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 االفتتاحية

      
ديسمبر من  أكتوبر/ بداية إصدارىا فيتتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ  في عاميا الثالث     

تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة ومتخصصين متتابعة أعداد  سبعة منيا ليصدر – 3102العام 
 وباحثين من مختمف دول العالم.

من المجمة وىو "  الثامند دالع" واآلن نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال     
رسائل عممية ُنوقشت لوممخصات يتضمن بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين 

 .في أقسام وكميات اإلعالم بالجامعات العربية المختمفة
  
المجمة ىي أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط.      

نتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو الفرصة لمنشر عمى نطاق العالم إوجد األساتذة الراغبون فى تقديم 
العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في ىذه الدول، وأيًضا من 

 خالل موقعيا اإللكتروني.
المجنة العممية )تخصص اإلعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس إلى أساتذة وأساتذة  وباعتراف    

سام مساعدين بالمجمة بعد أن اطمعت عمى العدد األول وتم تقييميا بنفس درجة المجالت العممية ألق
مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط الفرصة لمنشر أتاحت اإلعالم فى الجامعات المصرية؛ 

ولبحوث أعضاء ىيئة التدريس  –لنشر بحوث طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراه ممي بيا كنافذة جديدة الع
 الراغبين فى التقدم لمترقي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ. 

 

من  ياس خضير البياتيأ.د/ مشاركة ألحد كبار أساتذة اإلعالم بالعالم العربي ففي البداية نجد        
وسائل التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي االجتماعي في مواجية الشغب دور  "عن: (العراق)

 ."والجريمة الرياضية من وجية نظر الشباب الجامعي
كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة       

قدم دراسة بعنوان:  والذي( تونس) من المثنانيرضا محمود د.  منيم: لدرجة أستاذ التدريس لمتقدم لمترقية
من  زهير عبد اللطيف عابد عابدد. وقدم "،  استراتيجّية االّتصال واستراتيجّية المؤّسسة: أّي رابط؟ بين" 
أثر الدعاية الصييونية عمى  الرأي العام الفمسطيني خالل العدوان موضوع: "  ( دراسة حولفلسطين)

 وصفية ".دراسة  -عمى غزة  3102

أنماط تعرض  بدراسة في موضوع: " ( شاركمصرمن ) إبراهيم حسن المرسي محمدد. أما      
شارك و  "، الجميور السيناوي لشبكات التواصل االجتماعي وعالقتو بتشكيل الرأي نحو األحداث الجارية

ظاىرة اإلعالم الجديد وتأثيرىا عمى األمن  بدراسة حول: "( مصرمن ) حمدي بشير محمد عليد. 



( فقدمت ورقة عممية حول: " مبادرات السودانمن )د. مها مصطفى عمر عبد العزيز القومي"، أما 
 ".( نموذجاً  حق المؤلف)حماية حقوق الممكية الفكرية في البيئة اإللكترونية 

متمقي إلى منتج  من :صحافة المواطن"  ورقة عممية بعنوان: محمد أمين عبوبقدم ( الجزائرمن دولة )و 
 . "المضامين اإلعالمية

نشر ممخص ( لالعراق) دولة من حردان هادي صايل الباحث ولالستفادة من الرسائل العممية تقدم      
دور المواقع اإلسالمية االفتراضية في تشكيل اتجاىات الشباب الجامعي  " بعنوان: لمدكتوراه دراستو

 .دراسة تحميمية ميدانية " -العراقي نحو القضايا الدينية المعاصرة 

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المنشورة 

المسجمين لدرجة الدكتوراه ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 

 

 

 

 

 

 

 رابط؟ بني
ّ
سة: أي

ّ
ة املؤس

ّ
صال واسرتاتيجي

ّ
ة االت

ّ
 اسرتاتيجي

 

  

 إعـــداد

 )*( رضا محمود المثناني د.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

)*( 
 عبِؼخ اٌجؾش٠ٓ –سئ١ظ لغُ اإلػالَ ثى١ٍخ ا٢داة  –اٌّشبسن اإلعالم أستاذ 





 

 

25 
 بين استراتيجية االتصال واستراتيجية المؤسسة: أي رابط؟:  رضا محمود المثنانيد. 

ّٞ رابظ؟ ب١ٓ  استرات١ج١ّت االتّصاي ٚاسترات١ج١ّت اٌّإّسست: أ
 

  المثنانيد/ رضا بن محمود                                                                  
 

 عبِؼخ اٌجؾش٠ٓ –و١ٍخ ا٢داة                                                                                         
 

 ص:ـملخ

صاؿ في الربع قرف األخير أبعادا جديدة لسببيف إثنيف، أّوليما األىّمية سبت استراتيجّية االتّ تكا  
منذ أف جّدت الثورة االتصالّية في التسعينات مف القرف  في حّد ذاتيا االّتصاؿتيا ظاىرة بالتي اكتس

العشريف، واكتساح تكنولوجيا المعمومات لمجاالت الحياة جميعا، وظيور مجتمع المعمومات، وبروز 
 مجتمع "االّتصاؿ الشامؿ"، وانتشار العولمة؛  وثانييما المنزلة التي أصبحت تحتّميا المؤّسسة منذ أف

 مكنة.بدأت المنافسة بيف الدوؿ في تحقيؽ أكبر نسبة نمّو م  
ـّ بنسبة تفوؽ سج  وي   .  % ٚؿ في ىذا السياؽ أّنو ألّوؿ مّرة يشيد العالـ نمّو الناتج الداخمّي الخا

، وىي "المرحمة وقد كانت نسبة النمّو تساوي الصفر في المائة في المرحمة األولى لمنمّو االقتصاديّ "
ـّ بمغت نسبة  ٓٓ٘ٔـ إلى  ٓٓ٘" مف الفالحّية في "المرحمة الفالحّية المتدّرجة" مف  % ٖ.ٓـ؛ ث
ـّ بمغت نسبة  ٓٓٚٔـ  إلى ٓٓ٘ٔ  إلىـ  ٓٓٚٔ في "مرحمة الرأسمالّية التجارّية" مف % ٙ.ٓـ؛ ث
 .ٔ"ـٜٓٛٔ إلى ٕٓٛٔ في " المرحمة الرأسمالّية" مف % ٘.ٕـ؛ إلى أف أدركت نسبة ٕٓٛٔ

المؤّسسة حيف أصبحت مقّوما أساسّيا مف مقّومات المنظومة الوطنّية، بؿ إّف قد تضّخـ دور و 
المؤّسسة أصبحت أيضا مقّوما أساسّيا مف مقّومات المنظومة العالمّية. ذلؾ ألّف الشركات متعّددة 

ّيات" يصؿ الجنسّيات ىي التي صنعت النظاـ االقتصادّي العالمّي الجديد. وىذه "الشركات فوؽ القوم
  % ٓٛالناتج المحّمي اإلجمالّي العالمّي. وتحّقؽ ىذه الشركات  نحو مف  % ٗٗحجـ إيرادتيا إلى نحو 

ضخامة حجـ رأس الماؿ، واالستثمارات، وأرقاـ وىي تّتسـ ب". ٕمف حجـ المبيعات عمى المستوى العالميّ 
قّية التي تممكيا، وحجـ إنفاقيا عمى البحث المبيعات، وتنّوع اإلنتاج، واإليرادات ]...[، والشبكات التسوي

 .ٖوالتطوير"
ويالحظ أّف حوالي نصؼ الشركات متعّددة الجنسّيات مف أصؿ أمريكّي. وال غرابة في ذلؾ إذا 
اعتبرنا أّف االقتصاد األمريكّي يقوـ عمى "المزج بيف المعرفة والتقنية والريادة في األعماؿ". يقوؿ جماؿ 

                                                           
1

،  ِجتّع اٌّعٍِٛاث ٚاٌت١ّٕت: أ٠ّت عاللت؟سػب  ِضٕبٟٔ،   ّٟ  .  4(، ص 2002)رٛٔظ: ِشوض إٌشش اٌغبِؼ
2
١ٍِبس دٚالس ، اٌّشرجخ األٌٚٝ ث١ٓ أوجش خّغّبئخ ششوخ ِزؼّذدح اٌغٕغ١ّبد فٟ ػبَ  1.4.4اؽزٍّذ ششوخ ١ِزغٛث١شٝ، ثئعّبٌٟ إ٠شادارٙب اٌزٞ ثٍغ   

  (.2/4/2015)ربس٠خ اٌض٠بسح:     http://ar.wikipedia.org/wiki/AA. أُظش اٌّٛلغ: 1225
3
أٌف ششوخ رزّٛصع ػٍٝ اٌٛال٠بد اٌّزّؾذح األِش٠ى١ّخ، ٚأٚسٚثب  35ٚاعؾ  اٌزغؼ١ٕبد ِٓ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ ثٍغ ػذد اٌششوبد ِزؼّذدح اٌغٕغ١ّبد فٟ أ 

ششوخ ِٓ ث١ٕٙب ػٍٝ ِؼظُ اإلٔزبط اٌؼبٌّٟ. ٚ"رش١ش رمذ٠شاد رمش٠ش االعزضّبس اٌذٌٟٚ اٌظبدس ػٓ األُِ اٌّزّؾذح  100اٌغشث١ّخ، ٚا١ٌبثبْ. ٚرغ١طش 

ّْ ؽغُ االعزضّبس ا 2003ػبَ  ّٟ اٌّزذفّك فٟ اٌؼبٌُ فٟ اٌغٕخ لذ ثٍغ أوضش ِٓ أ ب  أطٛي اٌششوبد ِزؼّذدح اٌغٕغ١ّبد فٟ  300ٌذٌٚ ِّ ١ٍِبس دٚالس. ٚأ

دٚي أخشٜ"، ٔفظ ِٓ   % 14ِٓ ا١ٌبثبْ،   % 5ِٓ االرؾبد األٚسٚثٟ،   % 32ؾذح األِش٠ى١ّخ، ِٓ اٌٛال٠بد اٌّزّ   % 44اٌؼبٌُ، فٟٙ وب٢رٟ:  

 اٌّشعغ. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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"تظير خبرة االقتصاد األمريكّي خالؿ األعواـ الخمسة والعشريف الماضية  السياؽ:سند السويدي في ىذا 
اعتماده عمى االبتكار، بالمزج بيف المعرفة والتقنية والريادة في األعماؿ، كمحّرؾ لالقتصاد. ومف األمثمة 

وشركة  ، Sunعمى ذلؾ صعود وادي السيميكوف ]...[، والصعود واليبوط لشركات ]...[ مثؿ شركة صف 
، وصعود الشركات المرتبطة Linux، وشركة لينوكس  Microsoft  ]...[ وشركة ميكروسفتDell ديؿ 

 .  ٗ"Yahoo، وشركة ياىو  Googleبعصر اإلنترنت واليواتؼ الذكّية مثؿ: شركة جوجؿ  
والمؤّسسات الحديثة، وطنّية كانت أـ عالمّية، تتفاوت مف حيث توظيؼ االّتصاؿ، ولكّنيا في 

 جميع األحواؿ تربط بيف استراتيجّياتيا العاّمة واستراتيجّيات االّتصاؿ التي تتوّخاىا.
وما ىي دالالت مصطمح ٘ولكف ماذا يفيد مصطمح "اّتصاؿ"؟ وماذا نقصد بمصطمح "مؤّسسة"؟ 

 "استراتيجّية"؟ 
اشرة أو بصفة ظاىرة اجتماعّية معّقدة تؤّثر في سموؾ األفراد والجماعات مب"االّتصاؿ" عاّمة ىو 

، والتأثيرات التراكمّية لوسائؿ ٛ، والتأثير المعتدؿٚ، والتأثير المحدودٙغير مباشرة )نظرّيات التأثير المباشر
  (. وتتأّثرٕٔ، وغيرىأٔ، ونظرّيات التقّمص الوجدانيٓٔ، ونظرّيات المعرفة مف وسائؿ اإلعالـٜاإلعالـ

ـّ بمقتضاىا نقؿ المعمومات واألفكار ىي األخرى  بمكّونات مواقفيـ مف خالؿ  عممّية ) رجع الصدى(  يت
ـّ التأثير في  ـّ إنتاج المعنى، ويت واآلراء وتبادليا، عبر قنوات ووسائؿ وأدوات تنتظـ في شبكات، ليت

.السموؾ  وي قصد باالتصاؿ الذي تعتمده المؤّسسة مجموع األنشطة التعريفّية والتسويقّية الموّجية  ٖٔ
قصد نسج صورة ذىنّية إيجابّية عف المؤّسسة لترويج خدماتيا أو بلجميور الخارجّي لمجميور الداخمّي وا

 بضائعيا، وقصد تحفيز العامميف فييا لتحقيؽ أكبر قدر مف الرضا الوظيفّي لدييـ.
وأّما "المؤّسسة" فيي كياف م نّظـ، وىي عبارة عف شبكة مف العالقات واألنشطة والخدمات 
والمصالح واألىداؼ. وقد أصبحت في عصرنا الراىف العصب األىـّ في حياة الدوؿ والمجتمعات. 

