �رشورة  كذلك  املجالت، 
وفق املعايري الدولية بغية امتالكها اقت�ساداً مرنا ي�ستجيب للتغريات احلا�سلة يف البيئة، 
وال�سعي اإىل اإيجاد تطبيق فعلي للمعارف اخلا�سة باملعايري اخلا�سة باجلودة العاملية يف 

واقع ال�سناعات اجلزائرية.
امليزة  تعزيز  يف  املعرفة  ادارة  عمليات  »دور  بعنوان:   )2006 اهلل،  )عبد  درا�سة   -
التناف�سية درا�سة حتليلية ل راء عينة من املديرين يف عدد من املنظمات ال�سناعية«، هدفت 
الدرا�سة اإىل حتديد دور عمليات اإدارة املعرفة يف تعزيز امليزة التناف�سية وت�سخي�سها على 
العالقات  طبيعة  العتبار  بعني  ياأخذ  افرتا�سي  منوذج  من  منطلقًا  البحث  عينة  م�ستوى 
التناف�سية،  وامليزة  املعرفة  اإدارة  بعمليات  املتمثلة  البحث  متغريات  بني  واأبعادها 
وا�سرت�ساداً بهذا النموذج مت بناء فر�سيتني رئي�سيتني تنبثق منها جمموعة من الفر�سيات 
الفرعية، ولختبار الفر�سيات مت العتماد على جمموعة من الأ�ساليب الإح�سائية، وتو�سل 
البحث اإىل ا�ستنتاجات مهمة منها اثبات لفر�سياته واقرتاح جمموعة من التو�سيات التي 

تركز على دور عمليات اإدارة املعرفة يف تعزيز امليزة التناف�سية.
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- درا�سة )جبوري، 2009( بعنوان: »جودة العالقة والتوا�سل مع عمالء املنظمة كمدخل 
للميزة التناف�سية«، هدفت الدرا�سة اإىل ت�سليط ال�سوء على اأهمية ر�سا العمالء لتحقيق امليزة 
التناف�سية للموؤ�س�سة القت�سادية يف ظل تعدد حاجات العمالء وتنوعها، حيث تعد العالقات 
اأهم املميزات التناف�سية ق�سد احتالل املنظمة موقعًا تناف�سيًا يف  القريبة مع العمالء من 
ال�سوق يوؤهلها للتفوق على املناف�سني، وي�سمن لها دميومة ميزتها التناف�سية، وقد تناولت 
مع  العالقة  جودة  اإىل  تطرقت  التي  النظرية  اخلطوط  عر�ض  النظري  جانبها  يف  الدرا�سة 
العمالء كمدخل للميزة التناف�سية، اأما يف جانبها العملي فخ�س�ض اإىل اختيار العالقة بني 
اإىل �رشورة توطيد العالقة  الدرا�سة  التميز، وخل�ست  جودة املنتج ور�سا العمالء لتحقيق 
مقارنة  متميزة  منتجات  تقدمي  اأجل  من  توقعاتهم  تفهم  خالل  من  العمالء  مع  وتوثيقها 
اأن ا�ستمرار العمالء يف التعامل مع  اإىل  اأي�سا  باملناف�سني وحتقيق الر�سا لديهم وخل�ست 
املنظمة واأن زيادة ولئهم يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على تقوميهم جلودة املنتجات املقدمة لهم 

مما يك�سب املنظمة ميزة تناف�سية.
 Impact of Information technology on» بعنوان )Elsabbagh,2003( درا�سة -
Achieving a competitive Advantage in the banking sector in jordan«، هدفت 

املعلومات يف حتقيق ميزة  تكنولوجيا  توؤديه  الذي  الدور  ال�سوء على  ت�سليط  اإىل  الدرا�سة 
تناف�سية يف القطاع امل�رشيف يف الأردن، وقد اثبتت النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة اإىل 
اأن القطاع امل�رشيف يف الأردن متطور، ويقدم معظم اخلدمات وال�سلع التي تقدمها البنوك 
الغربية املتطورة، كما اأن هناك فجوة �سالبة بني توقعات الزبائن واخلدمة املدركة فعليًا، 
هذا بجانب اأن توقعات الزبائن اأكرب من تلك املدركة فعليًا، ولقد كانت اأكرب فجوة يف بعد 
تكنولوجيا املعلومات، ثم البعد املايل ثم بعد جودة اخلدمات، واأخرياً كان لبعد تكنولوجيا 

املعلومات تاأثري كبري يف حتقيق مزايا تناف�سية اأكرث من تاأثري جودة اخلدمات.
 The Impact of customers Information» بعنوان )Alfokaha,2011( درا�سة -
 ،»Management on organizational: Alfield study of palestinian corpoations

املوؤ�س�سي  الأداء  حت�سني  يف  العمالء  معلومات  اإدارة  دور  تف�سري  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
لالأوراق  فل�سطني  �سوق  يف  املدرجة  العامة  امل�ساهمة  ال�رشكات  لدى  التناف�سية  وامليزة 
اإدارة معلومات  تاأثري  الدرا�سة على فر�سيتني رئي�ستني متحورتا حول  املالية، واعتمدت 
العامة،  امل�ساهمة  لل�رشكات  التناف�سية  وامليزة  املوؤ�س�سي  الأداء  بني  وعالقتها  العمالء 
اإدارة معلومات  اإح�سائية بني  اإىل وجود عالقة معنوية ذات دللة  الدرا�سة  وقد تو�سلت 
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العمالء، وبني حتقيق م�ستويات اأعلى من الأداء املوؤ�س�سي، وتو�سلت اإىل وجود تاأثري مهم 
لدى  التناف�سية  امليزة  من  اأعلى  م�ستويات  حتقيق  يف  العمالء  معلومات  لإدارة  ومعنوي 

الفل�سطينية. ال�رشكات 

مميزات هذه الدراسة: 

للباحث  الدرا�سة تبني  ال�سلة مبو�سوع  ذات  ال�سابقة  الدرا�سات  ا�ستعرا�ض  من خالل 
“تعزيز  اأن معظم الدرا�سات ال�سابقة ركزت على جانب معني دون غريه كدرا�سة مو�سوع: 
تناف�سية املوؤ�س�سة من خالل حتقيق النجاح ال�سرتاتيجي اأو درا�سة مو�سوع: »دور عمليات 
مو�سوع  تناولت  واحدة  درا�سة  جند  حني  يف  التناف�سية«،  امليزة  تعزيز  يف  املعرفة  ادارة 
»دور الت�سويق يف زيادة تناف�سية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة«، يعد مو�سوع » الت�سويق 
ال�سغرية واملتو�سطة )درا�سة ميدانية لبع�ض  للموؤ�س�سات  التناف�سية  القدرة  كمدخل لتعزيز 
الدرا�سة  ت�ستخدم هذه  كافة، حيث  البحث  لعنا�رش  �ساملة  درا�سة   » اجلزائرية(  املوؤ�س�سات 
التناف�سية التي مل ت�ستخدمها  اأبعاد عوامل الت�سويق واأبعاد القدرة  ا�ستمارة تتناول جميع 
الدرا�سات ال�سابقة، حيث بينت الدور الذي يوؤديه الت�سويق يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

وكيف ميكنها من حتديد ا�سرتاتيجيات التناف�سية.

