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 ملخص البحث. هيدف هذا البحث إىل دراسة املشكالت التسويقية التي تواجه الصناعات الصغرية واملتوسطة يف اململكة،
 والتعرف عىل واقع وظيفة التسويق داخل هذه املؤسسات وكيفية ممارستها للنشاطات التسويقية. وقد اعتمدت الدراسة عىل
 البيانات األولية التي تم مجعها من خالل تصميم استبانة وتوزيعها عىل مدراء التسويق واملدراء العامني يف عينة من املصانع
 الصغرية واملتوسطة يف مدينة الرياض. وقد خلصت الدراسة إىل أن الصناعات الصغرية واملتوسطة يف اململكة تواجه العديد
 من املشكالت التسويقية وأهنا ال زلت تقليدية يف ممارستها للكثري من األنشطة التسويقية، وأوصت يف هذا اخلصوص بأمهية
 تعزيز ورفع القدرات واملهارات التسويقية هلذه الصناعات عن طريق إنشاء هيئة مركزية للصناعات الصغرية واملتوسطة،
اململكة يف  العلمي  البحث  ومراكز  اجلامعات  يف  احلاضنات  وإنشاء  الوطنية،  الصناعات  يف  األجنبي  االستثامر   وتشجيع 

 العربية السعودية.

يشكر الباحث عامدة البحث العلمي بجامعة امللك سعود ممثلة يف مركز بحوث كلية إدارة األعامل عىل دعمها املايل هلذا البحث
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مقدمة 
املشاريع  أمهية  الدراسات  من  العديد  أوضحت 
ففي  املتقدمة.  البلدان  يف  حتى  واملتوسطة  الصغرية 
 Schwenk) الواليات املتحدة األمريكية أشارت دراسة
and Shrader, 1993) بأن املرشوعات الصغرية تعترب هي 

العمود الفقري لالقتصاد األمريكي حيث أن هذا النوع 
من املرشوعات يمنح فرص التوظيف ألكثر من نصف 
العاملة يف الواليات املتحدة. كام أشار (Varly, 1999) إىل 
النمو اإلقتصادي يف أمريكا أتى  أن أكثر من ٥٠% من 
من الصناعات الصغرية واملتوسطة. ويف جنوب أفريقيا 
 (Scheers, 2011;  Bowler et al., 2007) أشارت دراسات
إىل أن املرشوعات الصغرية واملتوسطة تساهم يف خلق 
٨٠% من فرص العمل اجلديدة، وأن ٧٠% من اجلنوب 
أفريقيني يعملون يف منشآت صغرية ومتوسطة. كذلك 
احلكومات  معظم  يف  أنه  إىل  عدة  دراسات  أشارت 
 إحد واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات  متثل  الغربية 
هذه  تبنتها  التي  اإلقتصادية  االسرتاتيجيات  ركائز 
الثروات  احلكومات خللق فرص عمل جديدة ولتنمية 
 Hill, 2001; Holmund, &) خالل العرشين سنة املاضية

.(;Hogetts & Kuratko, 1995  Kock, 1998

ويف اململكة العربية السعودية تشري اإلحصائيات إىل 
أن أكثر من ٩٠% من املنشآت الصناعية يف اململكة هي 
منشــــآت صغرية ومتوسطة، وهذا يكفي للداللة عىل 
 Aldosary, 1423H; Almuslem,) أمهيتها االقتصادية مد
العربية  باململكة  التنمية  خطط  أشارت  وقد   .(1420H

السابعة  املاضية:  عاماً  عرشة  اخلمسة  خالل  السعودية 
 8th) والثامنة   ،(1425H-7th Development Plan 1420)
 9th) والتاسعة   ،7th  (1430H-Development Plan 1425

املنشآت  أمهية  إىل   (1435H-Development Plan 1430

الصغرية واملتوسطة يف توفري فرص التوظيف للمواطنني 
ودعم االقتصاد الوطني وزيادة اإلنتاجية وإجياد فرص 
للتجديد واإلبتكار. وعىل الرغم من ذلك أشارت خطة 
التنمية السابعة عىل وجه اخلصوص إىل وجود عدد من 
أمهها  يتمثل  املرشوعات  مثل هذه  تواجهها  املشكالت 
يف معاناهتا من تدين مستويات التنظيم والكفاءة اإلدارية 
والقدرات  احلديثة  اإلدارية  اخلربات  إىل  وافتقارها 
واألنشطة  التسويقية  باألبحاث  للقيام  املطلوبة  الفنية 

الرتوجيية.  

أمهية الدراسة
الصغرية  املرشوعات  أمهية  تتضح  سبق  مما 
واملتوسطة يف التنمية اإلقتصادية عموماً ويف خلق فرص 
البحث  فإن  ذلك،  ومع  اخلصوص.  وجه  عىل  وظيفية 
واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  جمال  يف  األكاديمي 
يتعلق  فيام  وخاصة   ،(Cannon,1991) متواضعاً  كان 
 Davis &) دراسة  أشارت  فقد  التسويقي،   بالنشاط 
عن  كافيه  معلومات  وجود  عدم  إىل   (Klassen, 1991

التسويق يف املنشآت الصغرية. كام ير (Hill,1987) أنه 
ال توجد نظرية مناسبة يف التسويق يف املنشآت الصغرية 
 Dodge et, al., 1994;) واملتوسطة. وتوصلت دراسات 
Caird, 1992) إىل أن أكثر املشكالت وضوحاً عدم وجود 

معلومات عن السوق وغياب التخطيط التسويقي. 
يشكل  التسويق  أن  إىل  الدراسات  بعض  تشري  كام 
أصحاب  يواجهها  التي  املشكالت  أكثر  من  واحداً 
من  التسويق  أن  من  الرغم  عىل  الصغرية،  املرشوعات 
هذه  ونمو  لنجاح  واحليوية  األساسية  النشاطات  أهم 
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 Reijonen & Laukkanen, 2009; Simpson) املنشآت 
جمال  يف  األبحاث  انتقلت  لذا   .(& Taylor, 2002