واحدة والمؤّسسة أو المنشأة أو المنّظمة تماما كما ىو الشأف بالنسبة إلى الدولة تصوغ استراتجّيتيف، 
المحّرؾ الرئيسّي لمحصوؿ د بالنسبة إلى المؤّسسة "واالستراتيجّية تععاّمة، واألخرى خاّصة باالتصاؿ. 

                                                           
4

)أثٛ ظجٟ: ِشوض اإلِبساد ٌٍذساعبد ٚاٌجؾٛس  آفاق اٌعصر األِر٠ىٟ، اٌس١ادة ٚإٌفٛر فٟ إٌظاَ اٌعاٌّٟ اٌجذ٠ذ عّبي عٕذ اٌغ٠ٛذٞ،  

 . 353(، ص 2014االعزشار١غ١ّخ، 
 

5
ٚسٚالْ (؛ 2010، 1ؽ خزال،، ) ث١شٚد: اٌذاس اٌؼشث١ّخ ٌٍؼٍَٛ، ٔبششْٚ، ٚ اٌغضائش: ِٕشٛصساد اال ِعجُ اٌس١ّ١ائ١اثأُظش: ف١ظً األؽّش :  

اٌس١ّ١ٌٛٛج١ا ٚع١ًّ ؽّذاٚٞ، (؛  1223، 1، ؽرؼش٠ت ػجذ اٌشؽ١ُ ؽضي، ) ِشاوش: داس ر١ًّٕ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش اٌّغاِرة اٌس١ّ١ٌٛٛج١ّت، ثبسد، 

بْ: اٌٛساق ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غب١ٓ إٌظر٠ّت ٚاٌتطب١ك ّّ  ؛ ٚوٍٛد شٛفب١ٌٟ:540-525ص، ص 645( 2011، 1، ؽ ، ) ػ

Claude Chevalier & Lilia Selhi, Communication et publicité (Gaetin : éd. Morin & Associés,2005). 
6

  . ّٟ  ِضً ٔظش٠ّخ  اٌشطبطخ اٌغؾش٠ّخ أٚ اٌؾمٕخ رؾذ اٌغٍذ، ٚإٌظش٠ّخ اٌغٍٛو١ّخ أٚ إٌّجّٗ، ٚإٌظش٠ّخ اٌفشد٠ّخ ٚاٌزؾ١ًٍ إٌفغ
5

 ٓ، ٚٔظش٠ّخ أزشبس اٌّجزىشاد.ِضً ٔظش٠ّخ أزمبي اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ ِشؽٍز١  
.

  . ّٟ  ِضً ٔظش٠ّخ رشر١ت األ٠ٌّٛٚبد، ٚٔظش٠ّخ اٌغشط اٌضمبف
2

اِخ اٌظّذ.  ّٚ  ِضً ٔظش٠ّخ ِبسشبي ِبوٍٛ٘بْ، ٚٔظش٠ّخ د
10

 (Information Seeking)  ِضً ٔظش٠ّخ فغٛح اٌّؼشفخ، ٚٔظش٠ّخ رغمّؾ اٌّؼٍِٛبد  
11

ّّض اٌٛعذأٟ    (Inference Theory of Empathy)  ِضً ٔظش٠ّخ االعزٕزبط فٟ اٌزم
12

بْ: داس اٌّغ١شح، ٔظر٠ّاث االتصاي: إِبي ٘الي اٌّضا٘شح،   ّّ  ص. .44(، 2012) ػ
13

 .32-30ص  ص، ِجتّع اٌّعٍِٛاث....، ِرجع رور أعالٖ،  سػب  ِضٕبٟٔ 
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 بين استراتيجية االتصال واستراتيجية المؤسسة: أي رابط؟:  رضا محمود المثنانيد. 

 Michaelبورتر ))  عمى الميزة التنافسّية" ]...[ التي تمّكف المؤّسسة مف التموقع في مجاؿ نشاطيا
Porter) (ٜٔٛٓ)ٔٗ. 

بما يعنيو مف اختيار   ٘ٔئؿ لتحقيؽ األغراض"فّف استخداـ الوساويفيد مصطمح "استراتيجّية": "
 لألىداؼ وتحديدىا، واختيار لألساليب العممّية لتحقيؽ األىداؼ، ووضع لمخطط التنفيذّية.

ذا تناولنا بالتحميؿ مفيومْي استراتيجّية االّتصاؿ واستراتيجّية المؤّسسة، فإّنو تطفو  مى السطح عوا 
عالقة بيف استراتيجّية االّتصاؿ واستراتيجّية المؤّسسة؟ ىؿ يجوز أف مجموعة مف التساؤالت أىّميا: أّية 

تكوف استراتيجّية االّتصاؿ قائمة بذاتيا؟ ىؿ تعتبر استراتيجّية االّتصاؿ في المؤّسسة أو المنشأة أو 
المنّظمة أو الدولة مستقّمة عف استراتيجّية المؤّسسة أو المنّظمة أو الدولة في حّد ذاتيا؟ أـ ىما 

 تيف؟تالزمتاف؟ ما ىي طبيعة العالقة القائمة بيف االستراتيجيّ م
ومف خالؿ ىذا الطرح يتراءى لنا أّف االستراتيجّية تصّورا وتخطيطا ىي الرابط بيف المؤّسسة 
واالّتصاؿ. فما ىي أبعاد االستراتيجّية؟ وما ىي الصفة التي تسبغيا عمى المؤّسسة؟ وما ىو المعنى الذي 

وما ىي الداللة التي ت كسبيا عممّية االّتصاؿ في المؤّسسة؟ وما ىي طبيعة العالقة التي تعطييا إّياه؟ 
تربط في النياية استراتيجّية االّتصاؿ باستراتيجّية المؤّسسة؟ ومف ىنا تأتي ىذه الدراسة في ثالثة محاور 

 وىي مفيوـ االستراتيجّية، واستراتيجّية المؤّسسة، واستراتيجّية االّتصاؿ.
 مفهوم االستراتيجّية: في .1

تطّور مفيـو االستراتيجّية مع تطّور المجتمعات البشرّية. وعرؼ ىذا المصطمح منذ أف نشأ تحوالت 
وتعّددت  سيميولوجّية بارزة، فدالالتو ما فتئت تتغّير بتغّير الحقبات التاريخّية وبتطّور المجتمع اإلنسانّي.

بالنسبة إلى العديد مف المفاىيـ التي نتداوليا ىذه األّياـ مثؿ التعاريؼ الخاّصة بو تماما كما ىو الشأف 
 "الثقافة"، و"الحضارة"، و"الدبموماسّية"، وغيرىا.

 ماهية االستراتيجّية:   .1.1
  تشػػػير دائػػػرة المعػػػارؼ البريطانّيػػػة إلػػػى أّف مفيػػػوـ االسػػػتراتيجّية قػػػد ا شػػػتّؽ مػػػف كممػػػة "سػػػتراتيجوس"

(Strategus)   التي كانت ترمز إلى قائد كّؿ قبيمة مف القبائؿ العشر الممث مػة فػي جػيش أثينػا. كمػا كانػت
تعنػػػي القائػػػد العمػػػيـ بقيػػػادة الجيػػػوش. ومػػػع اّتسػػػاع رقعػػػة الحػػػروب، وتطػػػّور خطػػػط المعػػػارؾ، وتعػػػّدد أنػػػواع 

ي خرج المصػطمح ميالدال. وفي نياية القرف الثامف عشر فّن القيادةأسمحتيا، أصبحت االستراتيجّية تعنى 
 مف ساحة المعركة ليستقّر خارج حدود المعركة، حيث تكوف القيادة. 

وتعني االستراتيجّية "اختيار أفضؿ البدائؿ لتحقيؽ أىػداؼ أو غايػات ت عّبػر عػف حاجػة أو حاجػات 
ج[ معّينػػة لممجتمػػع. ومثػػؿ ىػػذه األىػػداؼ العاّمػػة ت شػػتّؽ منيػػا أىػػداؼ مرحمّيػػة محػػّددة، وىػػذه بػػدورىا ]تسػػتخر 

 . ٙٔمنيا المياـ التي تعّبر عف برنامج أو جزء مف برنامج"
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 أعزبر اعزشار١غ١ّخ اٌّؤّعغخ ثغبِؼخ ٘بسفشد.، فٟ ا١ٌّش١مبْ، ثبٌٛال٠بد اٌّزّؾذح األِش٠ى١ّخ، ٚ٘ٛ 1245ثٛسرش )ِب٠ى١ً(، ٌٚذ فٟ  
15

 (Dictonary of the English language new standard) اٌمبِٛط اإلٔم١ٍضٞ   
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التي تعني فّف إدارة الحروب  « Stratégos »ولغوّيا ا شتّقت لفظة "استراتيجّية" مف الكممة اليونانّية 
      وتعني "الجيش"، أو الحشود العسكرّية،   "Stratos وقيادتيا وتسييرىا. وىي تتكّوف مف كممتيف ىما "

 " وت فيد "القيادة". Agein و "
وجاء في القواميس العسكرّية أّف االستراتيجّية ىي "فّف توفيؽ عمؿ القّوة العسكرّية والسياسّية 

 .ٚٔواألخالقّية الموّظفة في مسار الحرب أو الدفاع عف الدولة"
بما واصطالحا تعّددت تعاريؼ االستراتيجّية حيث اختمفت أوجو النظر حسب اختالؼ المنّظريف، 

يستعمؿ وجيا مف وجوه البالغة، فيشّبو االستراتيجّية  ٛٔ(Henry Mintzbergجعؿ ىنري مينزبرغ )
بحيواف ضخـ ىو الفيؿ، ويعتبر المفّكريف والمنّظريف  الذيف حاولوا تعريفيا بالمكفوفيف، فالذي يمسؾ الفيؿ 

مف يممسو مف ذيمو يقوؿ إّنو مف رجمو يقوؿ إّنو جذع شجرة، ومف يممسو مف خرطومو يقوؿ إّنو ثعباف، و 
حبؿ، ومف يممسو مف نابو يقوؿ إّنو ر مح، ومف يممسو مف جسمو يقوؿ إّنو جدار، فكّؿ واحد يتصّور 
الجزء الذي لمسو في الفيؿ شيئا آخر غير الفيؿ ذاتو. وقياسا فإّف رّواد الفكر االستراتيجي حاولوا كّؿ في 

إلى  -حسب ميزنبرغ  –التي رأوىا منيا، وكأّنو  لـ ييتد أحدىـ  ما يخّصو تعريؼ االستراتيجّية مف الزاوية
 تمّثميا في تماـ صورتيا وكماؿ ىيئتيا. 

 . نماذج االستراتيجّية:1.1
خالفا لمعظـ المفّكريف االستراتيجّييف الذيف نظروا إلى االستراتيجّية باعتبارىا  -كاف أندريو بوفر 

أّنو مف أوائؿ مف انطمؽ باالستراتيجّية إلى مستواىا الشامؿ   -تتعّمؽ بالحرب وبالعمؿ العسكرّي فقط 
أو القومّية( ليخرج بيا عف نطاؽ الحرب والمعركة، وليربطيا بالسياسة العاّمة  -)االستراتيجّية الشاممة

 لمدولة.
ومنذ ذلؾ الوقت، انطمؽ عدد مف المفّكريف ليعّمموا مفيوـ االستراتيجّية عمى كّؿ ميّمة فردّية أو 

معّية، سواء كانت عسكرّية، أو سياسّية، أو حزبّية، أو تنظيمّية، أو دبموماسّية، أو إدارّية. وأصبح ج
 مفيوـ االستراتيجّية مفيوما شامال يتضّمف جميع جوانب الحياة.  

وحّؽ عندئذ اعتبار االستراتيجية فّف استخداـ الوسائؿ لتحقيؽ األغراض، أو فّف وعمـ مطابقة أو 
ائؿ واإلمكانات بما يحّقؽ الخطط، أو أّنيا نظاـ مف األىداؼ والخطط، وأيضا تخصيص أو مالءمة الوس

توزيع الموارد لتحقيؽ األىداؼ والخطط، واعتبار التكتيؾ المستوى األدنى المتناغـ الذي يخدـ 
 االستراتيجّية. 