ثالثا- واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: 

1.3.مكانة قطاع املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة يف االقت�صاد اجلزائري: 
دول  اقت�ساديات  خمتلف  يف  مهمًا  دورا  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  توؤدي 
العامل، وعلى غرار ذلك �سوف نحاول اإبراز دورها يف القت�ساد اجلزائري، وهذا من خالل 

الأرقام والإح�ساءات.
Ú  :تطور تعداد املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة يف اجلزائر

اإن التطور القت�سادي الذي ت�سهده البالد والنفتاح التدريجي اأدى اإىل زيادة معتربة 
يف  ور�سمية  دقيقة  اإح�ساءات  هناك  يكن  مل  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  حجم  يف 
ال�سابق اإل انه منذ اأن بداأت الوزارة اخلا�سة بهذا القطاع بالتقومي الدوري لهذه املوؤ�س�سات، 
اإح�ساءات  ال�سهل احل�سول على  اأ�سبح من  اقت�سادية  ون�رش هذه املعلومات �سمن ن�رشيه 
ر�سمية، ويف هذا الإطار نقدم نظرة عامة حول تطور عدد املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

يف اجلزائر يف ال�سكل املوايل: 
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المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات 
من  السنوات  في  الخاصة  والمتوسطة  الصغيرة  بالمؤسسات  الخاصة  المفصلة  االقتصادية  نشرة  التقليدية، 

www.pmeart- dz.org 2005 إلى 2012 الموافقة لألعداد من 10 إلى 21، من موقعها االلكتروني

�سنة  من  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  عدد  تزايد   )2( ال�سكل  خالل  من  نالحظ 
2012، حيث تزايد عددها من 2005 اإىل 2011 بن�سبة 46.7% خالل  اإىل غاية   2005
�ست �سنوات، يف حني تزايد عددها من 2011 اإىل 2012 اأي خالل �سنة بن�سبة 7%، وهذا 

ما يظن طبيعة الت�سهيالت واحلوافز التي تقدمها الدولة لهذا القطاع.
2.3.م�صاهمة قطاع املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة يف االقت�صاد اجلزائري: 

لقد اأ�سبحت املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف الآونة الأخرية ت�ساهم يف القت�ساد 
ال�سادرات،  وكذا  ال�سغل  منا�سب  واإن�ساء  امل�سافة،  القيمة  حتقيق  يف  وت�ساهم  اجلزائري 
خالل  من  القطاع  لهذا  بالغة  اأهمية  اأعطت  فاحلكومة  اخلام  الداخلي  الناجت  يف  وبخا�سة 
و�سع خمططات وبرامج لتنميته وتاأهيله، وكذا ال�سعي امل�ستمر لرفع من ن�سبة ال�سادرات 

خارج املحروقات.
Ú  :م�صاهمة املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة يف الت�صغيل

من إعداد: الباحثة باالعتماد على معطيات وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، 
إلى   2006 من  بالسنوات  الخاصة  والمتوسطة  لصغيرة  بالمؤسسات  الخالصة  المفصلة  االقتصادية  نشرة 

www.pmeart- dz.org 2012 الموافقة لألعداد من 10 إلى 21، من موقعها االلكتروني
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اإح�ساءات  ح�سب  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اأن  نالحظ   )3( ال�سكل  خالل  من 
اإىل   2006 �سنة  من  العمال  عدد  ارتفع  حيث  عاماًل،   1776461 ت�سغل  اأ�سبحت   2012

غاية 2012، حيث تزايد عدد العمال ب 736858 عاماًل.
Ú  :م�صاهمتها يف الناجت الداخلي اخلام

الجدول )1(
تطور الناتج الداخلي الخام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الوحدة: مليار دينار

 الطابع القانوين 
املجموع القطاع اخلا�سالقطاع العام ال�صنوات

2005
6512364.53015.5القيمة 

21.5978.41100الن�سبة 

2006
704.052740.063444.11القيمة

20.4479.56100الن�سبة

2007
749.863153.773903.63القيمة

19.2080.8100الن�سبة

2008
760.923574.074334.99القيمة

17.5582.45100الن�سبة

2009
816.84162.024978.82القيمة

16.4183.59100الن�سبة

2010
827.534681.685509.21القيمة

15.0284.98100الن�سبة

2011*
923.345137.466060.8القيمة

15.2384.77100الن�سبة

من إعداد: الباحثة باالعتماد على معطيات وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، 
إلى   2005 من  بالسنوات  الخاصة  والمتوسطة  الصغيرة  بالمؤسسات  الخاصة  المفصلة  االقتصادية  نشرة 

www.pmeart- dz.org 2007 الموافقة من 10 إلى 21، من موقعها االلكتروني
*درسنا التطور حتى 2011 نظراً لعدم توافر اإلحصاءات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

الجزائرية في 2012 
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د. نائلة حمزة
أ. صاحلي عبد القادر

من خالل اجلدول )1( نالحظ اأن م�ساهمة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف الناجت 
الداخلي اخلام 

تتزايد با�ستمرار خالل الفتة املمتدة من 2005 - 2011 واأن امل�ساهم الأكرب يف �سنة 
2010 كانت ن�سبة امل�ساهمة تقدر ب 84.98%، وهذا ما يف�رش توجه الدولة نحو تنمية 
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، وكذا التوجه نحو اقت�ساد ال�سوق خا�سة يف ظل ال�رشاكة 
الأورو- جزائرية، بحيث اأ�سبحت ت�سعى اجلزائر دوما للرفع من الكفاءة الإنتاجية والقدرة 
املن�سود، وذلك  النفتاح  املناف�سة يف ظل  املوؤ�س�سات وجعلها قادرة على  لهذه  التناف�سية 

بتبني برامج واإ�سالحات.
3.3.امل�صكالت الت�صويقية التي تواجه املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة اجلزائرية: 

م�صكالت ومعوقات خارجية:  ♦
Ú  :املناف�سة و نق�ض املعلومات
املناف�سة من املوؤ�س�سات الكبرية املحلية واخلارجية؛  -
معظم املعلومات عن ال�سوق وامل�ستهلكني غري متوافرة؛  -
معظم املعلومات تتميز بعدم دقتها اأو تقادمها. -
Ú  :م�سكلة عدم توافر الكفاءات الت�سويقية
نق�ض الكفاءات الوطنية يف جمالت:  -
اإدارة الت�سويق )مدراء الت�سويق(  -
البيع )رجال البيع( . -
امل�صكالت والعوائق الت�صويقية الداخلية:  ♦
Ú  غياب درا�سات اجلدوى الت�سويقية والتقومي اجليد للفر�ض الت�سويقية؛
Ú  :غياب التوجه الت�سويقي

التوجه  تغيرياً جذريًا يف  يتطلب  امل�سرتين  �سوق  اإىل  البائعني  �سوق  النتقال من  اإن 
تتطلب توجهًا  للت�سويق حيث  تبني مفهوم جديد  يتطلب  التغري  للموؤ�س�سة، وهذا  الت�سويقي 

ت�سويقيًا ا�سرتاتيجيًا على اأعلى م�ستوى من خالل: 
التغري امل�ستمر يف حاجات ورغبات العمالء؛  -
التغري امل�ستمر يف املناف�سني وا�سرتاتيجيات التناف�ض؛  -
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انق�سام ال�سوق اإىل اأجزاء �سغرية ذات حاجات متباينة؛  -
زيادة ح�سا�سية العمالء جتاه الأ�سعار. -
Ú  :الكفاءة الإدارية
اأ�سباب ف�سل املوؤ�س�سات  - اأهم  اأن نق�ض الكفاءة الإدارية هي  اأثبت معظم الدرا�سات 

اأهم  من  الع�رش  هذا  يف  الت�سويق  اإدارة  كفاءة  عدم  وتعد  اجلزائرية،  واملتو�سطة  ال�سغرية 
م�سكالت التي تواجه هذا النوع من املوؤ�س�سات؛ 

البيع مبهمات  - املوؤ�س�سة ورجال  يقوم مدير  اأن  اإىل  اأدى  الت�سويقية  الكفاءة  نق�ض 
ت�سويقية هي من اخت�سا�ض مدير الت�سويق.