الثامنينات  أواخر  يف  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات 
ألصحاب  الشخصية  بالصفات  اإلهتامم  جمرد  من 
يف  احلاضانات  ودور   ، ومدرائها  املرشوعات  هذه 
املايل  واألداء   ، متيزها  التي  اإلدارية  والسامت   ، نموها 
التسويق  بني  التداخل  رأسها  عىل   أخر إهتاممات  إىل 
بني  والتداخل   Entrepreneurship (املبادرة)   والريادة 
 Hills et al.,) واملتوسطة  الصغرية  واملنشآت  التسويق 

.(1997; Hills & Mohan-Neil, 1994

مشاكل  حول  الندوات  من  عدد  انعقاد  ورغم 
تنميتها  وسبل  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  وقضايا 
 General) اخلليج  ودول  السعودية  العربية  اململكة  يف 
 Secretariat of the GCC Countries, 1994; Chamber of

Commerce and Industry in Riyadh, 1423H)، وكذلك 

اهتامم املؤسسات الرسمية مثل وزارة التخطيط ووزارة 
مثل  الرسمية  شبه  واملؤسسات  والصناعة  التجارة 
الغرف التجارية الصناعية هبذا النوع من املؤسسات إال 
أن األبحاث يف املشكالت التسويقية يف القطاع الصناعي 
سواء  املطلوب   املستو دون  الزالت  املؤسسات  هلذه 
هذه  أمهية  تأيت  هنا  ومن  الكيفية.  أو  الكمية  حيث  من 
الدراسة التي هتدف أساساً إىل دراسة واقع النشاطات 
دراسة  وكذلك  السعودية  املؤسسات  داخل  التسويقية 
توطئة  تواجهها،  التي  التسويقية  والعوائق  املشكالت 
القرتاح عدد من التوصيات التي تستهدف تعزيز دور 

هذه املؤسسات يف برامج التنمية وخلق فرص العمل.

أهداف الدراسة 
 هتدف الدراسة إىل حتقيق ما ييل:

التسويق  وظيفة  واقع  عىل  التعرف   -١
الصغرية  الصناعية  املنشآت  يف  التسويقية  والنشاطات 
املنشآت  هذه  ممارسة   ومد اململكة  يف  واملتوسطة 

ملفهوم التسويق والبحوث التسويقية.
والعوائق  املشكالت  أهم  عىل  التعرف   -٢
 التسويقية التي تواجه هذه املنشآت وترتيبها وفقاً ملد

أمهيتها.

الدراسات السابقة 
الدراسات األجنبية 

من  عديد  تناول  املاضية،  الثالثة  العقود  خالل 
الصغرية  املنشآت  واحتياجات  مشكالت  الدراسات 
 (Attahir, 1995) واملتوسطة، من هذه الدراسات دراسة
ما  وخاصة  التسويقية،  العوامل  أن  إىل  خلصت  التي 
الطلب  حجم  للمرشوع،  اجليد  باملوقع  منها  يتعلق 
املستهلك،  رضاء  حتقيق   مد  ، املستهلك  خدمة   ،
حيث  من  تقدير  أقل  عىل  حصلت  الرتوجيية  والربامج 

أمهيتها يف حتقيق النجاح للمرشوع الصغري. 
التوصل    (Hill, 2001)أخر دراسة  واستهدفت 
إىل نموذج شامل للتسويق الفعال يف املنشآت الصغرية 
املنشآت  هذه  يف  التوجه  أن  إىل  وخلصت  واملتوسطة، 
هو توجه بيعي بالرغم من إلتصاقها بالسوق واهتاممها 
بإشباع حاجات عمالئها، وإهتامم هذه املنشآت بشبكة 
من  الكثري  يف  عليها  وإعتامدها  الشخصية  العالقات 
تستخدم  األعم  األغلب  يف  وأهنا   ، نشاطها  نواحي 

التخطيط التسويقي املنهجي.
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وقد قام الباحثان (Walsh & Lipinski, 2009) بدراسة 
الصغرية  املنشآت  يف  التسويق  وظيفة  لدور  شاملة 
يف  التسويقي  النشاط  أن  إىل  وخلصا  واملتوسطة، 
املنشآت الصغرية واملتوسطة ال يزال أقل من املطلوب 
سواء فيام يتعلق بمد تطوره أو بمد تأثريه يف حتقيق 
وتأثريه يف  تطوره  بدرجة  مقارنة  املنشأة وذلك  أهداف 
املبيعات  الكبرية. كذلك توصال إىل أن أقسام  املنشآت 
ذات تأثري أقو من أقسام التسويق عىل مجيع النشاطات 
التسويقية مثل: قياس رضاء العميل، والرفع من درجة 
جديدة،  جغرافية  أسواق  يف  والتوسع  العميل،  رضاء 
منتجات  وتطوير  للمنشأة،  االسرتاتيجي  والتوجه 

جديدة، والتسعري، وتصميم خدمات ودعم العميل.  
بحث   (Parrott et al., 2010) دراسة  واستهدفت 
الصغرية  املؤسسات  تبنتها  التي  التسويقية  الربامج 
هذا  يف  وخلصت  بريطانيا،  يف  اإلقليمية  واملتوسطة 
الغالب  يف  هتتم  ال  املؤسسات  هذه  أن  إىل  الصدد 
بالتخطيط االسرتاتيجي؛ ومن ثم فهي ال تقوم باألبحاث 
أن  كام  األجل.  طويلة  خطط  لعمل  الالزمة  التسويقية 
معظم املنشآت ال تتبنى الفلسفة التسويقية القائمة عىل 
الذي  هو  املستهلك  أن   ير الذي  التسويقي  املفهوم 
معظمها  تتبنى  وال  املنشأة،  نشاطات  مجيع  حوله  تدور 