 ويعتبر أندريو بوفر أّنو ثّمة خمسة نماذج لالستراتيجّية وىي:
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، )اٌذأّبسن: األوبد١ّ٠ّخ اٌؼشث١ّخ اٌّفزٛؽخ فٟ اٌذّٔبسن، ِذخً ئٌٝ اٌفىر االسترات١جٟأُظش اٌمٛا١ِظ اٌؼغىش٠ّخ، أُظش أ٠ؼب: طالػ ١ّٔٛ،،   

 ص. .11و١ٍّخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١ّخ، د. د.(، 
1.

ّٟ سائذ ٠ذّسط ؽب١ٌّبً فٟ وٕذا. ٚ٘ٛ ِزخّظض فٟ اٌؼٍَٛ اإلداس٠ّخ. اشزٙش ثٕمذٖ اٌّغزّّش 1232ٌٚذ فٟ  ٕ٘شٞ ١ِٕزغجشط  ، ٚ٘ٛ وبرت ٚأوبد٠ّ

 ّٓ ّٟ ِؾغ ثذال ِٓ ِؼبٍِخ اإلداسح ػٍٝ أّٔٙب ف  ٚػٍُ ٌٍغبِؼبد اٌزٟ رذّسط إداسح األػّبي ِٚؾبٚالرٙب اٌؾض١ضخ ٌزؾ٠ًٛ ػٍُ اإلداسح إٌٝ ػٍُ سلّ

ّٟ ف ي.اعزّبػ ّٚ  ٟ اٌّمبَ األ

http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/dec/27/ar5.htm
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 بين استراتيجية االتصال واستراتيجية المؤسسة: أي رابط؟:  رضا محمود المثنانيد. 

ئؿ واإلمكانات قوّية جّدا وكاف سبب النزاع صغيرا، فإّف مجّرد التيديد والتمويح إذا كانت الوسا .1
 بالوسائؿ كاؼ إلجبار الخصـ عمى قبوؿ الشروط الممالة عميو أو التخّمي عف مطالبو.

إذا كاف سبب النزاع صغيرا واإلمكانات محدودة، فإّف تحقيؽ اليدؼ يتـّ عبر أعماؿ خداع  .1
 .وتمويو

لتحّرؾ الميدانّي محدودا والوسائؿ واإلمكانات محدودة، ولكّف اليدؼ كبير، فإّنو إذا كاف مجاؿ ا .3
ـّ تحقيؽ اليدؼ عف طريؽ سمسمة مف العممّيات المتعاقبة والمستمّرة التي يصحبيا ضغط  يت

 مباشر وغير مباشر عمى الخصـ.
المجوء إلى صراع  إذا كاف مجاؿ التحّرؾ الميدانّي واسعا، ولكّف الوسائؿ المتاحة ضعيفة، يتـّ  .4

  .طويؿ األمد ييدؼ إلى إنياؾ الخصـ
ـّ البحث عف النتيجة الحاسمة بالتحّرؾ المباشر 5 .  إذا كانت الوسائؿ واإلمكانات  قوّية بشكؿ كاؼ، يت

 .عمى شكؿ صراع عنيؼ ولكف قصير األمد
وىذه النماذج الخمسة التي وضعيا الجنراؿ بوفر في المجاؿ العسكرّي يجوز تعميميا عمى جميع 

 أنواع االستراتيجّيات السياسّية، والثقافّية، واإلدارّية. 
وفي المجاؿ اإلدارّي، فإّنو تؤخذ في صياغة استراتيجّية المؤّسسة، بعيف االعتبار العوامؿ الداخمّية 

 Robertوالعوامؿ الخارجّية التي تشّكؿ محيط المؤّسسة. ويرى روبرت شمنبرغر    )الخاّصة بالمنّظمة، 
Schlumbergerأّف االستراتيجّية اإلدارّية تتضّمف أنواعا ىي )ٜٔ  : 

 الثبات: . استراتيجّية1
 .وتطّبؽ في حالة نجاح المؤّسسة، وحيف تكوف الظروؼ العاّمة تتغّير ببطء

 . استراتيجّية النمّو:1
إذا كانت المؤّسسة في طور النمّو، والتوّسع، وتطوير المنتج أو الخدمة، ومواجية المنافسة،  وتصحّ 

 .واكتساح أسواؽ جديدة
 . استراتيجّية تخفيض النفقات:3

 تستخدـ في حالة مواجية صعوبات ظرفّية، أو لمتأقمـ مع متغّيرات طارئة.
 . االستراتيجّية المختمطة:4

النموذج عند التيّيؤ لمدخوؿ في مرحمة جديدة، مثؿ تقديـ منتج جديد، أو اإلقداـ عمى تعتمد المؤّسسة ىذا 
 فتح فرع جديد لممؤّسسة.
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وفي تعريؼ آخر وفي ظّؿ تطّور مفيوـ "التخطيط" تحّولت االستراتيجّية مف التصّور إلى الخّطة 
م دِمجة ألىداؼ المؤّسسة أو إلى مجموعة مف القرارات التنفيذّية. فاعتبرىا بعضيـ "خّطة متجانسة 

وسياساتيا، ]....وىي[ تصّورات، وقرارات، وتصّرفات ]ترمي إلى[ تحديد الغايات العاّمة واألىداؼ، 
 .ٕٓوالوسائؿ التي تسمح بتحقيؽ ىذه الغايات وبتقييميا ومراقبة األداء الناتج عف ىذا التنفيذ"

ذا كاف التخطيط االستراتيجّي بالنسبة إلى الدوؿ والمؤ  ّسسات قد بدأ العمؿ بو في النصؼ الثاني وا 
مف القرف العشريف، فإّنو ي عتبر أمرا مستحدثا في مستوى المنّظمات العالمّية. فألّوؿ مّرة وضعت منّظمة 

"استراتيجّية شاممة لتمبية احتياجات التنمية في العالـ، مع أىداؼ قابمة  ، ٕٓٓٓاألمـ المتحّدة في عاـ 
تقرير س ّمي ب "تقرير األلفّية". وقد اتّفؽ المجتمع الدولّي عمى   ضّمنتيا في ٕٔ"لمقياس ومؤّشرات محّددة

 . ٕٕٓٓو ٕ٘ٔٓوضع خّطة عمؿ تتأّلؼ مف ثمانية أىداؼ إنمائّية ي راد تحقيقيا في أفؽ 
 Andrew Michael"النمّو والتنمية"، ترأّسيا مايكؿ سبينس )وفي البنؾ الدولي تشّكمت لجنة  

Spence)ٕٕ  لمنظر في االستراتيجّيات التي اعتمدتيا مجموعة مف الدوؿ تبّيف أّنيا األكثر نمّوا عمى
دولة ىي بوتسوانا،  ٖٔ. وىذه الدوؿ وعددىا  %  ٚعاما، م حّققة معّدؿ نمّو سنوّي يفوؽ   ٕ٘امتداد 

، ومالطا، وسمطنة ع ماف، والبرازيؿ، والصيف، وىونغ كونغ، وأندونيسيا، والياباف، وكوريا الجنوبّية، وماليزيا
 . ٖٕوسنغافوره، وتايواف، وتايالند

 أّف ىذه البمداف اشتركت في خمسة ثوابت ىي: الخبراء االستراتيجّيوفواستنتج 
 االستفادة مف العولمة بما يفيد استيراد الخبرة الفّنية والتكنولوجيا واألفكار الجديدة؛ 
  المالّية والنقدّية؛وضوح الرؤية وبصفة خاّصة في مجاؿ السياسات 
  ارتفاع معّدالت االّدخار واستثمارىا تدريجّيا مع ارتفاع الدخؿ، ومثاؿ ذلؾ أّف االّدخار في كوريا

وأصبح في الثمانينات أكثر مف   %ٓٔالجنوبّية كاف قبؿ الستينات مف القرف العشريف في حدود 
 ، وتحّققت نفس النسب في أمريكا الالتينّية؛% ٖٓ

 اـ السوؽ بما يعنيو مف أسعار دقيقة، وقرار شّفاؼ، وحوافز جّيدة؛االلتزاـ بنظ 
 ٕٗحكومات ذات مصداقّية، براقماتّية، ناشطة سياسّيا واجتماعّيا. 
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 ، ِٛلغ األُِ اٌّزّؾذح ٌألُِ اٌّزّؾذح: 2015أُظش: األ٘ذا، اإلّٔبئ١خ ٌألٌف١ّخ ٚ ِب ثؼذ  

www.un.org/ar/millenniumgoals/index.shtml 
22

ّٟ عٕخ    ّٛ ٚاٌز١ّٕخ" اٌزٟ  شّىٍٙب اٌجٕه اٌذٌٚ ، ٚأٔٙذ اٌٍغٕخ أشغبٌٙب .200رشأط ِب٠ىً عج١ٕظ اٌؾبئض ػٍٝ عبئضح ٔٛثً فٟ االلزظبد ٌغٕخ "إٌّ

 ثؼذ عٕز١ٓ.
23

ّٛ ٚاٌز١ّٕخ،    رؾذ ػٕٛاْ: .200ِبٞ  22أُظش: طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ، رمش٠ش ٌغٕخ إٌّ

 » or Sustained Growth and Inclusive DevelopmentThe Growth Report: Strategies f    " 

 

ٔبئت سئ١ظ اٌجٕه  -ٔمال ػٓ  وزبة ٌ اٌغؼٝ إٌٝ اٌشخبء ٌ ٌغبعزٓ ١١ٌفٛ "و١ف فعٍتٙا اٌذٚي اٌصاعذة"ِؾفٛظ أثٛ و١ٍخ، ِمبي رؾذ ػٕٛاْ   24

 .2013د٠غّجش  22اٌذٌٚٝ، 
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 بين استراتيجية االتصال واستراتيجية المؤسسة: أي رابط؟:  رضا محمود المثنانيد. 

منذ بداية التسعينات مف القرف العشريف، مف تسجيؿ نسب نمّو الدوؿ الثالثة عشر  تمّكنت إذا
االلتحاؽ بمصاؼ الدوؿ المتقّدمة، والخروج مف  عالية، و تحقيؽ "اإلقالع االقتصادي"، وقطع أشواط في

، واألمراض ٕٙوسوء التغذية ، واألّمية،ٕ٘دائرة "التخّمؼ" بما التصؽ بالتخّمؼ مف مظاىر الجوع والفقر
 .ٕٚ"(convergenceالمعدية. وأ طمؽ عمى ىذه الظاىرة مصطمح "التالقى" )"

ما بينيا في ظاىرتيف بارزتيف: األولى  ويذىب ىؤالء الخبراء إلى أّف ىذه البمداف تشترؾ أيضا في
( وطنّية متينة، ذات فعالّية، في كّؿ مجاالت الحياة مف مؤّسسات  Institutions) ىي بناء مؤّسسات

اقتصادّية إلى مؤّسسات سياسّية، إلى مؤّسسات اجتماعّية، الخ. والظاىرة الثانية تتمّثؿ في انخراط ىذه 
(. ومعموـ أّف العولمة ظيرت بظيور مجتمع المعمومات وانتشار Globalizationالبمداف في العولمة  )

تقنيات االّتصاؿ الحديثة )تكنولوجيا االتصاؿ( في بداية التسعينات مف القرف العشريف. عمى أّنو لـ ي حسـ 
إلى حّد اآلف في أسبقّية ظاىرة عمى أخرى. أتكوف العولمة ىي التي أتاحت بناء المؤّسسات؟ أو تكوف 

ومف ىنا برزت المقاربة المؤّسسّية كأداة مف أدوات سات ىي التي أتاحت االنخراط في العولمة؟ المؤسّ 
 الفكر االستراتيجّي. 