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  يف  الت�سويق  واقع  معرفة  التطبيقي  اجلزء  يف  �سنحاول  لذلك 
التناف�سية  الإ�سرتاتيجية  حتديد  من  الوظيفة  هذه  متكن  وكيف  اجلزائرية،  واملتو�سطة 

للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

اإلطار التطبيقي للدراسة: 
البحث عبارة عن جزء من درا�سة ميدانية ا�ستطالعية حول واقع الت�سويق ودوره يف 
حتديد الإ�سرتاتيجية التناف�سية لعينة من املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اجلزائرية، وتقوم 
البيانات  اأ�سلوب ال�ستق�ساء با�ستخدام ال�ستمارة الالزم للح�سول على  الدرا�سة على  هذه 
 SPSS 20.0 الإح�سائي  الربنامج  اإىل معلومات عرب  ُحولت  والتي  الدرا�سة،  لهذه  الأولية 
عن طريق ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�سائية الآتية: معامل الرتباط �سيربمان، ومعامل الثبات 
One simple T test، ومعامل الرتباط بري�سون،  األفا كرونباج، واختبار للعينة الواحدة 

.Independent T- Test واختبار

أوال- منهجية وأسلوب الدراسة: 

لقد تّبنت الدرا�سة اأ�سلوب البحث الو�سفي واأ�سلوب البحث امليداين التحليلي، و �سمّمت 
الباحثة ا�ستبانة متخ�س�سة بغر�ض احل�سول على البيانات الأولية املتعلقة مب�سكلة الدرا�سة، 
كما متت مقابالت مع بع�ض مديري املوؤ�س�سات املبحوثة، و قد اُ�ستخدم القيا�ض الرتتيبي 
)Ordinal scale( ذو خم�ض النقاط، و ذلك باللجوء اإىل �سلم ليكرت اخلما�سي لقيا�ض مدى 

التوافق، و التي تقع بني غري موافق متاما )1( وموافق متاما )5( .
جمتمع الدرا�صة وعينتها: . 1

ا�ستهدفت الباحثة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اجلزائرية، و يعود ذلك اإىل العتماد 
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د. نائلة حمزة
أ. صاحلي عبد القادر

الدرا�سة  طبيعة  تفر�ض  واملتو�سطة،  ال�سغرية  باملوؤ�س�سات  اخلا�ض  الوزاري  املن�سور  على 
اأ�سلوب العينات غري الحتمالية، والعينة الأن�سب لال�ستخدام يف هذه  على الباحثة انتهاج 
وفق  املعاينة  تقت�سي  .و   )Convenience Sample( املي�رشة  العينة  يف  متمثلة  احلالة 
هذا الأ�سلوب اختيار مفردات العينة على اأ�سا�ض متثيلي ملجموعة من املوؤ�س�سات ال�سغرية 
عينة  حجم  بلغ  منها.وقد  البيانات  وجمع   ** ن�ساطها  جمال  يف  الريادية  واملتو�سطة 
الدرا�سة 10 موؤ�س�سات من جمتمع اإح�سائي قدر ب 50 موؤ�س�سة رائدة اأي بن�سبة متثيل تقدر 
ب 20%، وهي ن�سبة معتربة تزيد من اجلودة الإح�سائية املطلوبة لنتائج ال�ستق�ساء.مع 
العلم اأن الدرا�سة ا�ستق�ست املديرين العاّمني ومديري الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام وعدد من 

ذوي الخت�سا�ض يف املوؤ�س�سات حمل الدرا�سة.
حماولة ملعرفة واقع الت�سويق يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اجلزائرية وذلك عن 
طريق التقرب من ع�رش )10( موؤ�س�سات، فكانت العينة املختارة وفقا لل�صريورة االآتية: 

Ú  اختيار يتبنى قطاعات خمتلفة يف  العينة حيث  اختيار  مرحلة  االأوىل:  املرحلة 
املوؤ�س�سات بغر�ض معرفة واقع الت�سويق يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ب�سفة عامة 

دون تخ�سي�ض قطاع الن�ساط.
وكان اختيار املوؤ�ص�صة يف القطاع الذي تن�صط فيه على اأ�صا�س االعتبارات االآتية: 

و�سعية رائدة يف ال�سوق؛  -
ملكية املوؤ�س�سة: مل ت�سرت ولي�ست معرو�سة للبيع؛  -
حجم العمالة من 10 اإىل 250 عامال. -
Ú  وفقًا ح�رشت  والتي   ، )ال�ستمارة(  ال�ستبانة  توزيع  مرحلة  الثانية:  املرحلة 

 10 عنها  ال�ستبانة  اأجابت  حيث  املو�سوع،  حول  املكت�سبة  واملعارف  البحث  ملتطلبات 
موؤ�س�سات، فيما ياأتي اجلدول الذي يلخ�ض اأهم املعطيات عن العينة املدرو�سة: 

عدد امل�صتجوبني ت�صنيفهاعدد العمال املوؤ�ص�صة

12متو�سطة 90»حليب الأبطال » ل�سناعة احلليب

12متو�سطة70»فاز« ل�سناعة مبيدات احل�رشات

12متو�سطة74»اخللد« ل�سناعة احللويات

12�سغريةClouterie»45» ل�سناعة الرباغي
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عدد امل�صتجوبني ت�صنيفهاعدد العمال املوؤ�ص�صة

12متو�سطةBRIDJ “142» ل�سناعة لأجر 

12متو�سطة95»البول�ستريان« لنتاج البول�ستريان

12متو�سطةBOUROMOUSE”62 ل�سناعة الأفر�سة

12متو�سطة69»حمودي« مل�رشوبات الغازية

12متو�سطةKING MATELAS”60» ل�سناعة الفر�سة

12متو�سطةMIB”85» لإنتاج ال�سميد الغذائي

من اعداد: الباحثة باالعتماد على معطيات وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، 
 www.pmeart- dz.org من موقعها االلكتروني

**أخذنا عينة متكونة من 10 مؤسسات صغيرة ومتوسطة جزائرية، ُصِنفت من طرف وزارة المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية.