مفهوم االتصاالت التسويقية املتكاملة. 
بحثت  فقد   (Dzisi and Ofosu, 2014) دراسة  أما 
أداء  عىل  التسويقية  االسرتاتيجيات  تأثري   مد يف 
يف  وخلصت  واملتوسطة،  الصغرية  املرشوعات 
واملامرسات  االسرتاتيجيات  أن  إىل  اخلصوص  هذا 
املنشآت  من  النوع  هلذا  املحفزات  أحد  هي  التسويقية 
وجدت  كام  جديدة.  خدمات  أو  منتجات  لتطوير 

تأثري واضح  هلا  التسويقية  االسرتاتيجيات  أن  الدراسة 
النمو  ذلك  مؤرشات  ومن  املنشآت،  هذه  أداء  عىل 
منافسة  عىل  والقدرة  الفعالية  وحتسني  اإليرادات  يف 
أيضاً  الدراسة  نتائج  ضمن  ومن  الكبرية.  الرشكات 
تستخدم  زالت  ال  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات  أن 
جداً  قليالً  عدداً  وأن  للتسويق،  التقليلدية  النشاطات 
وذلك  احلديثة،  التسويق  تقنيات  استخدام  يف  بدأ  منها 

لتحسني األداء التسويقي بشكل عام.
الدراسات العربية 

تواجهها  التي  املشكالت  الدراسات  بعض  تناولت 
الصناعات الصغرية واملتوسطة يف دول اخلليج العربية منها 
 Oman Chamber of) دراسة غرفة عامن للتجارة والصناعة
Commerce and Industry, 1994) التي خلصت إىل أن هذه 

الصناعات ال هتتم باستخدام األساليب العلمية احلديثة 
والتوزيع وبحوث  بالبيع  يتعلق  فيام  للتسويق، وخاصة 
اخلليجية  إغراق األسواق  إىل مشكلة  التسويق، إضافية 
السلع  تلك  األسعار وخاصة  املنخفضة  العاملية  بالسلع 

القادمة من جنوب رشق آسيا.
أن  إىل   (Almegil, 1994) املعجل  دراسة  وأشارت 
مجيع هذه الصناعات تعاين من مشكلة تسويقية أساسية 
إعداد  عند  الكافية  األمهية  التسويق  إيالء  عدم  وهي 
دراسات اجلدو وخاصة ما يتعلق منها بإسرتاتيجيات 
مثل   أخر تسويقية  مشاكل  إىل  باإلضافة  التسويق، 
املستهلك  ورغبات  باحتياجات  الدقيقة  املعرفة  عدم 
املؤسسات  هذه  منتجات  إنتشار  ضعف   ، اإلنتاج  قبل 
اإلهتامم  عدم  املناسبة،  التوزيع  قنوات  خالل  من 
اجلودة  جمال  يف   أخر وصعوبات  األجنبية،  باملنافسة 

واملواصفات والدعاية واإلعالن والتصدير للخارج. 
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 Abuhlaika and Zend,) وزند  حليقة  أبو  دراسة  أما 
الصناعية  املنشآت  خصائص  عىل  ركزت  فقد   (1994

اخلليجي،  التعاون  جملس  دول  يف  واملتوسطة  الصغرية 
معظم  أن  إىل  التسويقي  بالنشاط  يتعلق  فيام  وتوصلت 
بذل  يعني رضورة  مما  تنافسية،  بيئة  تصنع يف  املنتجات 
توصلت  كذلك  وفعال.  متكامل  تسويقي  جمهود 
الدراسة إىل أن أكثر من ثلث املنشآت مل يسبق هلا تصدير 
جهودها  عىل  تعتمد  املنشآت  معظم  وأن  منتجاهتا، 
هذه  من  كبرية  نسبة  وأن  منتجاهتا،  تسويق  يف  الذاتية 
املنشآت تعتمد يف توزيع منتجاهتا عىل التوزيع املبارش، 

حيث معظمها يملك وسائل النقل اخلاصة هبا.
أما دراسة الشميمري (Alshumaimry, 1423H) فقد 
خلصت إىل أن لد مدراء املنشآت الصغرية توجهات 
تسويقية وأن لدهيم نظرة إجيابية نحو التسويق احلديث, 
التسويق  ألنشطة  الفعلية  املامرسات  أن  من  بالرغم 
املنشآت  أن ٨٨% من  احلديث ال زالت قارصة، حيث 
ال تقوم بإجراء أي نوع من أبحاث التسويق، وأن ميزانية 
 %٧٥ التسويق متثل أقل من ١٠% من ميزانية املنشأة لد
من املنشآت، وأن حوايل ٤٠% ال يوجد هبا مدير تسويق.

وقد أجر منتد الرياض االقتصادي (١٤٣٥هـ) 
الصغرية  املرشوعات  قضايا  لكل  شاملة  دراسة 
الراهن  الوضع  تشخيص  مثل:  اململكة  يف  واملوسطة 
الدور  نموها،  يف  واحلجم  التمويل  دور  املنشآت،  هلذه 
هناك  أن  الدراسة  أكدت  وقد  تنميتها.  يف  احلكومي 
مشكالت وصعوبات تسويقية تواجهها هذه املنشآت، 

وباألخص يف جمايل املنافسة ونقص املعلومات.  
إن اخلالصة التي يمكن التوصل إليها من التحليل 
السابق هي أن عدم تبني املفهوم التسويقي والرتكيز عىل 
ونظم  التسويق  ببحوث  االهتامم  وعدم  البيعي  املفهوم 

املعلومات التسويقية وعدم األخذ بالتخطيط التسويقي 
يساهم  أن  يمكن  واملتوسطة  الصغرية  املصانع  قبل  من 
يف نشوء الكثري من العوائق واملشكالت التسويقية، بل 
يمكن القول أن هذه املامرسات لنشاطات التسويق هي 

العائق األول للتسويق يف هذا النوع من املنشآت.