وقد كسب الفكر االستراتيجّي في العقود األخيرة أبعادا جديدة. بؿ إّف التخطيط االستراتيجّي أصبح 
طنّيا، ومؤّسساتّيا. مف ذلؾ مثال أّف منّظمة حتمّية تاريخّية. وقد ظير في مستويات متعّددة عالمّيا، وو 

األمـ المّتحدة ضبطت في تقرير األلفّية الخطوط العريضة لمحّد مف الخمؿ الممحوظ في وتائر التنمية بيف 
وسوء التغذية واألّمية وغيرىا مف الظواىر التي تنخر كياف العالـ  ٕٛبمداف العالـ لمحّد مف آفات الفقر

دت أىدافا مرحمّية وأخرى بعيدة المدى. وكذلؾ فعمت المنّظمات التابعة ليا مثؿ وتيّدد توازناتو. وحدّ 
(، ومنّظمة األمـ المّتحدة لمتربية والعمـو والثقافة )اليونسكو(، FAOمنّظمة األغذية والزراعة )

(UNESCO( وصندوؽ النقد الدولّي ،)IMF والبنؾ الدولي ،)(WB ومنّظمة الصّحة العالمّية )
(WHO ( ومنّظمة األمـ المّتحدة لمطفولة  ،)UNICEF  .وغيرىا ،) 

ووطنّيا، وضعت كثير مف دوؿ العالـ استراتيجّيات، ورؤى، ومخّططات نمّو. وصاغت استراتيجّيات 
اّتصاؿ بيدؼ نسج صورة إيجابّية في األوساط الدولّية. وىذه االستراتيجّيات تتنّزؿ في إطار "االّتصاؿ 

الستراتيجّيات الوطنّية، استراتيجّية دولة اإلمارات العربّية المّتحدة، "رؤية اإلمارات ومف ا  العمومّي".
 "، وغيرىا.ٖٕٓٓ"، ، و"رؤية قطر الوطنّية ٖٕٓٓ"، و"رؤية مممكة البحريف االقتصادّية حتى عاـ ٕٕٔٓ
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 مش.١ٍِْٛ ٔغّخ فٟ اٌؼبٌُ ٠ؼ١شْٛ رؾذ خؾّ اٌف 620ؽٛاٌٟ  
26

 ؽٛاٌٟ ١ٍِبس ٔغّخ ِٓ عّىبْ اٌؼبٌُ ٠ؼبْٔٛ ِٓ عٛء اٌزغز٠خ. 
25

أعزبر الزظبد اٌز١ّٕخ، ِؼٙذ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌذ١ٌّٚخ ٌٍز١ّٕخ ثغ١ٕف، ع٠ٛغشا ، فٟ ( Jean-Louis Arcandأُظش: ِذاخٍخ عْٛ ٠ٌٛظ أسوٓ )  

 .٠2014ٕب٠ش  TV 5 ،  12لٕبح (،    GEOPOLITIS) ثشٔبِظ ع١ٛثٌٛز١ظ

2.
ًّ ِٓ  –ؽّذد اٌجٕه اٌؼبٌّٟ ٘ذفب ِشؽ١ٍّب ٠مؼٟ ثبٌٛطٛي ثبٌفمش    فٟ اٌّبئخ ِٓ عّىبْ اٌؼبٌُ  2إٌٝ ٔغجخ  -دٚالس ٌٍفشد فٟ ا١ٌَٛ 1.25أٞ اٌؼ١ش ثأل

ّْ ِب ٠ُمّذس ثٕؾٛ  2020فٟ ػبَ  ، 1220خ فٟ ١ٍِبس ٔغّ ١ٍِ1.2ْٛ ٔغّخ ع١جمْٛ رؾذ خؾّ اٌفمش. ٚلذ وبْ ػذد اٌفمشاء فٟ ؽذٚد  620ثّب ٠ف١ذ أ

ّٟ ثزبس٠خ  ١ٍِ2010بس ٔغّخ فٟ   1.2ٚ ّٟ ٌٍجٕه اٌؼبٌّ  (. 2013أوزٛثش  2.)ث١بْ طؾف
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ة، عمى اختالؼ أنواعيا، كبرى، ومتوّسط -ومؤسسّيا، ضبطت المؤّسسات والمنشآت والمنّظمات 
استراتيجّيات تختمؼ في ما بينيا مف حيث طبيعتيا وأىدافيا ووسائميا. وأصبح شائعا أف   -وصغرى

يكوف لممؤّسسة استراتيجّيتيا. وارتبطت استراتيجّية االّتصاؿ باستراتيجّية المؤّسسة ارتباطا عضوّيا. وىذا 
 Reputationريبيوتيشف" )"النمط مف االّتصاؿ ي سّمي "االّتصاؿ المؤّسسي".  وقد أجرت مؤّسسة 

Institute  العالمّية الكائنة بنيويورؾ دراسة أبرزت فييا العالقة الوثيقة القائمة بيف سمعة الشركة )
واستعداد المستيمكيف لشراء خدماتيا. ونشرت قائمة الشركات المائة األفضؿ سمعة في العالـ لسنة 

و "بنؾ الصيف  ( ICBCتا "آي س ب س" ). وتأتي في صدارة ىذه الشركات حسب الترتيب شركٖٕٔٓ
 JPMorgan( مف الصيف، وشركات "ج ب مورقف تشايس")China Construction Bankلمبناء" )
Chase( "و "جنراؿ إلكتريؾ ،)General Electric( "و " إكسوف موبيؿ )Exxon Mobil  مف )

إاّل عف شذرات منيا اعتبارا لطابعيا  . وليذه الشركات استراتيجّيات اّتصاؿ ال ي فَصحٜٕالواليات المّتحدة
االستراتيجّي والسّري مف جية، واعتبارا لمنطؽ المنافسة الشرسة القائمة بيف الشركات خاّصة تمؾ التي 

 تنتمي إلى نفس القطاع.
وأّيا كاف نوع االستراتيجّية وصنفيا، فإّف المؤّسسة أصبحت في العصر الحديث العمود الفقرّي 

الدولة ال تقوـ إاّل عمى مؤّسسات. ومف ىنا جاءت أىّمية المؤّسسة بقطع النظر عف لممجتمع. بؿ إّف 
 المقاربات والمناىج التي تدرس مف خالليا.

 استراتيجّية المؤّسسة: .2
ت عر ؼ المؤّسسة عمى أّنيا  ىيكؿ تنظيمّي اقتصادّي مستقّؿ ماليّا، يعمؿ في إطار قانونّي 

اإلنتاج الرئيسّية مف رأس الماؿ إلى العمالة التي ت حشد مف أجؿ واجتماعّي محّدد، ىدفو دمج عناصر 
اإلنتاج، أو مف أجؿ تبادؿ السمع و الخدمات مع فاعميف اقتصادّييف آخريف، أو مف أجؿ القياـ بكمييما 
ـّ ىذا النشاط ضمف شروط اقتصادّية تختمؼ باختالؼ  معًا إنتاًجا وتبادال، بغرض تحقيؽ نتيجة معّينة. ويت

 ز المكانّي و الزمانّي الذي توجد فيو المؤّسسة.الحيّ 
ط بع مفيوـ االستراتيجّية بطابع   ٖٓ(SWOTوفي تعريؼ استند إلى ما ي عرؼ بنموذج "سووت" )

التسيير في المؤّسسة. وقد اشتير نموذج "سووت" في الستينات مف القرف العشريف، وىي المرحمة التي 
شيدت استقالؿ الكثير مف بمداف العالـ الثالث، وبناء دوؿ وطنّية حديثة، ونشأة اقتصادّيات جديدة، 

االستراتيجّية عمى أّنيا  ٖٔ(Drukerاؽ عّرؼ دروكير )ووضع مخّططات تنموّية طموحة. وفي ىذا السي
                                                           

22
 فٟ اٌّٛلغ: 2013أُظش لبئّخ اٌّبئخ ششوخ األفؼً فٟ اٌؼبٌُ ٌغٕخ  

www.forbesmiddleeast.com. 

 
30

( ٠ُؼزّذ فٟ رؾ١ًٍ اٌٛػغ اٌمبئُ فٟ اٌّؤّعغخ داخ١ٍّب ٚخبسع١ّب. ٚ٘ٛ اخزظبس SWOTّٔٛرط عٛٚد )  

  Strengths, Weaknesses,Opportunities, Threatsٌىٍّبد:

ح، ٚٔمبؽ اٌؼؼف، ٚاٌفشص، ٚاٌزٙذ٠ذاد. ّٛ  ٚرف١ذ ٔمبؽ اٌم

. ٚ٘ٛ ِّٕظش 2005ٟ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزّؾذح فٟ فّ ، ٚر1202ٌٛٚذ فٟ إٌّغب فٟ (، ,Peter Ferdinand Drucker٘ٛ ث١زش فشد٠ٕبْ دسٚوش ) 31

"، ٚغ١ش ّٟ ّٟ فٟ ػٍُ إداسح اٌّؤّعغخ. ٚ٘ٛ طبؽت ِفب١ُ٘ ػذ٠ذح رخّض اٌّؤّعغخ ِٕٙب " سٚػ اٌّجبدسح فٟ اٌّؤّعغخ" ٚاالثزىبس إٌّٙغ  ّ٘ب.أِش٠ى

http://www.forbesmiddleeast.com/
http://www.forbesmiddleeast.com/
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 بين استراتيجية االتصال واستراتيجية المؤسسة: أي رابط؟:  رضا محمود المثنانيد. 

"األفؽ التصّوري أو الكيفّية التي تجعؿ المؤّسسة تجيب عمى التساؤالت التالية: ماىي مؤّسستنا؟ ماىي 
ميّمة المؤّسسة؟ ما الذي يجب أف يكوف أىدافا لممؤّسسة مقارنة بالسوؽ، وبالموارد، وبالقدرات اإلبداعّية، 

 .ٕٖبتكويف األفراد، وبالمسؤولّية االجتماعّية؟"وباألرباح، و 
وفي تعريؼ آخر ا عتبرت االستراتيجّية تموقعا لممؤّسسة في مجاؿ محّدد، حيث عّرفيا مايكؿ بورتر 

(Michael Porter) (ٜٔٛٓ بقولو "إّف االستراتيجّية ىي المحّرؾ الرئيسّي لمحصوؿ عمى الميزة )
 المؤّسسة مف التموقع في مجاؿ نشاطيا.التنافسّية" ]...[ التي تمّكف 

ووفقا ليذا الطرح، فإّف االستراتيجّية تتمّثؿ في الخيار الذي تتبّناه المؤّسسة بشأف موقعيا في محيط 
تنافسّي يتكّوف مف خمس قوى. والقوى الخمسة ىي عبارة عف إطار تحميمّي وضعو بورتر يبّيف الميزات 

      ائمة مع السوؽ، كما يبّيف ذلؾ الشكؿ اليندسّي التالي: التنافسّية لممؤّسسة والعالقات الق

 1 الشكل الهندسّي رقم
 القوى الخمسة عند بورتر

 

 
 ، ٖٖبورتير )ميشيؿ(المصدر: 

 

                                                           
32

 :أُظش اٌشاثؾ  

 http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/dec/27/ar5.htm  
33

 أظش:  

Porter Michel: L’Avantage Concurrentiel , Paris , Dunod, 2000 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Porters_five_forces.PNG
http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/dec/27/ar5.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Porters_five_forces.PNG
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ر ىي: المنتجات البديمة، والمنافسوف الجدد، والمدخالت الجديدة في فالقوى الخمسة في نظر بورت
 .ٖٗوقدرة الموّرديف عمى المساومةالسوؽ، وقدرة المشتريف عمى المساومة، 

 :35المنظومة المعموماتّية داخل المؤّسسة .1.1
لـ تعد المؤّسسة العصرّية قادرة عمى االستغناء عف الوظائؼ التي تضطمع بيا ن ظـ المعمومات 
داخؿ المؤّسسة وخارجيا. وت سّمى الوحدة التنظيمّية الرسمّية التي تؤّدي وظيفة الخدمات التكنولوجّية 
المّتصمة بالمعمومات، "قسـ نظـ المعمومات". وىذه اإلدارة تضطمع بتأميف المعّدات والبرمجّيات، وتقـو 
بوظائؼ خزف البيانات وتسيير مختمؼ األنشطة معموماتّيا. ويختمؼ قسـ نظـ المعمومات مف مؤّسسة إلى 

 أخرى بحسب حجـ المؤّسسة، وبحسب مجاؿ نشاطيا.
 المعمومات:  العالقة بين المؤّسسة ونظم .1.1

تربط المؤّسسة بنظـ المعمومات عالقة عضوّية، بؿ إّف التأثير متبادؿ بيف الواحدة واألخرى. ومف 
شروط نجاح نظـ المعمومات في أداء مياميا داخؿ المؤّسسة، مالءمة ىذه النظـ الستراتيجّية المؤّسسة 

 بما يخدـ أىدافيا.
ا المعمومات والمؤّسسة تتأّثر بعدد كبير مف العوامؿ ويالحظ أّف العالقات المتداخمة بيف تكنولوجي

 الوسيطة والمؤّثرات، منيا بنية المنّظمة، وىيكمتيا، وثقافتيا، وسياساتيا، والبيئة المحيطة بيا.
 تأثيرات نظم المعمومات في المؤّسسة:.  3.1