اأداة الدرا�صة امليدانية: . 2
حتديد  على  النظري  اجلانب  يف  ا�ستخدم  الذي  التحليلي  الو�سفي  املنهج  �ساعد  لقد 
الغاية  التطبيقية، مما �ساهم يف تطوير قائمة ال�ستبانة، ولتحقيق هذه  الدرا�سة  متغريات 
البيانات  الأول  اجلزء  ت�سمن  اأ�سا�سية،  اأجزاء  ثالثة  يف  وُرتِّبت  ال�ستمارة  اأ�سئلة  �سيغت 
واملن�سب  العلمي،  والتخ�س�ض  العلمي،  واملوؤهل  )العمر،  الدرا�سة  لعينة  الدميوغرافية 
الوظيفي، و�سنوات اخلربة( .اأما اجلزء الثاين فنقي�ض مدى تطبيق العوامل الت�سويقية لتحديد 
على  موزعة  فقرة   18 ت�سمن  حيث  الدرا�سة  حمل  باملوؤ�س�سات  الت�سويقية  ال�سرتاتيجية 
املوؤ�س�سات  املطبقة يف  التناف�سية  اإ�سرتاتيجية  فتناول طبيعة  الثالث،  اجلزء  اأما  اأبعاد،   3

ال�سغرية واملتو�سطة، وت�سمن 14 فقرة موزعة على 3 اأبعاد.
عت الباحثة 120 ا�ستبانة بواقع 12 لكل موؤ�س�سة، ا�ستعيد منها 90 وكانت ال�ساحلة  وزَّ
منها للتحليل بعد ا�ستبعاد ال�ستبيانات غري املكتملة الإجابة، وبلغت ال�ستمارات ال�ساحلة 

للتحليل 86 ا�ستبانة اأي مبعدل 71.66% من ال�ستبانات املوزّعة.

ثانيا- قياس صدق أداة الدراسة وثباتها: 

الفقرات  ُقِنّنت  لذلك  الدرا�سة،  لأداة  املطلوبة  اخل�سائ�ض  من  والثبات  ال�سدق  يعدُّ 
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الأ�سا�سية للتاأكد من �سدق فقراتها وثباتها كما ياأتي: 
Ú  جمال يف  متخ�س�سني  حمكمني  ثمانية  على  ُعر�ست  اال�صتبانة:  حتكم  �صدق 

غري  العبارات  ا�ستبعدت  بحيث  لآرائهم  الباحثة  ا�ستجابت  وقد  العلمي،  والبحث  الإدارة 
املالئمة واأجريت التعديالت املنا�سبة بناًء على املقرتحات املقدمة، و بذلك كانت ال�ستبانة 

يف �سورتها النهائية.
Ú  صدق االت�صاق البنائي: يعدُّ ال�سدق البنائي اأحد مقايي�ض �سدق الأداة الذي يقي�ض�

الباحثة بح�ساب معامل  اإليها، حيث قامت  الو�سول  الأداة  التي تريد  الأهداف  مدى حتقق 
الرتباط �سيربمان بني كل بعد من حماور ال�ستبانة مع الدرجة الكلية لكل حمور.

الجدول )2(
نتائج اختبار ارتباط كل بعد مع الدرجة الكلية لمحاور االستبانة

املحور الثالث:
ا�صرتاتيجيات التناف�صية يف املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة

املحور الثاين: 
مدى تطبيق املوؤ�ص�صة للعوامل الت�صويقية

القيم االحتمالية 
 )Sig(

R معامل 
االرتباط االأبعاد القيم االحتمالية 

 )Sig(
R معامل 
االرتباط االأبعاد

0.000 0.961 اإ�سرتاتيجية قيادة التكلفة 0.000 0.894 بحوث الت�سويق
0.000 0.907 اإ�سرتاتيجية التميز 0.000 0.942 امليزة التناف�سية
0.000 0.935 اإ�سرتاتيجية الرتكيز 0.000 0.936 املزيج الت�سويقي

spss 20.0 من إعداد: الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق
)مع العلم بأن قيمة R الجدولية تقدر ب 0.2172عند درجة حرية ن- 2=84 و مستوى داللة 0.05( 

دالة  ال�ستبانة  جمالت  جميع  يف  الرتباط  معامالت  جميع  اأن  اأعاله  اجلدول  يبنّي 
اإح�سائيا عند م�ستوى معنوية α= 0.05، حيث اإن القيم الحتمالية )Sig( لكل بعد اأقل من 
0.05 و قيمة R املح�سوبة اأكرب من قيمة R اجلدولية البالغة )0.2172( و هذا ما يوؤكد اأن 
ال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الت�ساق الداخلي، و بذلك تعد جميع جمالت ال�ستبانة 

�سادقة ملا و�سعت لقيا�سه وبخا�سة، معامالت ارتباط اأبعاد املحور الثالث.
Ú  البحث مقيا�ض  فيها  يحقق  التي  الدرجة  بالثبات  يق�سد  اال�صتبانة:  ثبات 

)ال�ستبانة( النتائج نف�سها يف حال تكرار الختبار، و يقي�ض مدى تنا�سق فقرات ال�ستبانة 
و ان�سجامها، وقد ا�ستخدمت الباحثة اختبار األفا كرونباج لقيا�ض مدى ثبات اأداة القيا�ض، و 

كانت النتائج كما هي مو�سحة يف اجلدول الآتي: 
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الجدول )3(
نتائج اختبار ثبات االستبيان لكل محور )ألفا كرونبا	( 

املحور الثالث: 
ا�صرتاتيجيات التناف�صية يف املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة

املحور الثاين:
مدى تطبيق املوؤ�ص�صة خلطة الت�صويقية

ال�صدق * معامل األفا 
كرونباج

عدد 
الفقرات االأبعاد ال�صدق * معامل األفا 

كرونباج
عدد 

الفقرات االأبعاد

0.974 0.987 5
اإ�سرتاتيجية 

التكلفة 0.933 0.966 6
بحوث 

الت�سويق

0.919 0.959 4
اإ�سرتاتيجية 

التمايز 0.966 0.982
7 امليزة 

التناف�سية

0.958 0.979 5
اإ�سرتاتيجية 

الرتكيز 0.925 0.962 5
املزيج 

الت�سويقي

0.95 0.975 14
اإجمايل 

املحور الثالث 0.941 0.97 18
اإجمايل 

املحور الثاين

0.944 0.972 32 اإجمايل حماور اال�صتبانة

* الصدق: الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباج
spss 20.0 من إعداد: الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق

يت�سح من النتائج املو�سحة يف اجلدول )3( اأعاله اأن قيمة معامل األفا كرونباج كانت 
مرتفعة لكل بعد من حماور ال�ستبانة حيث تراوحت ما بني )0.925–0.987( ، كما بلغت 
العلمي  البحث  ن�سبة جيدة ت�سلح لأغرا�ض  ، وتعد   )0.972( الكلية لألفا كرونباج  القيمة 
كونها اأعلى من الن�سبة املقبولة و البالغة 60%. و�سفوة القول اإن نتائج اختبارنا ملعامل 
التحليل  اإجراء  يف  ال�ستبانة  قائمة  على  الباحثة  اعتماد  اإمكانية  اإىل  ت�سري  كرونباج  األفا 

الإح�سائي و اختبار فر�سيات الدرا�سة.