منهجية الدراسة
جمتمع وعينة الدراسة

الصناعية  املنشآت  مجيع  يف  الدراسة  جمتمع  متثل 
الصغرية واملتوسطة يف مدينة الرياض. وقد تم استخدام 
املنشآت  حلرص  الرياض  يف  الوطنية  الصناعات  دليل 
الصغرية واملتوسطة وذلك بناء عىل معيار العاملة، حيث 
تم استبعاد أي مؤسسة يزيد عدد العامل فيها عن ٢٠٠ 
مثل  الكمية  غري  املعايري  بعض  إىل  باإلضافة  عامل، 
إشرتاط أن تكون املنشأة فردية ومستقلة. وقد نتج عن 
عينة  استخدام  وتم  العينة.  الختيار  إطار  تكوين  ذلك 
الصغرية  للمنشآت  ممثلة  عينة  عىل  للحصول  احلصص 
واملتوسطة من حيث عمر املنشأة ، وحجمها متمثالً يف 
عدد العاملة وحجم املبيعات، ونوعية الصناعة (أغذية، 
مالبس، أثاث ... الخ ) التي تزاوهلا املنشأة. وبناء عىل 
 ١٦٠ بلغت  الدراسة  جمتمع  من  عينة  إختيار  تم  ذلك 
منشأة، حيث قام جامعو البيانات بزيارهتا يف مواقعها، 
عىل أن يقوم املدير العام أو مدير التسويق باإلجابة عىل 
لإلجابة  منشأة   ١٤٤ استجاب  وقد  الدراسة.  استبانة 
استامرات   ٨ استبعاد  تم  أنه  إال  البحث،  استامرة  عىل 
ويوضج  اإلحصائي.  للتحليل  صاحلة  غري  لكوهنا 
اجلدول رقم (١) التكرارات والنسب املئوية خلصائص 

عينة الدراسة.
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اجلدول رقم (١). خصائص عينة الدراسة

النـسبةالعدداملتغري

عدد العاملني:

٣٣٫١%٤٩٤٥ عامل أو أقل

١٥٫٤%٥٠٢١- ٧٩ عامل  

٥١٫٥%٨٠٧٠-٢٠٠ عامل

عمر املنشأة:

٥٧٫٨%٣٠٧٨ سنة أو أقل

٣١٫١%٣١٤٢-٤٠ سنة  

١١٫١%٤١١٥  سنة أو أكثر

الطاقة اإلنتاجية املستغلة:

 ١١٫٦%١٥أقل من ٥٠ % من الطاقة القصو

١٦٫٢%٢٢من ٥٠ % إىل ٦٠%

٢٤٫٢%٣١من ٦٠ % إىل ٧٠%

٤٧%٧٠٦٠ % فأكثر

٥٫٩%٨مل جييب

مقياس الدراسة 

األبحاث  مراجعة  خالل  من  االستبانة  تطوير  تم 

التعرف عىل أهم متغريات  السابقة هبدف  والدراسات 

القيام  تم  ثم  التسويقية،  املشكالت  وأهم  الدراسة 

ببحث استكشايف عىل عينة صغرية (حوايل ٣٠ منشأة) 

بإجراء مقابلة أولية باستخدام األسئلة املفتوحة للتعرف 

عىل املشكالت التسويقية التي يمكن أن تصاغ فقرات 

االستبيان حوهلا. 
عىل  حتتوي  بحيث  الدراسة  استبانة  تطوير  وتم 
 مد حول  أسئلة  يشمل  األول  رئيسية:  أقسام   ٣

والتخطيط  التسويق  ملفهوم  الصناعية  املنشآت  تطبيق 
وماهية  التسويق  لبحوث  ممارستها   ومد التسويقي، 
التسويق.  التسويق وقسم بحوث  املتبع إلدارة  التنظيم 
املجيب  ليقوم  تسويقية،  مشكلة   ٢٥ عن  عبارة  الثاين 
بالتأشري عىل مستو أمهية كل من هذه املشكالت بناء 
 من مستو (Likert Scale) عىل مقياس لكرت اخلاميس
 “ ”غري مهمة عىل اإلطالق“ (١درجة) إىل ”مهمة جداً

الصفات  عن  أسئلة  فيشمل  الثالث  أما  درجات).   ٥)
وعمر   ، باملنشأة  العاملني  عدد  للمنشأة:  الديموغرافية 

املنشأة، والطاقة اإلنتاجية املستغلة.
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صدق وثبات املقياس
تم التأكد من مد صدق وثبات املقياس العام الذي 
استخدم يف هذه الدراسة لقياس مد أمهية املشكالت 
الصناعية  املنشآت  تواجه  التي  التسويقية  والعوائق 
صدق  طريقة  باستخدام  وذلك   ، واملتوسطة  الصغرية 
وهي:  ذكرها  السابق  اإلجراءات  باستخدام   املحتو
إستكشايف  بحث  إجراء  السابقة،  الدراسات  مراجعة 
أساتذة  من  جمموعة  عىل  االستبانة  عرض  إىل  إضافة   ،
هبدف  وذلك  سعودن  امللك  بجامعة  التسويق  وخرباء 
استخدام  تم  كام  اللغوية.  صياغتها  وإعادة  تنقيحها 
اختبار ألفا لكرونباخ لقياس درجة ثبات املقياس، وقد 
كانت قيمة ألفا (Alpha) تساوي ٨٤%؛ مما يدل عىل أن 

املقياس ذو درجة عالية من الثبات.