المتعّددة الجنسّيات، يعتبر المتتّبعوف لشؤوف المؤّسسات العصرّية خاّصة تمؾ المؤّسسات العمالقة، 
أّف نظـ المعمومات ىي ذات بعد إنتاجّي، ال تقّؿ قيمتيا عف رأس الماؿ، وعف العمالة. ومّما لوحظ أّف 
ىذه الصيغة الجديدة مف صيغ تنظيـ المؤّسسة قّمصت مف تكاليؼ اإلنتاج والتسيير والتسويؽ، مع نجاعة 

" تمّكف البراعة التنظيمّية مف مواصمة األنشطة  كبراعة تنظيمّية: أوفر في إدارة الموارد البشرّية
االستكشافّية واألنشطة االستغاللّية بشكؿ متزامف لتحقيؽ أداء مالّي أفضؿ، والبقاء عمى المدى الطويؿ 
]...[ وتبحث األنشطة االستكشافّية عف جديد في اإلجراءات التنظيمّية والتقنيات والعممّيات والمنتجات؛ 

ـّ التر  ـّ يت كيز عمى تمبية االحتياجات لعمالء جدد، وأسواؽ ناشئة مف خالؿ تقديـ تصميمات جديدة، ومف ث

                                                           
 بورتر ىو صاحب نظرّية القوى الخمسة المشار إلييا أعاله.  ٖٗ

 

 ا نظر الرابط:  ٖ٘
http://www.minshawi.com/other/gendelgy. 
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ممدوح زكي أحمد وخمؽ منتجات، أو خدمات جديدة، أو تطوير قنوات توزيع جديدة، أو كمييما" )
 .ٖٙ(عويس

 التحميل االستراتيجّي في المؤّسسة: .4.1

 ى المستوى الصناعّي وىي: ة في التحميؿ االستراتيجّي عمىنالؾ ثالثة أوجو أساسيّ 
 

(: تعني التحالفات التي تتشّكؿ بيف Information Partnership"الشراكة بالمعمومات"). 1.4.1
ستراتيجّية، منيا حصوؿ امؤّسستيف أو أكثر، بغرض إقامة شراكة بالمعمومات، والحصوؿ عمى ميزات 

 إلى أسواؽ جديدة.الشركات عمى زبائف جدد، وتوّفر فرص جديدة لمبيع، والنفاذ 

ذج القوى يبّيف نمو (: Model of Competitive Forces) . "نموذج قدرات التنافس"1.4.1
ة المنّظمة ( التداخؿ بيف الفرص والتيديدات التي تؤّثر في استراتيجيّ Porterر التنافسّية )نموذج بورت
 .والقدرة عمى المنافسة

 

المنّظمة تواجو مجموعة مف التيديدات الخارجّية ومجموعة مف الفرص المتاحة. ومف ويالحظ أّف 
التيديدات دخوؿ منافسيف جدد لمسوؽ، والضغوط الناجمة عف وجود منتجات أو خدمات بديمة، و قّوة 

تعاوف مع تمجأ المنّظمة لممساومة الموّرديف والمنافسيف التقميدّييف لممنّظمة. ولمواجية مثؿ ىذه التيديدات 
مؤّسسات أخرى مف أجؿ استخداـ نفس نظـ المعمومات لتأسيس معايير في قطاع الصناعة 

(Standards across the industryوذلؾ )  براـ الصفقات إلكترونّيا، وبذلؾ لتبادؿ المعمومات وا 
 .ٖٚتفرض المنّظمة عمى منافسييا اعتماد ىذه المعايير أو االنسحاب مف السوؽ

كّثؼ في المنافسة ذلؾ ألّف تكنولوجيا المعمومات أتاحت توّفر معايير عالمّية  عصر اإلنترنت و 
( وتسييؿ دخوؿ Entry barrierاعتمدتيا المؤّسسات بما أّدى إلى انخفاض في حواجز الدخوؿ )

 منافسيف جدد.

 
                                                           

خ ػٍٝ ِّذٚػ صوٟ أؽّذ ػ٠ٛظ، "دٚس ِّبسعخ إداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠ّخ فٟ ثٕبء اٌجشاػخ اٌزٕظ١ّ١ّخ ٚأصشّ٘ب ػٍٝ األداء اٌزٕظ١ّٟ، دساعخ رطج١م١ّ  ٖٙ

خ، اٌٍّّىخ اٌؼشث١ّخ اٌغؼٛد٠ّخ، اٌششوبد اٌظٕبػ١ّخ اٌظغ١شح ٚاٌّزّٛعطخ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١ّخ اٌغؼٛد٠ّخ"، ِغٍّخ اإلداس ِّ خ، ِؼٙذ اإلداسح اٌؼب ِّ ح اٌؼب

 .242ص (: 2015)اٌّغٍّذ اٌخبِظ ٚاٌخّغْٛ، اٌؼذد اٌضبٟٔ، فجشا٠ش 

 (:   10/4/2015أُظش اٌشاثؾ )ربس٠خ اٌض٠بسح  36

masig.fsegt.rnu.tn/html/etudeversion.htm-e-http://www.ur 

  

http://www.ur-e-masig.fsegt.rnu.tn/html/etudeversion.htm
http://www.ur-e-masig.fsegt.rnu.tn/html/etudeversion.htm
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 ( The Economics of Networks)   "اقتصادّيات الشبكة". 3.4.1
أّف اإلنتاج يوّلد مردودا في تناقص، ومعنى ىذا أّنو كّمما َيعتبر الفكر االقتصادّي الكالسيكّي   

( إلى أف يصؿ إلى   Marginal returnزادت موارد اإلنتاج كّمما تواصؿ انخفاض المحصوؿ اليامشّي )
إاّل ، ( The law of diminishing returnsمستوى الصفر. وىو ما ي سّمى بقانوف المردود التنازلّي  )

أّف ىذا القانوف ال ينطبؽ عمى كّؿ الحاالت. فنموذج "التحميؿ االستراتيجّي عمى المستوى الصناعّي" القائـ 
عمى استخداـ اإلنترنت، يجعؿ أّف المؤّسسة تستطيع أف ت حّقؽ ىامشًا كبيرًا مف األرباح، إذ عندما يضاؼ  

 إضافّية ) صفر مف التكمفة(.مشارؾ ما لمشبكة ال ي مـز المؤّسسة تكمفة 

وتكنولوجيا المعمومات أّثرت في صناعة القرار في المنّظمة، مف حيث التسمسؿ ومف حيث التوزيع. 
فمف جية تقّمصت المراحؿ ذات الصبغة اليرمّية والعمودّية في أخذ القرار بإزالة اإلدارات الوسطى، ومف 

ثنيف ىما االمؤّسسة أصبحت ت عنى بعنصريف  وبدا أفّ  سعت دائرة توزيع المعمومات أفقّيا.جية أخرى اتّ 
 المعرفة والمنافسة.

والظاىرة الجديدة في ىيكمة المؤّسسة المعاصرة تمّثمت في نزعتيا إلى "التسّطح". أي اقتراب قيادة 
المؤّسسة مف قاعدتيا. ومف ىنا جاءت فكرة " المنّظمة االفتراضّية" التي تنامت وتوّسعت في عدد مف 

كات الكبرى. والمؤّسسة العصرّية تستخدـ الشبكات في االرتباط باألفراد والممتمكات واألفكار بغرض الشر 
 أف تؤّمف اإلنتاج، وتوّزع المنتجات والخدمات، متجاوزة اإلكراىات التنظيمّية التقميدّية.
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 ّٟ  2اٌشىً إٌٙذع

 رغطّؼ اٌّؤّعغبد
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اٌّظذس: ٌٛدْٚ، إداسح ٔظُ اٌّؼٍِٛبد
3.
. 

                                                           
 أُظش: ٖٛ

Laudon K.C. & Laudon J.P., Management information systems – managing the digital firm, (Pearson, Prentice 

Hall, 2004), p.231. 

)اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ: ِشوض اٌّغزٕظش٠خ ٌٍذساعبد اٌؼشث١ّخ ٚاٌذ١ٌّٚخ،  اٌشاٍِتاإلدارة اإلٌىتر١ٔٚت ٚئِىا١ّٔاتٙا فٟ تحم١ك اٌجٛدة ٚعؾش لذٚسٞ، 

ي(، ص ص 14ِغٍّخ إٌّظٛس، اٌؼذد ّٚ  155-155، خبص، اٌغضء األ

 (:2015أثش٠ً  10أُظش اٌّٛلغ ) ربس٠خ اٌض٠بسح: 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35328 

 

ًّ ؽٛي ّٔٛرط ٔظُ اٌّؼٍِٛبد، أُظش أ٠ؼب: ػظبَ اٌذ٠ٓ ِؾّذ ػٍٟ، "  تأث١ر ٔظُ اٌّعٍِٛاث عٍٝ اإلدارة اٌحى١ِّٛت فٟ اٌّذ٠ٕت اٌعرب١ّت فٟ ظ

ّٟ اٌغبدط، اٌضٛسح اٌشل١ّّخ ٚرأص١ش٘ب ػ اٌثٛرة اٌرل١ّّت " ّٞ اٌذٌٚ  15-15ٍٝ اٌؼّبسح ٚاٌؼّشاْ، و١ٍّخ إٌٙذعخ، ، )عبِؼخ أع١ٛؽ: اٌّؤرّش اٌّؼّبس

 (:2015أثش٠ً  10. اٌّٛلغ ) ربس٠خ اٌض٠بسح: 2005ِبسط 

www.kantakji.com/media/1528/4025.doc 
 

 تعّدد المستويات في اإلدارةتقميدّية مع  منّظمة

 أكثر تسّطحا من خالل تقميص عدد المستويات في اإلدارة منّظمة

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35328
http://www.kantakji.com/media/1528/4025.doc
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يبّيف ىذا الشكؿ اليندسّي تأثير نظـ المعمومات عمى ىيكمة المؤّسسة في اّتجاه "التسّطح" بما 
نموذج. وىو ما مف شأنو أف يضفي نجاعة أوفر عمى إلى القاعدة في ىذا األ يجعؿ قيادة المنّظمة أقرب

عممّية أخذ القرار وتوزيعو بما ينعكس إيجابا عمى أداء المؤّسسة. وبدييّي أّف استراتيجّية االّتصاؿ تتأّثر 
 بيذا النوع مف الييكمة، فتصبح أكثر فاعمّية.

نتجات المنّظمة أو لخدماتيا يمكف تصنيفيا في ويالحظ أّف األنشطة التي تشّكؿ قيمة مضافة لم
 وأنشطة مساعدة. واألنشطة الرئيسّية  ىي األنشطة المرتبطة باإلنتاج والتوزيع لمنتجات أنشطة رئيسّية
اإلمداد الداخمّي والعممّيات   التي تخمؽ قيمة مضافة بالنسبة إلى العمالء، منيالخدماتيا و المنّظمة أو 

لتسويؽ( والخدمات. أّما األنشطة المساعدة فيي تمؾ التي تجعؿ القياـ باألنشطة اإلمداد الخارجّي )او 
الرئيسّية ممكنا، وت كّوف البنية األساسّية لممنّظمة )اإلدارة والتنفيذ(، والموارد البشرّية )التوظيؼ والتدريب(، 

 ف المشتريات(.)المدخالت م  والتكنولوجيا )تحسيف اإلنتاج والعممّيات اإلنتاجّية(، والتوريد
لكف ئيا أو عندما تقّدـ نفس القيمة و والمؤّسسة تحّقؽ ميزة تنافسّية عندما تضيؼ قيمة أكبر لعمال

ستراتيجّي عندما يساعد المنّظمة في أف تقّدـ منتجات أو ابتكمفة أقّؿ. ويكوف لنظاـ المعمومات تأثير 
قديـ منتجات أو خدمات لمعمالء بنفس التكمفة خدمات بتكمفة أقّؿ مف التكمفة التي أسداىا المنافسوف، أو ت

 ولكف بقيمة أكبر مف القيمة التي قّدميا المنافسوف.
ونتيجة لكّؿ ذلؾ فإّف أداء المؤّسسة يتأّثر بعوامؿ داخمّية وأخرى خارجّية بما يجعؿ  استراتيجّية 

 االّتصاؿ أداة فّعالة في ترشيد سياسات المؤّسسة في الداخؿ وفي الخارج.
 صال:ة االّتاتيجّياستر .3

يرتبط وجودىا بوجود استراتيجّية عاّمة تخّص  -كالدولة مثال-ّتصاؿ في منظومة ما االواستراتيجّية 
تمؾ المنظومة، تماما كما ىو الشأف بالنسبة إلى المؤّسسة.  وىذه االستراتيجّية ىي ذات طابع عمومّي 

ـّ" حسب تعبير  . ٜٖ(Jürgen Habermasيورغف ىابرماس )تدير ما يجوز أف نسّميو ب "الفضاء العا
فال توجد استراتيجّية اّتصاؿ خاّصة بدولة ما دوف وجود استراتيجّية عاّمة لتمؾ الدولة، تماما كما ىو 

 الشأف بالنسبة إلى المؤّسسة ذاتيا. 
 ٓٗفّف استخداـ الوسائؿ لتحقيؽ األغراض""استراتيجّية االّتصاؿ" تفيد " صطمحو"االستراتيجّية" في م

بما يعنيو مف اختيار لألىداؼ وتحديدىا، واختيار لألساليب العممّية لتحقيؽ األىداؼ، ووضع لمخطط 
 التنفيذّية. 