ثالثا- نتائج التحليل اإلحصائي و اختبار فرضيات الدراسة: 

ا�ستخدم  الذي  اخلما�سي  ليكرت  ا�ستخدم مقيا�ض  الدرا�سة ومناق�ستها  نتائج  لتحليل 
مو�سح  هو  كما  الأ�سفل  اإىل  الأعلى  من  متدرجة  اأوزان  واإعطاء  الإجابات،  �سياغة  يف 

باجلدول الآتي: 
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التسويق كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة
اجلزائرية( املؤسسات  لبعض  ميدانية  )دراسة 

د. نائلة حمزة
أ. صاحلي عبد القادر

الجدول )4(
تثقيل اإلجابات المتاحة ألسئلة االستبانة

غري موافق متاماغري موافقحمايدموافقموافق متامااالإجابة

54321التثقيل

�سيتم ا�ستعرا�ض النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة والتي هدفت اإىل تبيان م�ساهمة 
الت�سويق يف حتديد الإ�سرتاتيجية التناف�سية للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اجلزائرية.ومن 
ثم الإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة بعد اختبار فر�سياتها التي و�سعت مو�سع الختبار من خالل 
الأ�ساليب الإح�سائية املختلفة )الإح�ساء الو�سفي وحتليل النحدار الب�سيط و املتعدد( .كما 
اُ�ستخدم املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري لكل بعد من حماور ال�ستبانة، ق�سد معرفة 

قيمتها وحتديد مدى موافقة اأو عدم موافقة املبحوثني على اأ�سئلة ال�ستبانة.
نتائج اختبار الفر�صية االأوىل:  ◄

Ú  ل توجد وظيفة الت�سويق يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة H0 :الفر�سية العدمية
اجلزائرية.

Ú  واملتو�سطة ال�سغرية  املوؤ�س�سات  الت�سويق يف  توجد وظيفة   H1 البديلة:  الفر�سية 
اجلزائرية.

الجدول )5(
تحليل البيانات الخاصة بتواجد وظيفة التسويق

تواجد وظيفة الت�صويق يف املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة

موافق 
متاما

الن�صبة 
الن�صبةموافق  )%( 

الن�صبةحمايد  )%( 
الن�صبةغري موافق  )%( 

)%( 
غري موافق 

متاما 
الن�صبة
)%( 

70811416003000

من إعداد: الباحثة اعتمادا على نتائج االستبانة الموزعة

يت�سح من بيانات اجلدول رقم )05( اأن معظم اأفراد العينة يوؤكدون على تواجد وظيفة 
الت�سويق يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة حيث بلغت معظمها بني موافق وموافق متاما 

بن�سبة 16% و %81.
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الجدول )6(
المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين
عن تواجد وظيفة التسويق في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

قيمة Tالقيم االحتمالية )Sig( االنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابي*

4.120.4950.077.098توجد وظيفة الت�سويق

spss 20.0 من إعداد: الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق
* مرتفع )3.5 فأكثر( ، متوسط )2.5 - 3.49( ، منخفض )اقل من 2.5( 

اأن املتو�سط  اأعاله  الواردة يف اجلدول )6(  التحليل الإح�سائي الو�سفي  بيّنت نتائج 
احل�سابي قدر بــ4.12، مما يدل على موافقة املبحوثني ملبداأ تواجد وظيفة الت�سويق على 
م�ستوى املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اجلزائرية، مما يدعو اإىل رف�ض الفر�سية العدمية و 
قبول الفر�سية البديلة، وللتاأكد من �سحة النتيجة التي تو�سلت اإليها الباحثة، اأجرى اختبار 

T، و اجلدول املوايل يو�سح نتيجة اختبار الفر�سية العدمية الأوىل.
الجدول )7(

نتائج اختبار للفرضية العدمية

املتو�صط احل�صابيالقيم االحتمالية )Sig( قيمة T اجلدوليةقيمة T املح�صوبة

77.0981.9900.0004.12الفر�سية العدمية الأوىل

α= 0,05 دالة إحصائيا عند مستوى *
spss 20.0 من إعداد: الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق

)مع العلم بان قيمة T الجدولية تقدر 1.990 عند درجة حرية ن- 2=84 ومستوى داللة 0.05 وذلك 
 )student حسب جدول توزيع

تظهر نتائج اجلدول )7( اإىل اأن قيمة T املح�سوبة اأكرب من قيمة T اجلدولية )1.990( 
، واأن القيمة الحتمالية )Sig( اأقل من α=0.05، مما يوؤدي بنا اإىل رف�ض الفر�سية العدمية 
و قبول الفر�سية البديلة، والتي تن�ض على: »توجد وظيفة الت�سويق يف املوؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة اجلزائرية«.
نتائج اختبار الفر�صية الثانية:  ◄

Ú  ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات املبحوثني :H0 الفر�سية العدمية
حول م�ساهمة الت�سويق، تعزى للبيانات الدميوغرافية اخلا�سة باملديرين العامني ومديري 

الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام.
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التسويق كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة
اجلزائرية( املؤسسات  لبعض  ميدانية  )دراسة 

د. نائلة حمزة
أ. صاحلي عبد القادر

Ú  توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات املبحوثني :H1 الفر�سية البديلة
حول م�ساهمة الت�سويق، تعزى للبيانات الدميوغرافية اخلا�سة باملديرين العامني ومديري 

الدارات وروؤ�ساء الأق�سام.
الفر�سية  لختبار   )Kruskal- wallis( والي�ض  كرو�سكال-  اختبار  نتائج  اُ�ستخدمت 

العدمية، حيث ترف�ض الفر�سية اذا كان م�ستوى الدللة اأقل اأو ي�ساوي 0.05.
الجدول )8(

نتائج تحليل كروسكال- واليس اختبار داللة الفروق بين استجابات المبحوثين حول مساهمة التسويق، 
تعزى للبيانات الديمغرافية الخاصة بالمديرين العامين ومديري االدارات ورؤساء االقسام

قيمةالعدداخل�صائ�س
qs.hc

م�صتوى 
p قبول اأو رف�س الفر�صية الداللة

العمر

5اأقل من 25 �سنة

قبول 3.850.45
14من 30 -25 �سنة

17من 45 -30 �سنة

4550 �سنة فما فوق

املوؤهل 
العلمي 

6اأقل من درجة البكالوريا

قبول3.220.35
40درجة البكالوريا

30دبلوم عايل

10درا�سات عليا

املن�سب 
الوظيفي 

10مدير عام

قبول5.740.25
10نائب مدير عام

22مدير )ادارة/ ق�سم/ فرع/ وحدة( 

24نائب مدير )ادارة/ ق�سم/ فرع/ وحدة( 

20رئي�ض ق�سم

�سنوات 
اخلربة 

10اأقل من 5 �سنوات

قبول 3.950.54

16من 10 -6 �سنوات

20من 15 -11 �سنة

14من 20 -16 �سنة

19من 25 -21 �سنة

07اأكرث من 25 �سنة

spss 20.0 من إعداد: الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق
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اح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )8( اجلدول  يف  التحليل  معطيات  تو�سح 
تعزى  الت�سويق  م�ساهمة  حول  املبحوثني  ا�ستجابات  بني   )α<=0.05( م�ستوى  عند 
م�ستوى  عند  العمر  ملتغري  بالن�سبة  اإح�سائيا  دالة  غري  النتيجة  كانت  وقد  العمر  اإىل 
العدمية  الفر�سية  نقبل  النتيجة  هذه  على  وبناًء  كاي،  مربع  بينها  كما   )p=0.45(
حول  املبحوثني  ا�ستجابات  بني  اح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  بعدم  املتعلقة 

العمر. اإىل  تعزى  الت�سويق  م�ساهمة 
م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل  النتائج  ت�سري  كما 
املوؤهل  اإىل  تعزى  الت�سويق  م�ساهمة  حول  املبحوثني  ا�ستجابات  بني   )α<=0.05(
عند  العلمي  املوؤهل  ملتغري  بالن�سبة  اإح�سائيا  دالة  غري  النتيجة  كانت  وقد  العلمي 
الفر�سية  نقبل  النتيجة  هذه  على  وبناًء  كاي،  مربع  بينها  كما   )p=0.35( م�ستوى 
املبحوثني  ا�ستجابات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  بعدم  املتعلقة  العدمية 