حتليل البيانات والنتائج

: املامرسات التسويقية أوالً
اتضح من خالل املناقشة السابقة ألدبيات الدراسة، 
أنه ال يمكن مناقشة العوائق واملشكالت التسويقية التي 
التعرض  دون  واملتوسطة  الصغرية  الصناعات  تواجه 
التسويق وما  لنشاطات  املؤسسات  لكيفية ممارسة هذه 
ويوضح  املنشآت.  هذه  يف  التسويق  إدارة  واقع  هو 
التحليل اإلحصائي لنشاطات  نتائج  اجلدول رقم (٢) 
للتسويق  االسرتاتيجي  والتخطيط  التسويق  بحوث 
باملفهوم  الوعي   ومد التسويق  إدارات  وهيكلة 
املصانع   بيعي لد أم  التوجه تسويقي  التسويقي وهل 

الصغرية واملتوسطة يف املنشآت حمل الدراسة.

اجلدول رقم (٢). املامرسات التسويقية يف املصانع الصغرية واملتوسطة 

النسبةالعدداملتغري التسويقي

١-التنظيم اهليكيل ألدوات التسويق واملبيعات:-

أ ) هل توجد باملنشأة :

٨٫١%١١١- إدارة تسويق فقط

٤٣٫٤%٢٥٩- إدارة مبيعات فقط

٤٥٫٦%٣٦٢- اإلدارتني معاً

٢٫٧%٤٤- ال يوجد أي منها 

 : ب) مد استقالل قسم املبيعات يف حالة وجود اإلدارتني معاً

٦٧٫٧%١٤٢- قسم املبيعات يتبع لقسم التسويق

٣٢٫٢%٢٢٠- قسم املبيعات مستقل

٢- مد القيام بأبحاث تسويقية: 

٤٤%٦٠أ) نعم تقوم املنشأة بأحباث تسويقية

٥٦ %٧٦ب) ال يتم القيام بأحباث تسويقية
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تابع اجلدول رقم (٢).

النسبةالعدداملتغري التسويقي

٣- نوعية األبحاث التسويقية:* 

٥٨%٣٥أ) مجع إحصائيات ومعلومات من اجلهات احلكومية والغرف التجارية

٧٨%٤٧ب) مجع معلومات عن املنافسني

٨٣%٥٠ج ) مجع معلومات من التجار واملوزعني للتعرف عىل رغبات املشرتين

٤٣%٢٦د) دراسة رغبات وحاجات املستهلكني

٤٨%٣٠هـ) قياس مد رضاء العمالء عن منتجات وخدمات املؤسسة

٤- مد القيام بوضع خطط تسويقية:

٤٤%٦٠أ) نعم

٥٤%٧٣ب) ال

٢%٣ج) مل جيب 

٥- مدة اخلطة التسويقية:

٢٥%١٥أ) أقل من سنة

٦٩%٣٥ب) ١ – ٢ سنة

٨٫٣%٥ج ) ٣ – ٤ سنوات

٦٫٧%٤د ) ٥ سنوات فأكثر

٦- مدى الوعي بالمفهوم التسويقي 

أ-    هل نشاطات التسويق تكون:
٢١٫٣%١٣١- قبل العملية اإلنتاجية

١٩٫٨%٢٢٧ - بعد العملية اإلنتاجية

٥٧٫٣%٣٧٨ - قبل وبعد العملية اإلنتاجية

ب-  هل المفهوم التسويقي يركز على:
٧٥٫٧%١١٠٣- دراسة رغبات العمالء أوالً ثم القيام بتصميم وإنتاج السعلة حسب هذه الرغبات

٢ _ إنتاج السلعة أوالً حسب ما تراه املنشأة ، ثم بعد ذلك يتم إقناع املستهلك هبذه السلعة عن طريق 
الرتويج والتوزيع والبيع

٢٤٫٣%٣٤

* جمموع النسب هنا ال يساوي ١٠٠% ألنه يمكن للمجيب أي خيتار أكثر من إجابة.
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هذه  بمزاولة  يتعلق  فيام  أما  التسويق:  بحوث   -٣

املنشآت لنشاط بحوث التسويق فقد أشار حوايل ٥٦% 
من مفردات العينة أهنم ال يامرسون أي نوع من أبحاث 
التسويق. كام أن حوايل ٤٣% (١٩% من امجايل العينة) ، 
٤٨%  (٢٢% من امجايل العينة) من املنشآت التي تقوم 
املستهلكني  رغبات  بدراسة  تقوم  تسويقية  بأبحاث 
وقياس مد رضائهم عن منتجات املنشأة عىل التوايل. 
إن هذه النتائج تدل عىل أن أكثر من نصف املنشآت ال 
مقدور  غري  رفاهية  هي  التسويق  بحوث  تعترب  زالت 
بحوث  متارس  التي  املنشآت  معظم  أن  بل   ، عليها 
تعني  نظرها  يف  التسويق  بحوث  زالت  ال  التسويق 

االعتامد عىل جمرد مجع املعلومات والبيانات الثانوية.
بالتسويق):  (التوجه  التسويقي  املفهوم  تبني   -٤

أشار  فقد  تطبيقه؛   بمد مقارنة  مرتفع  وعي  يوجد 
يركز  التسويقي  املفهوم  أن  املجيبني  أرباع  ثالثة  حوايل 
وكذلك  املستهلكني  وحاجات  رغبات  دراسة  عىل 
دراسة شاملة عن سوق السلعة أوال، ثم بعد ذلك يتم 
إنتاج السلع واخلدمات بناء عىل رغبات وحاجات اجلزء 
املستهدف من السوق، بينام ال يزال ٤٫٣% من املجيبني 
التسويقي  باملفهوم  الوعي  مرحلة  إىل  حتى  يصلوا  مل 
وهي مرحلة تسبق مرحلة التطبيق ، حيث ير هؤالء 
أنه حسب املفهوم التسويقي يتم إنتاج السلع واخلدمات 
أوال ثم بعد ذلك يتم إقناع املستهلكني عن طريق جهود 
البيع والرتويج والتوزيع، وهذا قصور واضح يف  إدراك 
منذ  أصبح  الذي  التسويقي  للمفهوم  احلقيقي  املعنى 
املفاهيم  من  املايض  القرن  من  اخلمسينيات  يف  ظهوره 

الشائعة وسط بيئة األعامل يف كثري من الدول املتقدمة. 