بيذا المعنى يصبح السياؽ الفكرّي الذي يتنّزؿ فيو مصطمح "استراتيجّية االّتصاؿ" أقرب إلى العقؿ 
( عند Communicational Reason( منو إلى العقؿ التواصمّي  )Instrumental Reasonاألداتي )

                                                           
ُّ ػٍّبء االعزّبع ٚاٌغ١بعخ فٟ ػبٌّٕب اٌّؼبطش. ٌٚذ فٟ -1222٘بثشِبط ). ٜٖ ، ِٚبصاي ٠ؼ١ش أٌّب١ٔبث  دٚعٍذٚس،...(: ِٓ أ٘

. ّٟ ُّ ِٕظّشٞ ِذسعخ فشأىفٛسد إٌمذ٠ّخ، ٌٗ أص٠ذ ِٓ خّغ١ٓ ِؤٌّفب، ٚ٘ٛ طبؽت ٔظش٠ّخ اٌفؼً اٌزٛاطٍ  ثأٌّب١ٔب.٠ُؼّذ ِٓ أ٘
40

 (Dictonary of the English language new standard) أُظش: اٌمبِٛط اإلٔم١ٍضٞ   

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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ىابرماس. والعقؿ التواصمّي ىو "مفيـو صاغو ىابرماس ]في[ محاولة لتنمية البعد الموضوعّي اإلنسانّي 
لمعقؿ.]... وىو[ يتجاوز العقالنّية الغربّية التي أعطت أولوّية مطمقة لمعقؿ الغائي، والتي تيدؼ إلى 

نى عمى فعؿ خاّلؽ يقـو عمى االتفاؽ وبعيدا عف الضغط تحقيؽ مصالح وغايات معّينة. فيذا العقؿ ي ب
ـّ ينتزع فيو الفرد جانبا مف ذاتّيتو  والتعّسؼ، وىدفو بمورة إجماع يعّبر عف المساواة داخؿ فضاء عا

   ٔٗويدمجيا في المجيود الجماعّي الذي يقوـ بالتفاىـ والتواصؿ العقمّي".
الخفّية لممدارس الفمسفّية في سعييا الدؤوب  راتيجّيةاالستعمى أّف التواصؿ عند ىابرماس "ليس إاّل 

لبموغ العقالنّية، ألّنيا جيد النظرّية التواصمّية لتحقيؽ ذاتيا. وما ذاتيا ىذه سوى المشروع الثقافّي لمحضارة 
الغربّية الذي بدأ في التبمور منذ صدمة الحداثة األولى، وما المذاىب الفمسفّية المختمفة إنتاجاتيا 

بد اعاتيا في مستوى النظرّية حينا والممارسة أحيانا أخرى، سوى تمؾ المحاوالت المنتظمة لتحقيؽ الشكؿ وا 
 .ٕٗاألمثؿ لمتواصؿ بينيا"

وبيف  ويتبّنى ىابرماس خيار المناىج المتعّددة ويدعو إلى قياـ تحالؼ بيف العمماء والمتخّصصيف 
الحقيقة المجتمعّية وترشيد الفضاء العمومّي وتضافر  السياسّييف واالقتصادّييف مف أجؿ االتّفاؽ عمى بناء

 .ٖٗالحياة النظرّية والحياة العممّية عبر توافؽ سياسّي ضمف مؤّسسات ديمقراطّية
وصياغة استراتيجّيات االّتصاؿ ىي الحقؿ األمثؿ الذي يمتقي فيو ىؤالء جميعا مف عمماء 

 ومتخّصصيف وسياسّييف واقتصادّييف.
تيجّية االّتصاؿ عمى أّنيا مجموعة مف القرارات المتناسقة التي تسعى إلى وتعّرؼ أيضا استرا

وىو يسّمى "الجميور االستراتيجّي، " تحقيؽ أىداؼ محّددة، باعتماد وسائؿ معّينة، وصوال إلى جميور
 . ٗٗالجميور الذي يمّثؿ فرصة أو تيديدا لممنّظمة في وقت ما"

 . أنواع استراتيجّيات االّتصال:1.3

 المتخّصصوف إلى أّنو يوجد صنفاف مف استراتيجّيات االّتصاؿ: يذىب

(، وتتمّثؿ في أف تدفع المؤّسسة بمنتجاتيا نحو المستيمؾ مف خالؿ Pushاستراتيجّية الدفع )  .1
الترويج في اّتجاه مؤّسسة أخرى بالتدّرج، "كأف يكوف الترويج موّجيا مف المؤّسسة  إلى تاجر 

 .٘ٗلى تاجر التجزئة، وىكذا دواليؾ"الجممة، ومف تاجر الجممة إ

                                                           
41

 .135ٔفظ اٌّشعغ، ص  
42

 :أُظش اٌشاثؾ 

 http://www.atida.org/makal.php?id=196 

 
43

ٌْٛ ع١بع١ّب ٚث١ٓ اٌؼٍّبء اٌّؤ١ٍّ٘ٓ  ّٛ ُِخ بد اٌؼ١ٍّّخ ُٚ٘  ّّ ّْ "اٌزٛاطً ث١ٓ أٌٚئه اٌز٠ٓ ٠ّٕؾْٛ اٌّٙ اخزظبط١ّب  ٠مٛي ٘بثشِبط فٟ ٘زا اٌغ١بق: إ

اعؼخ ٌّؼٍِٛبد فٟ ِؼب٘ذ اٌجؾٛس اٌىجشٜ، ٘ٛ اٌزٞ ١ّ٠ّض إٌّطمخ اٌؾّذ٠خ ٌزشعّخ األعئٍخ اٌؼ١ٍّّخ إٌٝ ِغبئً ِطشٚؽخ ػ١ٍّّب ٚوزٌه ٌٍزشعّخ اٌش

 .135ػ١ٍّّخ فٟ إعبثبد ػٓ أعئٍخ ػ١ٍّّخ، ٔفظ اٌّشعغ، ص 
44

 أُظش: ِبعذ رشثبْ، اٌشاثؾ:  

https://majed1975.wordpress.com/2010 

 

http://www.atida.org/makal.php?id=196
https://majed1975.wordpress.com/2010
https://majed1975.wordpress.com/2010
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استراتيجّية (، وتتمّثؿ في توّخي منيج معاكس لممنيج الذي تعتمده  Pullاستراتيجّية الجذب ) .1
الدفع. فترّكز المؤّسسة في ىذه الصورة عمى خمؽ الطمب المباشر عند الجميور باعتماد الطرؽ 

 الترويجّية المألوفة.
 

 كما تقوـ استراتيجّية االّتصاؿ عمى مبادئ أىّميا: 
 

الصياغة الفعمّية الستراتيجّية اّتصاؿ خاّصة بالمؤّسسة، إذ يالحظ أّف الكثير مف المنشآت  .1
 والمنّظمات والمؤّسسات ال تكّمؼ نفسيا عناء صياغة استراتيجّية خاّصة بيا؛

جّية االّتصاؿ التي تّمت صياغتيا مع إدخاؿ االستمرارّية والثبات أي االلتزاـ باعتماد استراتي   .2
 التعديالت التي تتطّمبيا المرحمة؛

الخصوصّية أي أف تتوّفر في استراتيجّية االّتصاؿ السمات التي مف شأنيا أف تمّيز المؤّسسة  .3
 عف سائر المؤّسسات؛ 

 أو تقزيـ؛ الواقعّية أي أف تمتصؽ استراتيجّية االّتصاؿ بواقع السمعة أو الخدمة، دوف تضخيـ .4
الوضوح أي أف تمتـز استراتيجّية االّتصاؿ بالمبادئ المتعارؼ عمييا في صياغة الرسالة  .5

 اإلعالمّية مف دّقة، ومقروئّية، وابتعاد عف الضبابّية؛
تنّوع األدوات والوسائؿ واآلليات التي مف شأنيا أف توصؿ الرسالة اإلعالمّية إلى الجميور  .6

قات عاّمة، إلى بالغات صحفّية، إلى تظاىرات إعالمّية، إلى المستيدؼ مف إشيار، إلى عال
 تعريؼ بمنتوج جديد، الخ.؛  

 االنسجاـ أي تناسؽ استراتيجّية االّتصاؿ مع سياسة التسويؽ وسياسة المؤّسسة؛ .7
إقناع الجميور الداخمّي لممؤّسسة بأىداؼ استراتيجّية االّتصاؿ ضمانا النتشار منتوجات  .8

 ٙٗلدى الجميور الخارجّي، الجميور االستراتيجّي.المؤّسسة وخدماتيا 
 

 في المؤّسسة: االّتصال سياسات. 1.3

مجموع الطرؽ والوسائؿ واألدوات التي تستعمميا المؤّسسة  عمى أّنيا االّتصاؿ سياسةتعّرؼ 
االّتصاؿ األكثر  سموؾ المستيمكيف. وطرؽ الزبائف المحتمميف، وتغيير لمتعريؼ بمنتجاتيا، وجذب

                                                                                                                                                                                     
 ٔفظ اٌّشعغ.  ٘ٗ
 ٔفظ اٌّشعغ.   ٙٗ
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 Sales المبيعات )   (، وترويج Advertisingاستخداما اليوـ في المؤّسسة ىي اإلعالف )
promotion)ٗٚوقّوة ، ( المبيعاتforce Sales )ٗٛ المباشر التسويؽ، و (Direct marketing)ٜٗ. 

وسنقتصر عمى الوقوؼ عند عنصر اإلعالف اعتبارا ألىّميتو. يقوؿ روبرت قيراف            
(Robert Guerin )" :إّف اليواء الذي نستنشقو مكّوف مف األوكسيجيف والنتروجيف في ىذا السياؽ

   . ويقوؿ برنار توسافٔ٘( "كّؿ إشيار ىو رسالة"Roland Barthesويقوؿ روالف بارت )  .ٓ٘واإلشيار"
 (Bernard Toussaint " :)وني والسمعي البصرياإلشيار سوؼ يصبح الوسيمة الكبرى لمتعبير األيق 

ومجاؿ استثمار كبير ]...[ ويممؾ اإلشيار أساطيره، وخرافاتو، وجماعاتو التمقينية،   ،في عصرنا ىذا
 ٕ٘ورسومو األيقونّية..."