العلمي. املوؤهل  اإىل  تعزى  الت�سويق  م�ساهمة  حول 
م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اجلدول  معطيات  وتظهر 
املن�سب  اإىل  تعزى  الت�سويق  م�ساهمة  حول  املبحوثني  ا�ستجابات  بني   )α<=0.05(
م�ستوى  عند  العمر  ملتغري  بالن�سبة  اإح�سائيًا  دالة  غري  النتيجة  كانت  وقد  الوظيفي 
العدمية  الفر�سية  نقبل  النتيجة  هذه  على  وبناًء  كاي،  مربع  بينها  كما   )p=0.25(
حول  املبحوثني  ا�ستجابات  بني  اح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  بعدم  املتعلقة 

الوظيفي. املن�سب  اىل  تعزى  الت�سويق  م�ساهمة 
م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اجلدول  معطيات  تظهر  كذلك 
)α<=0.05( بني ا�ستجابات املبحوثني حول م�ساهمة الت�سويق تعزى اإىل �سنوات اخلربة 
)p=0.54( كما  العمر عند م�ستوى  اإح�سائيًا بالن�سبة ملتغري  النتيجة غري دالة  وقد كانت 
وجود  بعدم  املتعلقة  العدمية  الفر�سية  نقبل  النتيجة  هذه  على  وبناًء  كاي،  مربع  بينها 
اإىل  الت�سويق تعزى  ا�ستجابات املبحوثني حول م�ساهمة  اإح�سائية بني  فروق ذات دللة 

�سنوات اخلربة.
نتائج الفر�صية الثالثة:  ◄

Ú  ال�سرتاتيجيات حتديد  يف  الت�سويق  عوامل  ت�ساهم  ل   :H0 العدمية  الفر�سية 
الت�سويقية للموؤ�س�سات ال�سغرية املتو�سطة اجلزائرية.

Ú  ت�ساهم عوامل الت�سويق يف حتديد ال�سرتاتيجيات الت�سويقية :H1 الفر�سية البديلة
للموؤ�س�سات ال�سغرية املتو�سطة اجلزائرية.
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التسويق كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة
اجلزائرية( املؤسسات  لبعض  ميدانية  )دراسة 

د. نائلة حمزة
أ. صاحلي عبد القادر

الجدول )9( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين عن مساهمة عوامل التسويق

في تحديد االستراتيجيات التسويقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

املتو�صط اأبعاد املحور الثاين
احل�صابي*

االنحراف 
املعياري

القيم االحتمالية 
 )Sig(

T امل�صتوى بالن�صبة للمتو�صط قيمة
احل�صابي )مدى حتقيق( 

متو�سط 3.590.9690.00034.986بحوث الت�سويق 
متو�سط 3.501.170.00027.71حتليل امليزة التناف�سية 

مرتفع 3.6970.9590,00035.74املزيج الت�سويقي 

متو�سط 3.591.030,00032.61االإجمايل

spss 20.0 من إعداد: الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق

حيث اأن: امل�ستويات الثالثة للمتو�سط احل�سابي كالآتي: 
مرتفع:   -]3.66  -  2.34[ متو�سط:   -]2.33  -  1[ منخف�ض:   - القرار:  قاعدة 

.]5 - 3.67[
يت�سح  اأعاله   )9( اجلدول  الواردة يف  الو�سفي  الإح�سائي  التحليل  نتائج  من خالل 
بــ3.59  الت�سويق( قدرت  )اأبعاد  الكلي لأبعاد املتغري امل�ستقل  لنا باأن املتو�سط احل�سابي 
لأبعاد  اجلزئية  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  حني  يف   ،%60 بلغت  ن�سبية  وباأهمية 
املتغري امل�ستقل )بحوث الت�سويق، وحتليل امليزة التناف�سية، واملزيج الت�سويقي( على حدة 
بني )3.50 - 3.697( ، ومبقارنة املتو�سط احل�سابي الكلي باملتو�سط الختباري )3( جند 
اأن املتو�سط احل�سابي املح�سوب اأكرب من املتو�سط الختباري، مما يدعو اإىل رف�ض الفر�سية 
اإليها  تو�سلت  التي  النتيجة  من �سحة  للتاأكد  و  البديلة  الفر�سية  قبول  و  الثانية  العدمية 

الباحثة، اأجرى اختبار T، و اجلدول الآتي يو�سح نتيجة اختبار الفر�سية العدمية الثانية.
الجدول )10(

نتائج اختبار للفرضية العدمية

املتو�صط احل�صابيالقيم االحتمالية )Sig( *قيمة T اجلدوليةقيمة T املح�صوبة

32.611.9900.0003.59الفر�سية العدمية الثانية

α= 0,05 دالة إحصائيا عند مستوى *
spss 20.0 من إعداد: الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق

)مع العلم بأن قيمة T الجدولية تقدر بــ1.990عند درجة حرية ن- 2=84 و مستوى داللة 0.05 و 
 )student ذلك حسب جدول توزيع
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اجلدولية   T قيمة  من  اأكرب  الكلية  املح�سوبة   T قيمة  اأن   )10( اجلدول  نتائج  تظهر 
 )1.990(

الفر�سية  اإىل رف�ض  α=0.05، مما يوؤدي بنا  اقل من   )Sig( القيمة الحتمالية  واأن 
العدمية الثانية و قبول الفر�سية البديلة التي تن�ض على: » ت�ساهم عوامل الت�سويق يف حتديد 

ال�سرتاتيجيات الت�سويقية للموؤ�س�سات ال�سغرية املتو�سطة اجلزائرية«.
نتائج اختبار الفر�صية الرابعة:  ◄

Ú  الت�سويق اإح�سائية بني  H0: ل توجد عالقة معنوية ذات دللة  العدمية  الفر�سية 
وال�سرتاتيجيات التناف�سية للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اجلزائرية 

Ú  الت�سويق بني  اإح�سائية  دللة  ذات  معنوية  عالقة  توجد   :H1 البديلة  الفر�سية 
وال�سرتاتيجيات التناف�سية للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اجلزائرية 

كل  بني  الرابعة،  الفر�سية  لختبار  بري�سون  ارتباط  معامل  اختبار  اُ�ستخدم  لقد 
املتغريات امل�ستقلة و التابعة للدار�سة، حيث تتحقق العالقة عندما تكون القيم الحتمالية 
)Sig( اأقل من 0.05، و اأن معامل الرتباط R اأكرب من قيمة R اجلدولية، و يو�سح اجلدول 

. )α= 0.05( الآتي العالقة بني كل اأبعاد حماور ال�ستبانة و ذلك عند م�ستوى دللة
الجدول )11( 

يبين العاقة بين وظيفة التسويق واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 )Pearson مصفوفة معامل ارتباط بيرسون( 