يتضح من جدول رقم (٢) ما يلي:

والمبيعات:  التسويق  إلدارات  الهيكلي  التنظيم   -١
الصغرية  الصناعية  املؤسسات  من   األغلبية  الزالت 
واملتوسطة تتبنى اهليكل التنظيمي الذي يناسب املفهوم 
مجيع  أن  العينة  من   %٤٣ نسبته  ما  أشار  حيث  البيعي، 
نشاطات التسويق واملبيعات ال زالت متارس عن طريق 
أن  بل  البتة،  التسويق  املبيعات وال وجود إلدارة  إدارة 
حوايل ٣٢% (١٥% من امجال العينة) من املنشآت التي 
تعترب  زالت  ال  معاً  واملبيعات  للتسويق  إدارات  لدهيا 
يدل  وهذا  التسويق.  عن  مستقلة  إدارة  املبيعات  إدارة 
عىل أن هذه املنشآت ال تعترب أن التسويق هو املظلة التي 
نشاطات  ضمن  من  البيع  نشاطات  مجيع  حتتها  تندرج 
تسويقية أخر كالرتويج والتوزيع والتسعري وخدمات 
األنشطة  من  وغريها  التسويق  وبحوث  البيع  بعد  ما 

التسويقية.
٢- التخطيط التسويقي:  اتضح أن حوايل ٥٤% من 
هذه املنشآت ال يوجد لدهيا خطة تسويقية مكتوبة. وهذا 
بالتخطيط  املنشآت  هذه  اهتامم  عدم  عىل  أيضاً  يدل  مما 
أو  داخلياً  سواء  منتجاهتا  لتسويق  العلمي  املنهجي 
خارجياً. بل أن حوايل ٦٫٧% (فقط حوايل ٤ منشآت ) 
من مفردات العينة الذين أفادوا بأن لدهيم خطة تسويقية 
مخس  ملدة  تسويقية  خطة  لدهيم  أن  إىل  أشاروا  مكتوبة 
سنوات أو أكثر (٢٫٩% من امجايل العينة) ، وأن حوايل 
٨% فقط من هذه املنشآت لدهيم خطة تسويقية ملدة ثالث 
إىل أربع سنوات (٣٫٧% من امجايل العينة). وقد اتضح 
التخطيط  تتبنى  التي  املنشآت  من  العظمى  الغالبية  أن 
التسويقي لدهيا خطط تسويقية ملدة سنة إىل سنتني حيث 
أشار إىل ذلك حوايل ٥٩% من املنشآت التي أفادت بأن 

لدهيا خطة تسويقية مكتوبة (٢٦ % من كامل العينة). 
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فقد  التسويقي  املفهوم  تطبيق   بمد يتعلق  فيام   -٥
األنشطة  كانت  إذا  ما  حول  العينة  مفردات  سؤال  تم 
عقبها  تأيت  أم  فقط  اإلنتاجية  العملية  تسبق  التسويقية 
وذلك  اإلنتاجية،  العملية  وتعقب  تسبق  أهنا  أم  فقط، 
حسب املعمول به يف مؤسساهتم. وقد اتضح أن حوايل 
التسويقية  النشاطات  أن   تر املنشآت  هذه  من    %٥٦
عىل  مؤرش  وهذا  اإلنتاجية  العملية  وبعد  قبل  تكون 
أو  املنشآت  هذه  قبل  من  التسويقي  املفهوم  تطبيق 
ولكن  املفهوم،  هذا  تطبيق  بكيفية  الوعي  األقل  عىل 
احلقيقي  الوعي  يف  قصور  لدهيم   %٤٤ حوايل  يزال  ال 
لكيفية تطبيق املفهوم التسويقي وما يرتتب عىل تطبيقه 
التسويق  نشاطات  يف  جذرية  تغيريات  إحداث  من 
وإجراءات العمل ويف اهلياكل الوظيفية والتنظيمية هلذه 

املؤسسات. 
التحليل  من  إليها  التوصل  يمكن  التي  اخلالصة 
السابق هي أن عدم تبني املفهوم التسويقي والرتكيز عىل 
ونظم  التسويق  ببحوث  االهتامم  وعدم  البيعي  املفهوم 

املعلومات التسويقية وعدم األخذ بالتخطيط التسويقي 
من قبل املصانع الصغرية واملتوسطة يمكن أن يساهم يف 
نشوء الكثري من العوائق واملشاكل التسويقية. بل يمكن 
القول أن هذه املامرسات لنشاطات التسويق هي العائق 

األول للتسويق يف هذا النوع من املنشآت.
الصناعات  تواجهها  التي  التسويقية  المشكالت  ثانيًا: 

الصغيرة و المتوسطة:

تم عرض ٢٥ مشكلة تسويقية حمتملة عىل مفردات 
العينة وطلب منهم أن حيددوا درجة أمهية كل مشكلة 
املتوسطات  أن  هذا  ويعني  اخلاميس.  املقياس  عىل 
أمهية  عىل  تدل  فهي   ٣ من  أكرب  كانت  إذا  احلسابية 
املشكلة، بإعتبار الرقم ٣ يمثل نقطة احلياد عىل املقياس. 
الفرق  الختبار  (ت)  إختبار  إستخدام  تم  ولذلك 
حيث   ،٣ الرقم  وبني  حسايب  متوسط  كل  بني  املعنوي 
 ،  ٣ الرقم  من  أكرب  احلسابية  املتوسطات  مجيع  جاءت 
بمعنوية إحصائية أقل من أو يساوي ٠٫٠٥، كام يتضح 

من اجلدول رقم (٣). 