تعّددت التعريفات التي قّدميا وقد صاؿ. ة االتّ يشّكؿ اإلعالف مقّوما أساسّيا مف مقّومات استراتيجيّ و 
فقد عّرفو بعضيـ بأّنو "مجموع األنشطة التي تيدؼ إلى  ."اإلعالف"المنّظروف والخبراء لمصطمح 
عمييـ  أو المرئّية لمجموعة مستيدفو مف األفراد بغرض إخبارىـ والتأثير االّتصاؿ والمخاطبة الشفيّية

  ٖ٘محّددة". سمعة أو خدمة، أو تغيير اّتجاىاتيـ، وذلؾ نظير أجر مدفوع لجية إعالنّية لشراء
مف وسائؿ اإلعالـ جمعّية التسويؽ األمريكّية "اإلعالف ىو شراء فضاء أو وقت في أّي نوع  وحسب

لوضع إعالنات، فيو مختمؼ األنشطة التي تؤّدى إلى نشر أو إذاعة الرسائؿ اإلعالنّية المرئّية أو 
                                                           

ّٟ ٠مَٛ ػٍٝ Sales promotion( رش٠ٚظ  اٌّج١ؼبد )  F.Guilbertػّش، لٍجشد ): تر٠ٚج اٌّب١عاث ٚٗ ( وّب ٠ٍٟ : "اٌزش٠ٚظ ٘ٛ ٔشبؽ رغ٠ٛم

ّٟ ٌٍششوخ ِٓ خالي فزشح ص١ِّٕخ ِؾّذدح ِغجمبً ثبٌشىً اٌزٞ ٠ؼطٟ ١ِضح ِؾّذدح ٌٙذ، ) ِغزٍٙه (، أٚ ثبئغ، ]...[ ِٓ أعً عٍٛن  رغ١١ش اٌؼشع األعبع

ُ، ِّٚٛعٗ ٌٍزأص١ش ػٍٝ   (Stanly) ِؾّذد". ٠ٚمٛي عزبٍٟٔ ّّ ، ِظ ّٟ ّْ اٌغشع ِٓ اٌزش٠ٚظ ٘ٛ ٔمً اٌّؼٍِٛبد ػٓ عٍؼخ أٚ خذِخ ِب ثأعٍٛة إلٕبػ إ

ط ٌٙب، ٚاٌزٞ ٠ؼجّش ػٕٗ فٟ اٌؼبدح ثبٌغٍٛن اٌش ّٚ ّٟ ثبرّغبٖ اٌغٍؼخ أٚ اٌخذِخ اٌزٟ ٠ش شائٟ. ٠ّٚىٕٕب أْ اٌّغزٍٙه ثّب ٠مٛدٖ فٟ إٌٙب٠خ إٌٝ رظّش، عٍٛو

فٟ  ِؤلّذّج١ؼبد" ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: اٌزش٠ٚظ ٘ٛ أؽذ أعب١ٌت اٌؼ١ٍّّخ اٌزغبس٠ّخ ٌششوبد رٙذ، إٌٝ اٌؾظٛي ػٍٝ اسرفبع عش٠غ ٚٔؼّش، "رش٠ٚظ اٌ

ُّ رٌه ثفؼً اعزخذاَ رم١ٕبد ِضً رخ  .ف١غ األعؼبس ٚاألٌؼبة ٚاٌّغبثمبداٌطٍت. ٠ٚز
ة اٌّب١عاث ٛٗ ّٛ ح اٌج١غ أٚ شجىخ اٌج١غ ثأّٔٙب "ِ  : ٠ؼّش،ل ّٛ ّٟ أؽذُ٘ ل غّٛػخ األشخبص اٌزبثؼ١ٓ ٌٍٛؽذح اٌزغبس٠ّخ اٌّىٍّف١ٓ ثبالرّظبي اٌشخظ

ح اٌج١غ "ثأّٔٙب اٌؼ١ٍّّخ اٌّزؼٍّمخ ثئِذاد اٌّغزٍٙه ثبٌّؼٍِٛبد ٚإغشائٗ ٚ إلٕبػٗ ثششاء اٌغٍغ، ٚاٌخذِبد  .ثبٌّشزشٞ اٌؾبٌٟ ٚاٌّؾزًّ" ّٛ وّب ُػّشفذ ل

ح اٌج١غ ِٓ ِغّٛع األفشاد اٌّىٍّف١ٓ ثبٌج١غ ٚ دساعخ اٌطٍت ٚ ِؾبٌٚخ اٌزأص١ش ّٛ . ٚرزشّىً ل ّٟ ّٟ فٟ ِٛلف رجبدٌ ػ١ٍٗ  ِٓ خالي االرّظبي اٌشخظ

ح اٌّج١ؼبد ٟ٘ ِغّٛػخ األفشاد اٌز٠ٓ ٠زٌّْٛٛ ػ١ٍّّخ اٌزش٠ٚظ ٚاٌج١غ اٌّجبشش ٌّٕزغبد اٌّؤّعغا٠غبث١ًـّ  ّٛ ّْ ل خ. ُٚ٘ ب." ٠ٚغزٕزظ ِٓ ٘ز٠ٓ اٌزؼش٠ف١ٓ أ

 غخ.٠ّضٍّْٛ ؽٍمخ االرّظبي اٌّجبشش ث١ٓ اٌّؤّعغخ ٚػّالئٙب. ٠ٚزّزّؼْٛ ثمذسح ػٍٝ اإللٕبع ٌج١غ إٌّزظ، ٚرى٠ٛٓ طٛسح  إ٠غبث١ّخ ػٓ اٌّؤعّ 
( اٌزغ٠ٛك اٌّجبشش ثأّٔٗ ٠شًّ  االرّظبي اٌّجبشش ِغ اٌّغزٍٙى١ٓ األفشاد ٚرٌه  Gary & Kotler : ػّش، لبسٞ ٚوٛر١ٍش )اٌتس٠ٛك اٌّباشر ٜٗ

. ٠ٚؼّشفٗ ع١ٍشٌٍؾظ ّٟ  اٌؼّالءِٓ   خبّطخ ِغّٛػخ إٌٝ خذِزٙب أٚ ٚعٍؼزٙب ٌٕفغٙب، اٌّؤّعغخ رمذ٠ُ أّٔٗ "ػ١ٍّّخ ( ػGellerٍٝ) ٛي ػٍٝ سّد آٔ

ًّ  ِؼُٙ. ٠ٚؼّش، ِغزّّشح ػاللبد رى٠ٛٓ ثٙذ، اٌّؾز١ٍّٓ  أّٔٗ  "أداح ػٍٝ اٌّجبشش ( اٌزغ٠ٛك Burnett & Moriarty ِٓ ثشٔذ ٚ ِٛس٠برشٞ ) و

ّٟ  ارّظبي ّٞ  فٟ فمخط أٚ إعشاء /ٚ ٌٍم١بط لبثٍخ فؼً سّدح إؽذاس أعً ِٓ اإلشٙبس ٚعبئً ِٓ أوضش أٚ ٚاؽذا ٠ٚغزخذَ ث١بٔبد لبػذح ٠ؼزّذ رفبػٍ  أ

 ٚاٌٛعبئً ٚاٌجش٠ذ، اٌٙبرف، ِٓ خالي ٚرٌه اعزغبثخ ػٍٝ ٌٍؾظٛي اٌّغزٙذف١ٓ اٌؼّالء ِغ ِجبشش ارّظبي ٚاٌزغ٠ٛك اٌّجبشش ٘ٛ أ٠ؼب ػ١ٍّّخ  ِىبْ".

ق ٚاٌؼ١ًّ اٌّؾزًّ. ٚ٘ٛ  اٌض٠بساد خالي ِٚٓ اإلٌىزش١ّٔٚخ، ّٛ ٠ؼزّذ ػّذح ٚعبئً إشٙبس٠ّخ اٌشخظ١ّخ. فبٌزغ٠ٛك اٌّجبشش ٠ؾمّك رفبػال ِجبششا ث١ٓ اٌّغ

ًّ ٚع١ٍخ. ٚرُٛظَّف فٟ اٌزغ٠ٛك اٌّجبشش لبػذح ث١بٔبد اٌؼّالء اٌزٟ  رؾزٜٛ ػٍٝ )إػال١ّٔخ( ٌالرّظبي ثبٌؼّالء ٚرٌه ِٓ أعً االعزفبدح ِٓ ِضا٠ب و

 ث١بٔبد شبٍِخ ؽٛي اٌّالِؼ اٌذ٠ّغشاف١ّخ ٚاٌشخظ١ّخ ٚإٌفغ١ّخ ٚاٌغٍٛو١ّخ ٌٍؼّالء.
  .114، ص ... ِشعغ روش أػالٖ عجُ اٌس١ّ١ائ١اثِف١ظً األؽّش :  ٓ٘
 .22ص  ... ِشعغ روش أػالٖ،اٌّغاِرة اٌس١ّ١ٌٛٛج١ّت سٚالْ ثبسد،   ٔ٘
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 ..540-525ص ص ... ِشعغ روش أػالٖ، اٌس١ّ١ٌٛٛج١ا ب١ٓ إٌظر٠ّت ٚاٌتطب١كع١ًّ ؽّذاٚٞ،  
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 :اٌشاثط١ٓ أُظش  

 

http://companymsi.jeeran.com/archive/2008/6/601174.html 

  

http://www.renaud-bray.com/ 

http://companymsi.jeeran.com/archive/2008/6/601174.html
http://www.renaud-bray.com/
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إلى المسموعة عمى الجميور، مف مؤّسسات تجارّية، ومنّظمات، ووكاالت حكومّية أو خاّصة تسعى 
 إقناع مجموعة معّينة بشيء ما". إبالغ أو
 أورد بعضيـ ما أسماه التعريؼ الشامؿ لإلعالف فقاؿ إّف "اإلعالف ىو نشاط لالّتصاؿ وقد

ألجؿ نقؿ رسالة عبر  الالشخصى، التفاعمّي والالتفاعمّي، يمارس لحساب معمف معّيف مقابؿ ثمف معموـ،
 . ٗ٘معّيف، يحّقؽ منفعة لممعمف" بيدؼ استثارة فعؿوسائط اّتصاؿ مختارة إلى جميور مستيدؼ، 

لتعريؼ الجميور  في دائرة المعارؼ الفرنسّية بأّف اإلعالف ىو: "مجموع الوسائؿ المستخدمة وجاء
قناعو بامتياز منتجاتيا واإليعاز إليو   .بطريقة ما بحاجتو إلييا"  بمنشأة تجارّية وا 

المستيمؾ أو  الف ىو نشاط ييدؼ إلى التأثير فىخالؿ التعريفات السابقة نرى أّف اإلع ومف
 .)الجميور( لحّثو عمى شراء منتج أو طمب خدمة أو تقّبؿ فكرة

ج حتى يقع قبولو مف طرؼ ( ىو عرض لممّيزات المنتBrandواإلعالف عف العالمة التجارّية )
 بوجوده.. وييدؼ اإلعالف أيضا إلى اإلخبار، أو اإلقناع بشيء أو التذكير المستيمؾ

إلى  يدؼياإلعالف وىذا ويوجد نوعاف مف اإلعالف: اإلعالف عف المؤّسسة، واإلعالف عف المنتج. 
عطا  تعريفو بشكؿ أفضؿ.و صورة جّيدة و ئتعزيز بيع المنتج، وا 

تتمّثؿ ىذه األىداؼ ويتعّيف عمى المؤّسسة أف تعّرؼ باألىداؼ التى يسعى اإلعالف إلى تحقيقيا. و 
قناع الزبائف بمزايا منتج محّدد. وعند إطالؽ منتج جديد )اإلخبار عف و في   Launchجود منتج ما، أو وا 

of a new product،) ب القياـ  أو( نشاط ترويجيPromotional campaign مثؿ )إجراء تخفيض 
في أسعار بضاعة ما، يتعّيف عمى المؤّسسة عندئذ أف تعمـ عمالءىا بذلؾ. ولتعريؼ المنتج عمييا أف 

باالعتماد عمى عدد تحّدد مواصفاتيا التي   ( Targetتحّدد الجميور المستيدؼ مف الحممة اإلعالنّية )
 مف المعايير مثؿ العمر، والفئة المينّية، والمنطقة السكنّية، الخ.

ي ذالاألساسّي محور ، وىي ال"الرسالة اإلعالمّية"تحديد اعد إعداد الحممة اإلعالنّية في قو تتمّثؿ و 
صاؿ، وشبكات التواصؿ االجتماعي األكثر وسائؿ اإلعالـ، وأدوات االتّ كذلؾ ضبط عميو اإلعالف، و  يقوـ

 جميور المستيدؼ. استخداما مف قبؿ ال
ىي عممّية الشراء لّما كانت . و مة اإلعالنّيةلحما قّوما مف مقّوماتالعنصر النفسّي م يشّكؿو 

الحوافز الممكنة التي  عمى المؤّسسة أف تحّدد كؿّ ، فإّنو يتعّيف لمجمؿ دوافع المستيمؾالنيائّية نتيجة ال
ـّ  فيتؤّثر  سموؾ المستيمؾ. أّما فكرة اإلعالف فيي الفكرة التي تعّبر عف حوافز المستيمكيف التي ت

 اختيارىا لتكويف العنصر النفسّي لمحممة.
ب مباشر ويتمّثؿ في عرض ويمكف أف تصاغ فكرة اإلعالف باستعماؿ أحد األساليب التالية: أسمو 

أسموب غير مباشر ويتمّثؿ في حّث المستيمؾ عمى استعماؿ المنتج و  المنتج مف خالؿ وظيفتو األساسّية،
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 ٔفظ اٌّشعغ.    
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 بين استراتيجية االتصال واستراتيجية المؤسسة: أي رابط؟:  رضا محمود المثنانيد. 