اأبعاد حماور 
اال�صتبانة

اال�صرتاتيجية التناف�صية للموؤ�ص�صة

االإجمايل اإ�صرتاتيجية الرتكيزاإ�صرتاتيجية التمايزاإ�صرتاتيجية التكلفة

معامل 
R ارتباط

القيم االحتمالية
 )Sig( 

معامل
R ارتباط

القيم االحتمالية
 )Sig( 

معامل 
R ارتباط

القيم االحتمالية
 )Sig( 

بحوث 
0.9070.0000.9290.0000.9530.0000.929الت�سويق

حتليل امليزة 
0.9270.0000.9260.0000.9660.0000.939التناف�سية

املزيج 
0.9420.0000.950.0000.9560.0000.949الت�سويقي

0.9250.0000.9350.0000.9580.0000.939االإجمايل

spss 20.0 من إعداد: الباحثة اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام
)مع العلم بان قيمة R الجدولية تقدر ب0.2172 عند درجة حرية ن- 2=84 و مستوى داللة 0.05( 
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اجلزائرية( املؤسسات  لبعض  ميدانية  )دراسة 

د. نائلة حمزة
أ. صاحلي عبد القادر

الو�سفي  التحليل  القائمة على معطيات  الت�سخي�سية  و  الو�سفية  للعمليات  ا�ستكمال 
اأن  اإىل  ت�سري  اأعاله   )11( اجلدول  نتائج  و  الدرا�سة،  متغريي  بني  الرتباط  عالقة  حددت 
هناك عالقات ارتباط موجبة ذات دللة معنوية بني املتغريات امل�ستقلة )اأبعاد الت�سويق( 
و املتغريات التابعة )اأبعاد الإ�سرتاتيجية التناف�سية( ، و الدليل على ذلك معامل الرتباط 
R الكلي و البالغ )0.939( و هي ن�سبة مرتفعة تعرب عن وجود عالقة ارتباط ذات دللة 
اإح�سائية مهمة، كما تراوحت معامالت الرتباط اجلزئية ما بني )0.907 - 0.966( .و 
مبا اأن القيم الحتمالية )Sig( للمتغريات امل�ستقلة و التابعة اأقل من α=0.05 و اأن قيمة 
R املح�سوبة اأكرب من قيمة R اجلدولية )0.2172( مما يدعو الباحثة اإىل رف�ض الفر�سية 
العدمية و قبول الفر�سية البديلة التي تن�ض على: » توجد عالقة معنوية ذات دللة اإح�سائية 

بني الت�سويق وال�سرتاتيجيات التناف�سية للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اجلزائرية«.
نتائج اختبار الفر�صية اخلام�صة:  ◄

Ú  على اإح�سائية  دللة  ذا  تاأثرياً  الت�سويق  وظيفة  توؤثر  ل   :H0 العدمية  الفر�سية 
ا�سرتاتيجيات التناف�سية للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اجلزائرية.

Ú  على اإح�سائية  دللة  ذا  تاأثرياً  الت�سويق  وظيفة  توؤثر   :H1 البديلة  الفر�سية 
ا�سرتاتيجيات التناف�سية للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اجلزائرية.

بهدف اختبار الفر�سية اخلام�سة ا�ستخدمت الباحثة اختبار النحدار اخلطي املتعدد 
اأجل حت�سني  ال�ستدلل من  التي ت�سمن دقة  املتقدمة  الإح�سائية  الأ�ساليب  الذي يعد من 
نتائج البحث عن طريق ال�ستخدام الأمثل للبيانات يف اإيجاد عالقات �سببية بني الظواهر 
مو�سوع الدرا�سة.ومن خالل مو�سوع درا�ستنا �سنبني عالقة النحدار بني كل بعد من اأبعاد 
)Xi( املتغريات امل�ستقلة،  اأبعاد الت�سويق  )Y( املتغري التابع، وكل  الإ�سرتاتيجية التناف�سية 

وهي مو�سحة يف اجلدول الآتي: 
الجدول )12(

نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر التسويق في تحديد االستراتيجيات التنافسية
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية

Bاملتغريات امل�صتقلة
اخلطاأ 
املعياري

 t قيمة
املح�صوبة

القيم االحتمالية 
 )Sig(

RR2

اأثر عوامل الت�صويق يف حتديد اإ�صرتاتيجية قيادة التكلفة

1.0950.05519.7920.0000.9070.822بحوث الت�سويق
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Bاملتغريات امل�صتقلة
اخلطاأ 
املعياري

 t قيمة
املح�صوبة

القيم االحتمالية 
 )Sig(

RR2

0.9230.04122.6160.0000.9270.859حتليل امليزة التناف�سية

1.1470.04525.6580.0000.9420.887املزيج الت�سويقي

اأثر عوامل الت�صويق يف حتديد اإ�صرتاتيجية التمايز

0.8040.03523.070.0000.9290.863بحوث الت�سويق

0.6610.02922.4840.0000.9260.857حتليل امليزة التناف�سية

0.8300.03027.920.0000.9500.902املزيج الت�سويقي

 اأثر عوامل الت�صويق يف حتديد اإ�صرتاتيجية الرتكيز

0.9640.03328.790.0000.9530.908بحوث الت�سويق

0.8070.02434.220.0000.9660.933حتليل امليزة التناف�سية

0.9780.03330.0340.0000.9560.913املزيج الت�سويقي

0.9390.882االجمايل

spss 20.0 من إعداد: الباحثة اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام

الت�سويق يف حتديد  لأبعاد  ايجابيًا  تاأثرياً  اأن هناك   )12( اجلدول  نتائج  لنا  تو�سح 
لأبعاد  اأثر  اأق�سى  بلغ  حيث  واملتو�سطة،  ال�سغرية  للموؤ�س�سات  التناف�سية  الإ�سرتاتيجية 
اأن  0.933، مما يعني  R2 حوايل  التحديد  التميز مبعامل  اإ�سرتاتيجية  الت�سويق يف حتديد 
املتغريات امل�ستقلة التف�سريية )اأبعاد الت�سويق: بحوث الت�سويق، وحتليل امليزة التناف�سية، 
واملزيج الت�سويقي( ا�ستطاعت اأن تف�رش 93.3% من التغري احلا�سل يف قدرة الت�سويق على 
يف  الت�سويق  اأبعاد  اأثر  واملتو�سطة.يليه  ال�سغرية  للموؤ�س�سات  الرتكيز  اإ�سرتاتيجية  حتديد 
اأبعاد  اأثر  يليه   ،%90.2 حوايل   R2 التحديد  معامل  بلغ  حيث  التميز،  اإ�سرتاتيجية  حتديد 

.R2 %88.7 الت�سويق يف حتديد اإ�سرتاتيجية قيادة التكلفة مبعامل التحديد
 T قيمة  من  اأكرب  كانت  املح�سوبة حيث   T قيم  من  كل  العالقة  هذه  معنوية  وتوؤكد 
α=0.05، مما  اأقل من  التي كانت   )Sig( )1.990( والقيم الحتمالية  البالغة  اجلدولية 
نتائج  على  التابع.وبناًء  واملتغري  امل�ستقل  املتغري  بني  تاأثريية  عالقة  وجود  على  يدل 
»توؤثر  القائلة:  البديلة  الفر�سية  وتقبل  الرابعة،  العدمية  الفر�سية  ترف�ض  اختباراتنا 
للموؤ�س�سات  التناف�سية  ا�سرتاتيجيات  على  اإح�سائية  دللة  ذو  تاأثريا  الت�سويق  وظيفة 

ال�سغرية واملتو�سطة اجلزائرية«.
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التسويق كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة
اجلزائرية( املؤسسات  لبعض  ميدانية  )دراسة 

د. نائلة حمزة
أ. صاحلي عبد القادر

نتائج الدراسة: 
تو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج االآتية: 

توؤكد لنا نتائج الفر�سية الأوىل على تواجد وظيفة الت�سويق يف املوؤ�س�سات ال�سغرية . 1
واملتو�سطة اجلزائرية، حيث بلغت املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات املبحوثني )4.12( .