اجلدول رقم (٣). أمهية املشكالت التسويقية التي تواجه الصناعات الصغرية واملتوسطة

اإلنحراف املعيارياملتوسط احلسايباملشكلة

٣٫٨١٫٣٣املنافسة احلادة من قبل الرشكات األجنبية١

٤٫١٤٠٫٩٩املنافسة من قبل الرشكات الوطنية املامثلة ملنشآتكم٢

٤٫١٤٠٫٩٨عدم توفر املعلومات املطلوبة عن السوق واملستهلكني٣

٣٫٩٣١٫١عدم دقة املعلومات واإلحصاءات املتوفرة٤

٣٫٨٢١٫٠٨صعوبة التنبؤ باملبيعات يف اململكة٥

٣٫٦٧١٫١٨عدم توفر املؤهالت التسويقية الوطنية٦

٣٫٣٥١٫١٧املؤهالت التسويقية األجنبية جتد صعوبة يف تفهم سلوك املستهلك السعودي واملقيم٧

٣٫٦٣١٫١٣عدم وجود برامج تدريبية جيدة لتأهيل مدراء التسويق ومندويب املبيعات٨
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تابع اجلدول رقم (٣).

اإلنحراف املعيارياملتوسط احلسايباملشكلة

٣٫٩٠٠٫٩٧عدم إهتامم املصانع بالتدريب يف جمال التسويق٩

٣٫٥٤١٫٣٢تفضيل املستهلك السعودي واملقيم للمنتجات األجنبية١٠

٣٫٩٢١٫٢٧إغراق السوق السعودي باملنتجات األجنبية الرخيصة١١

٣٫٧٦١٫١٥عدم قدرة املصانع الصغرية واملتوسطة عىل تنويع خطوط منتجاهتا١٢

٣٫٨٩١٫١٣إرتفاع تكلفة منتجات املصانع الصغرية واملتوسطة مقارنة باملصانع الكبرية١٣

٣٫٨٤١٫٢١عدم قيام املصانع بأبحاث تسويقية لدراسة رغبات وأذواق املستهلكني وذلك قبل إنتاج السلعة١٤

٤٫٠١١٫٠٣عدم قيام املصانع بأبحاث تسويقية لقياس مد رضاء املستهلكني عن منتجاهتا وخدماهتا١٥

٣٫٧٨١٫١٥إهتامم اإلدارة بالنواحي اهلندسية والعملية اإلنتاجية أكثر من اهتاممها بالتسويق١٦

٣٫٥٨١٫٢٨قيام اإلدارة العليا باختاذ معظم القرارات التسويقية وعدم إعطاء مديري التسويق حرية اختاذ القرارات التسويقية١٧

٣٫٧٩١٫٢٧تركيز اإلدارة عىل الربح الرسيع وإمهال وضع اسرتاتيجيات تسويقية طويلة األجل١٨

٣٫٧١١٫١٧عدم حصول املصانع الصغرية واملتوسطة عىل الدعم احلكومي الكايف مقارنة باملصانع الكبرية١٩

٣٫٩٣١٫٢عدم وجود محاية جيدة وعادلة للمنتجات الوطنية٢٠

٣٫٣٢١٫٢عدم وجود وكاالت إعالنية عىل مستو جيد٢١

٣٫٦١١٫٢٤عدم إهتامم جتار اجلملة والتجزئة بتسويق املنتجات الوطنية٢٢

٤٫٠٧٠٫٩٦عدم إهتامم املصانع الصغرية واملتوسطة بخدمات ما بعد البيع٢٣

٣٫٩٤١٫٠٥ضعف إهتامم هذه املصانع بالرتويج واإلعالن عن منتجاهتا٢٤

٣٫٦٧١٫١٠إنخفاض حجم األعامل يف اململكة٢٥

يتضح من جدول رقم (٣) ما ييل:
متوسطاهتا  بلغت  رئيسية  مشكالت  أربع  هناك 
قبل  من  ”املنافسة   : وهي  فأكثر  درجات   ٤ احلسابية 
املطلوبة  املعلومات  توفر  ”عدم  املامثلة“،  الرشكات 
املصانع  اهتامم  ”عدم  واملستهلكني“،  السوق  عن 
الصغرية واملتوسطة بخدمات ما بعد البيع“، ”عدم قيام 
العمالء  رضاء   مد لقياس  تسويقية  بأبحاث  املصانع 
النتائج  هذه  جاءت  وقد  وخدماهتا“.  منتجاهتا  عن 

تأكيدها يف مؤمترات وندوات حول  تم  مؤكدة ملشاكل 
األبحاث  بعض  ويف  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات 
 General Secretariat of the GCC Countries,) امليدانية 
 1994; Chamber of Commerce and Industry in Riyadh,

هي  جمتمعة   املشكالت  هذه  فأن  وإمجاالً   .(1423H

ما ورد رشحه سابقاً يف هذا  منسجمة إىل حد كبري مع 
البحث من أن أحد املشكالت الرئيسية هي أن اإلدارة 
يف املرشوعات الصغرية واملتوسطة ال زالت ذات توجه 
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إنتاجي أو بيعي وهي توجهات كانت مقبولة ومنسجمة 
مع ظروف السوق يف فرتات زمنية سابقة.

 أما املشكالت التسويقية التي ترتاوح متوسطاهتا ما 
بني ٣٫٥ إىل أقل من ٤ فقد بلغت ١٨ مشكلة تسويقية 
األربع،  الرئيسية  للمشاكل  التالية  املرتبة  يف  تأيت  وهي 
ويمكن القول أهنا عىل درجة من األمهية أيضاً. ويالحظ 
أعىل  تقدير  عىل  حازت  املشكالت  هذه  من  ثالث  أن 
صلة  ذات  وهي  املجيبني  قبل  من  األمهية  مقياس  عىل 
أيضاً  مرتبطة  فهي  الرئيسية  األربع  باملشكالت  وثيقة 
بمشكلة املعلومات (عدم دقة املعلومات واإلحصاءات 
املتوفرة) ، والتواصل مع العميل (ضعف إهتامم املصانع 
بالرتويج واإلعالن عن منتجاهتا) ، وعدم وجود محاية 

جيدة وعادلة للصناعات الوطنية.