اأراءهم . 2 العينة حول  اأفراد  الثانية عدم وجود فروق بني  الفر�سية  تبني لنا نتائج 
النتائج غري دالة  ال�سغرية واملتو�سطة، حيث كانت  الت�سويق يف املوؤ�س�سات  نحو م�ساهمة 

اإح�سائيًا ملتغريات الدميوغرافية عند م�ستوى دللة يرتاوح بني )0.25 - 0.54( .
حتديد . 3 يف  ت�ساهم  الت�سويق  عوامل  اأن  الثالثة  الفر�سية  اأبرزت  اخرى  ناحية  من 

احل�سابي  املتو�سط  بلغ  حيث  واملتو�سطة،  ال�سغرية  للموؤ�س�سات  الت�سويقية  ال�سرتاتيجية 
الكلي ل�ستجابات املبحوثني )3.59( .

وقد ك�سفت نتائج الفر�سية الرابعة على اأن هناك عالقة معنوية ذات دللة اإح�سائية . 4
بني الت�سويق وال�سرتاتيجيات التناف�سية للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، حيث بلغ معامل 

. )R=0.939( الرتباط الإجمايل
يف . 5 كبرياً  دوراً  الت�سويق  لوظيفة  اأن  اخلام�سة  الفر�سية  نتائج  اأظهرت  حني  يف 

حتديد ا�سرتاتيجيات التناف�سية للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اجلزائرية، حيث بلغ معامل 
. )R2=0.882( التحديد الجمايل

توصيات الدراسة: 
من خالل هذه الدرا�صة والنتائج املتو�صل اإليها، ميكن تقدمي التو�صيات االآتية: 

على اجلهات الو�سية ت�سجيع اأ�سحاب املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اجلزائرية . 1
التكيف  على  قادرة  ت�سويقية  ادارة  ت�سكيل  على  التاأهيل  برامج  خالل  من  ومرافقتها 

واملعطيات ال�سوقية؛ 
املوؤ�س�سات . 2 اأ�سحاب  تدريب  جمال  يف  متخ�س�سة  ومراكز  هيئات  ان�ساء  �رشورة 

ال�سغرية واملتو�سطة على الأ�ساليب الت�سويقية احلديثة؛ 
مدخاًل . 3 الت�سويقي  الن�ساط  اعتبار  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  على 

ا�سرتاتيجيًا لتعزيز القدرة التناف�سية لهذه املوؤ�س�سات؛ 
�رشورة تبني املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اجلزائرية ا�سرتاتيجية مرنة قابلة . 4

للتغيري ح�سب متغريات ال�سوق وتتالءم مع ما يحث فيه؛ 
�رشورة انتهاج املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اجلزائرية اأ�سلوب التوجه الت�سويقي . 5

ملواجهة م�سكالتهم الت�سويقية املختلفة.
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املصادر واملراجع: 

أوال- املراجع العربية: 
ا�سرتاتيجي . 1 مدخل  ال�سغرية-  امل�رشوعات  اإدارة   :  )2006( ح�سن  فالح  احل�سيني 

للمناف�سة والتميز- ، الطبعة الأويل، دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع، عمان، الأردن. 
احلطاب علي )2010( : اإ�سرتاتيجية التخطيط للم�ساريع ال�سغرية، الطبعة الأوىل، دار . 2

اأ�سامة للن�رش والتوزيع، عمان، الأردن. 
ال�سلمي علي )2001( : اإدارة املوارد الب�رشية الإ�سرتاتيجية، دار غريب للن�رش والتوزيع، . 3

القاهرة، م�رش. 
ال�سيمي بيومي )2007( : دعم القدرات التناف�سية للم�رشوعات ال�سغرية واملتو�سطة، . 4

العامة لتنمية �سادرات امل�رشوعات ال�سغرية واملتو�سطة، وزارة  الإدارة  ورقة عمل، 
التجارة وال�سناعة. 

امل�سرية . 5 دار  الأوىل،  الطبعة  ال�سغرية،  امل�رشوعات  اإدارة   :  )2002( ماجدة  العطية 
للن�رش والتوزيع، عمان، الأردن. 

بكر م�سطفى )2004( : �سيا�سات التنظيم واملناف�سة، جملة ج�رش التنمية، العدد الثامن . 6
والع�رشون، املعهد العربي للتخطيط، الكويت. 

واملتو�سطة . 7 ال�سغرية  املوؤ�س�سات  البداع يف  واقع   :  )2008( الرحمان  بن عنرت عبد 
باجلزائر: درا�سة ميدانية، جملة جامعة دم�سق، املجلد 24، العدد1، دم�سق، �سوريا. 

بن عنرت عبد الرحمان، حميدي عبد الرزاق )2010( : اقت�ساد املعرفة وتعزيز تناف�سية . 8
وال�سرتاتيجيات  للمناف�سة  الدويل  امللتقى  فعاليات  مقدمة �سمن  مداخلة  املوؤ�س�سة، 
التناف�سية للموؤ�س�سات ال�سناعية خارج قطاع املحروقات يف الدول العربية، جامعة 

ح�سيبة بن بوعلي، ال�سلف، يومي 9 و 10 نوفمرب. 
ال�سغرية . 9 املوؤ�س�سات  يف  التناف�سية  القدرات  بناء  واقع   :  )2010( العربي  تيقاوي 

واملتو�سطة- كنموذج عن املوؤ�س�سات ال�سناعية خارج قطاع املحروقات- ، مداخلة 
التناف�سية  والإ�سرتاتيجية  املناف�سة  حول:  الدويل  امللتقى  فعاليات  �سمن  مقدمة 
للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ال�سناعية خارج قطاع املحروقات يف الدول العربية، 

09 نوفمرب.  جامعة ح�سيبة بن بوعلي، ال�سلف، اجلزائر، 08 و 
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التسويق كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة
اجلزائرية( املؤسسات  لبعض  ميدانية  )دراسة 

د. نائلة حمزة
أ. صاحلي عبد القادر

جبوري حممد )2009( : جودة العالقة والتوا�سل مع عمالء املنظمة كمدخل للميزة . 10
التناف�سية، مداخلة مقدمة �سمن فعاليات امللتقى الدويل حول: ا�سرتاتيجيات التدريب 
يف ظل ادارة اجلودة ال�ساملة كمدخل لتحقيق امليزة التناف�سية، كلية العلوم القت�سادية 

والعلوم التجارية، جامعة ال�سعيدة، اجلزائر، 09 و 10 نوفمرب. 
حتقيق . 11 خالل  من  املوؤ�س�سة  تناف�سية  تعزيز   :  )2007( مراد  حمبوب  الطيب،  داودي 

النجاح ال�سرتاتيجي، جملة العلوم الن�سانية، العدد 12، ب�سكرة، اجلزائر. 
للن�رش . 12 املناهج  دار  ال�سغرية،  امل�ساريع  الت�سويق يف   :  )2008( الهام فخري  طملية 

والتوزيع، عمان، الأردن. 
امليزة . 13 تعزيز  يف  املعرفة  ادارة  عمليات  دور   :  )2006( ا�سماعيل  ناهدة  عبداهلل 
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