النتائج والتوصيات
: النتائج أوالً

اململكة ال  الصغرية واملتوسطة يف  الصناعات   -١

زالت تقليدية يف ممارساهتا للكثري من األنشطة التسويقية؛ 
منه  أكثر  بالبيع  التوجيه  عىل  تعتمد  أغلبها  يف  فهي 
التوجيه بالتسويق، وهي ال زالت يف األغلب ال متارس 
بحوث التسويق وخاصة تلك البحوث املتعلقة بدراسة 
 العمالء املستهدفني ورغباهتم وحاجاهتم وقياس مد
كام  املؤسسات،  هذه  تعرضه  عام  ورضائهم  والئهم 
خطط  عىل  أعامهلا  تسيري  يف  تعتمد  ال  األغلب  يف  أهنا 
ن  متكِّ التي  األجل  طويلة  اخلطط  وخاصة  تسويقية، 
متكنها  األجل  طويلة  اسرتاتيجيات  رسم  من  الرشكة 
كل  من  وبالرغم  معه.  والتكيف  املستقبل  استقراء  من 
لدهيم  الصناعات  هذه  عىل  القائمني  أن  يالحظ  ذلك، 

وعي باملفهوم التسويقي، ولكن ظروف السوق احلالية، 
وخاصة أن اململكة يف بدايات انضاممها ملنظمة التجارة 
العاملية، ال زالت غري ملحة يف تطبيق املفهوم التسويقي 

عىل األقل من وجهة نظر مديري هذه املؤسسات. 
تواجه  تسويقي  وعائق  مشكلة   ٢٥ حرص  تم   -٢
بينت  وقد  اململكة,  يف  واملتوسطة  الصغرية  الصناعات 
املشكالت مهمة  أن مجيع هذه  االختبارات اإلحصائية 
القائمني عىل املصانع. ولكن اتضح أن  من وجهة نظر 

هناك أربع مشاكل عىل درجة عالية من األمهية هي:
أ- املنافسة من قبل الرشكات املامثلة.

السوق  عن  املطلوبة  املعلومات  توفر  عدم  ب- 
واملستهلكني.

واملتوسطة  الصغرية  املصانع  إهتامم  عدم  ج- 
بخدمات ما بعد البيع.

د- عدم قيام هذه املصانع بأبحاث تسويقية لقياس 
مد رضاء العمالء عن منتجاهتا وخدماهتا. 

ثانياً: الدالالت والتوصيات
املشكالت  أكثر  أن  الدراسة  هذه  نتائج  من  اتضح 
واملتوسطة  الصغرية  الصناعات  يف  إحلاحاً  التسويقية 
و  السوق  باملعلومات عن  املتعلقة  تلك  اململكة هي  يف 
املستهلكني، واملنافسة الشديدة خاصة من قبل املنشآت 
املامثلة (الوطنية)، والعناية بالعميل والتواصل معه، كام 
اتضح أن تلك املشكالت هلا ارتباط بتوجه هذه املنشآت 
اإلنتاجي والبيعي، وأن هذه الصناعات الزالت بعيدة 
الباحث لعالج هذه  لذا يويص  التسويقي؛  التوجه  عن 

املشكالت بام ييل:
- إنشاء هيئة مركزية للمرشوعات الصغرية واملتوسطة 
يكون من ضمن مهامها السعي إىل إجياد الوسائل 
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بالتكامل بني هذه الصناعات واحلد من  الكفيلة 
السعرية،  الضارة واحلروب  التنافسية  املامرسات 
ومن  املجاالت  مجيع  يف  بالتدريب  واإلهتامم 
والتكامل  اإلندماج  وتشجيع  التسويق,  ضمنها 
الرتابط  من  نوع  وخلق  املامثلة,  الصناعات  بني 
جهة  من  واملتوسطة  الصغرية  الصناعات  بني 
وإنشاء   ،أخر جهة  من  الكبرية  والصناعات 
مجع  هدفه  يكون  معلومات  ونظم  أبحاث  مركز 
وفرص  والسوق  املستهلكني  عن  املعلومات 
وتنسيقها  املعلومات  من  وغريها  التصدير 

وإتاحتها للمرشوعات الصغرية واملتوسطة.
- إجياد الوسائل الكفيلة بالتكامل بني الصناعات ومن 
املخصصة  الصناعية  املجمعات  إنشاء  ضمنها 
للصناعات الصغرية و املتوسطة، وتكوين رشكة 
املصانع  مجيع  متثل  والتصدير  العاملي  للتسويق 
للخارج،  والتصدير  التسويق  عند  اململكة  يف 
وإنشاء مراكز بحث علمي متخصصة يف خدمة 
الصناعات الصغرية واملتوسطة بصورة تكاملية. 

التسويقية  واملهارات  القدرات  ورفع  تعزيز   -
اململكة،  يف  واملتوسطة  الصغرية  للصناعات 
يف  األجنبي  اإلستثامر  تشجيع  طريق  عن  وذلك 
الصناعات الوطنية حتى يمكن توطني املهارات 
والقدرات التسويقية، وتشجيع إنشاء احلاضنات 
العلمي والتي عن  البحث  يف اجلامعات ومراكز 
بطرق  التسويقي  الدعم  تقديم  يمكن  طريقها 

علمية صحيحة.
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Abstract. This study aims to investigate marketing problems facing small and medium factories in Saudi Arabia. Besides, it 

aims to study how these factories practice marketing main functions such as formal marketing planning, marketing research, 

and how both marketing and sales departments are formally organized inside these organizations. A questionnaire was used 

to collect the data form a sample of marketing managers or general managers of small and medium factories in Riyadh city. 

The research reached conclusions that have academic, practical and managerial implications.