 تجّسـ ةحسوسصور مأسموب ممموس ويستند إلى و  مف خالؿ التمميح إلى الحاجة التي يستطيع أف يمّبييا،
 .نتيجة استيالؾ المنتج

ـّ المؤّسسة بعّدة عناصر  يتعّرض لياالـ التي اختيار وسائؿ اإلع تـّ ي ثـّ  الجميور المستيدؼ. وتيت
وفي  .موسمّياالسوؽ  ، ذلؾ ألّف بعض المنتجات يكوف حضورىا فيرى منيا: الصفة الموسّمية لممنتجأخ

اإلعالمّية  الرسالةوتواتر المنتج، ىذا ىذه الحاؿ يجب تكثيؼ اإلعالف في المواسـ التي يكثر فييا بيع 
 . (frequency of messages)المّتصمة بو أو ترّددىا

 

 :الخاتمة

ترتبط باستراتيجّية صاؿ ة االتّ يتراءى لنا أّف استراتيجيّ ما ذىبنا إليو في ىذه الدراسة مف خالؿ 
وجود خيط سة تنـّ عف ة المؤسّ في ارتباطيا باستراتيجيّ المؤّسسة ارتباطا عضوّيا.  وأّف ىذه االستراتيجّية 

ة مف حيث ىي تخطيط بما رفيع بينيما ىو الفكر االستراتيجّي بما يحيؿ إليو مف عقالنّية. واالستراتيجيّ 
بو ذلؾ مف توزيع لألدوار، وتحديد لألىداؼ، وسعي إلى بموغيا، ىي عممّية موضوعّية، دقيقة، ثابتة. يتطمّ 

 وىي بيذا المعنى صورة مف صور العقالنّية.
تستوجب وجود قيادة. والقيادة بالنسبة إلى الدولة أو المؤّسسة أو المنّظمة تنطمؽ  واالستراتيجّية

ضرورة مف التفكير االستراتيجّي، لتصؿ إلى اإلدارة االستراتيجّية التي تشّكؿ مجاؿ التنفيذ، مرورا 
إلى األىداؼ بالتخطيط االستراتيجي الذي ينّظـ مجموع العممّيات التي مف شأنيا أف توصؿ الجية المعنّية 

 المحّددة.     
 

ذ ترتبط استراتيجّية االّتصاؿ باستراتيجّية المؤّسسة، ف استراتيجّية  و يتعّيف التنصيص عمى أفّ إنّ وا 
قائمة بذاتيا.  صاؿ ماىية وأىدافا. وليس ثّمة استراتيجّية اّتصاؿالمؤّسسة ىي التي ت حّدد استراتيجّية االتّ 

ترتبط بيا ارتباطا ىيكمّيا. باستراتيجّية المؤّسسة. وىي  بنيوّياة االّتصاؿ مّتصمة اّتصاال بؿ إّف استراتيجيّ 
 واستراتيجّية االّتصاؿ مالزمة لالستراتيجّية العاّمة، تمتـز بأىدافيا وتسعى إلى تحقيؽ أغراضيا.  

ة رى. ويكوف ذلؾ حسب نوعيّ وصحيح أف األغراض تختمؼ مف استراتيجّية اّتصاؿ إلى أخ
ة توّسع أي أّف ستراتيجيّ ا ا ترمي إليو مف أىداؼ. فإذا كانتستراتيجّية العاّمة لممؤّسسة، وحسب ماال

ة االّتصاؿ يكوف غرضيا األساسّي الوصوؿ إلى ستراتيجيّ اي طور اكتساح أسواؽ جديدة، فإّف المؤّسسة ف
ؿ فرصة أو تيديدا يمثّ ، وىو "الجميور الذي -""الجميور االستراتيجي –فئات جديدة مف الجميور 

"لممنظّ  ذا كانت  ٘٘مة  ة المؤّسسة تيدؼ إلى تأميف موقعيا في السوؽستراتيجيّ افي وقت محّدد. وا 
                                                           

 أُظش: ِبعذ رشثبْ، ِشعغ روش أػالٖ: ٘٘

https://majed1975.wordpress.com/2010 

https://majed1975.wordpress.com/2010
https://majed1975.wordpress.com/2010
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اء الجميور، وفي ىذه تيا العاّمة يكوف الغرض منيا تحقيؽ وفستراتيجيّ اوالمحافظة عمى مكتسباتيا، فإّف 
لى توسيع إا بتكريس قيمة الوفاء دوف السعي صاؿ بالمحافظة عمى جميورىة االتّ ستراتيجيّ االحاؿ تعنى 

 دائرة جميورىا. 
 

 ، بما جعؿأبعادا جديدة ربع قرف األخيرفي الكسب الفكر االستراتيجّي أشرنا أعاله إلى أّف وقد 
ووطنّيا،  ،مؤّسسّيا عّددةحتمّية تاريخّية. وقد ظير في مستويات مت "التخطيط االستراتيجيّ بعضيـ يعتبر "

 .عالمّياو 
 

عمى اختالؼ أنواعيا، كبرى، ومتوّسطة،  -مؤسسّيا، ضبطت المؤّسسات والمنشآت والمنّظمات 
استراتيجّيات تختمؼ في ما بينيا مف حيث طبيعتيا وأىدافيا ووسائميا. وأصبح شائعا أف   -وصغرى

 بنيوّيا.ا راتيجّية المؤّسسة ارتباطيكوف لممؤّسسة استراتيجّيتيا. وارتبطت استراتيجّية االّتصاؿ باست
 

ووطنّيا، وضعت كثير مف دوؿ العالـ استراتيجّيات، ورؤى، ومخّططات نمّو. وصاغت استراتيجّيات 
استراتيجّية دولة اإلمارات العربّية مثاؿ ذلؾ لدولّية. و اّتصاؿ بيدؼ نسج صورة إيجابّية في األوساط ا

"، ، و"رؤية قطر ّٖٕٓٓية حتى عاـ "، و"رؤية مممكة البحريف االقتصادٕٕٔٓالمّتحدة، "رؤية اإلمارات 
 "، وغيرىا.ٖٕٓٓالوطنّية 

 

منّظمة األمـ المّتحدة  في تقرير األلفّية الخطوط العريضة لمحّد مف الخمؿ وعالمّيا ضبطت 
 التي مازالت تفتؾ بالبشرّية.فات اآلالممحوظ في وتائر التنمية بيف بمداف العالـ لمحّد مف 

العولمة في ب عدىا االقتصادّي أساسا، وارتبطت أىّمية استراتيجّيات وعالمّيا أيضا برزت ظاىرة 
االّتصاؿ باستراتيجّيات المؤّسسة، ذلؾ أّف الشركات متعّددة الجنسّيات كما بّيناه أعاله، تضّخـ حجم يا، 
وعال صوتيا، وقوي نفوذىا، وازدادت أرباحيا، واّتسعت أسواقيا، إلى درجة بدت فييا كثير مف الدوؿ 

يفة، فاقدة لنفوذىا، غير ذات سمطة. يقوؿ السيد ولد أباه في كتابو "اّتجاىات العولمة، إشكاالت ضع
األلفّية": " تبدو ىذه الظاىرة ] ظاىرة العولمة[ في مستويات عديدة مف بينيا نشاط ووزف المؤّسسات 

وانبثاؽ تجّمعات إقميمّية في  والشركات المتعّددة الجنسّية، وتقّمص منزلة الدوؿ، ونمّو التجارة الخارجّية،
مناطؽ مختمفة مف العالـ، وانييار الحواجز بيف اقتصادات بمداف العالـ في إطار اتّفاقات دولّية ممزمة 

."٘ٙ 
 

                                                           

 .118 ، ص(2001 )اٌذاس اٌج١ؼبء: اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ، اتّجا٘اث اٌعٌّٛت، ئشىاالث األٌف١ّت اٌجذ٠ذةاٌغ١ذ ٌٚذ أثبٖ،   56
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واستراتيجّية االّتصاؿ في ارتباطيا باستراتيجّية المؤّسسة ىي أوال وأخيرا تكريس لمفكر االستراتيجّي. 
أّف أمما في العالـ استبطنت الفكر االستراتيجّي وىي عموما الدوؿ المتقّدمة، وليس ثّمة بدٌّ مف االعتراؼ ب

إيمانويؿ التي يسّمييا وأّف أمما أخرى عجزت عف تمّثؿ الفكر ذاتو، وىي عموما الدوؿ الصاعدة و 
الدوؿ اليامشّية". وىذه " -ٚ٘نظرّية النظاـ العالمّي في  -(  Immanuel Wallersteinوالرشتايف  )

. وكأّني بالفكر االستراتيجّي يشّكؿ الشرخ الفاصؿ بيف ىؤالء وأولئؾ. إّنو خّط ٛ٘تعيش أزمة عقالنّية الدوؿ
ّف استراتيجّيات االتصاؿ عمى اختالؼ ضروبيا تصنع في النياية التقّدـ والنمّو وطنّيا وعالمّيا.  الزلزاؿ. وا 

تغّير وجو العالـ. إّنيا المسار والّنسؽ واالستراتيجّية بيذا المعنى ال تغّير وجو المؤّسسة فحسب بؿ 
 الذي يحدث مف خاللو التغيير.

وأّيا كاف نوع االستراتيجّية وصنفيا، فإّف المؤّسسة أصبحت في العصر الحديث العمود الفقرّي 
لممجتمع. بؿ إّف الدولة، والعالـ أيضا، ال يقوماف إاّل عمى مؤّسسات. ومف ىنا جاءت أىّمية المؤّسسة 

 نظر عف المقاربات والمناىج التي ت درس مف خالليا.بقطع ال
 :المراجع

  ،بْ: داس أعبِخ،  االتّصاي ٚاٌتس٠ٛك ب١ٓ إٌظر٠ّت ٚاٌتطب١كأؽّذ إٌٛاػشح ّّ  (.2010) ػ

  ،تثّغبَ ػجذ اٌشؽّبْ اٌغشا٠ذح ِّ بْ: داس أعبِخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ،  ئدارة اٌعاللاث اٌعا ّّ  (.2013)ػ

  ،بْ: داس اٌّغ١شح،  اٌتخط١ظ االسترات١جٟ ثالي خٍف اٌغىبسٔخ ّّ  (.2010) ػ

  ،بْ: داس اٌّغ١شح،  االتّصاي ٚلضا٠ا اٌّجتّعر١غ١ش أؽّذ أثٛ ػغشح ّّ  (. 2013) ػ

  ،ٞالث اٌّستمب١ٍّت، ِٓ اٌمب١ٍت ئٌٝ اٌف١سبٛنعّبي عٕذ اٌغ٠ٛذ ّٛ ّٟ ٚدٚر٘ا فٟ اٌتح )أثٛ ظجٟ:  ٚسائً اٌتٛاصً االجتّاع

 (.2014، 3د ٚاٌجؾٛس االعزشار١غ١ّخ، ؽ ِشوض اإلِبساد ٌٍذساعب

  ،ٞاٌجذ٠ذعّبي عٕذ اٌغ٠ٛذ ّٟ ، اٌس١ادة ٚإٌفٛر فٟ إٌظاَ اٌعاٌّ ّٟ )أثٛ ظجٟ: ِشوض اإلِبساد  آفاق اٌعصر األِر٠ى

 (. 2014ٌٍذساعبد ٚاٌجؾٛس االعزشار١غ١ّخ، 

  ،ّٟؽ١ّذ عبػذ اٌذ١ٌ َّ ، اٌّفا١ُ٘ ٚاإلطار اٌعا ّٟ بْ: داساٌتخط١ظ اإلعالِ ّّ  (..122اٌششٚق ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ،  )ػ

  ،ِْٕٙج ِعاصرخبٌذ ِؾّذ ثٕٟ ؽّذا ، ّٟ بْ: ا١ٌبصٚدٞ،  االسترات١ج١ّت ٚاٌتخط١ظ االسترات١ج ّّ  (.2002) ػ

 " ،التصاد فبؽّخ اٌض٘شح غشثٟ ٚ خذ٠غخ ثٍؼ١ٍبء ًّ تىٌٕٛٛج١ا اٌّعٍِٛاث ٚأثر٘ا فٟ تحم١ك ا١ٌّزة اٌتٕافس١ت فٟ ظ

 ٌّٛلغ:، عبِؼخ اٌشٍف ػٍٝ ااٌّعرفت"

http://ratoulrecherche.arabblogs.com/gharbi+bealia.pdf 

  

  ،بْ: داس أعبِخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ،  االتّصاي ٚاإلعالَ اٌتس٠ٛمٟ )فبؽّخ ؽغ١ٓ ػٛاد ّّ  (.2010ػ

  ،ص. 56(، 1226رٛٔظ: إٌّظّّخ اٌؼشث١ّخ ٌٍزشث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ،  ِذخً ئٌٝ ٚسائً اإلعالَ)فشٔغ١ظ ثبي 

  ،ُ(.2001)اٌجؾش٠ٓ، ٚجٙت ٔظر فٟ االسترات١ج١ّاث اٌت٠ّّٕٛت ٚاٌس١اساث اٌتط٠ٛر٠ّتِؾّذ ثٓ عبعُ اٌغز 

  ،)ٍٝص. 423(، .122)اٌمب٘شح: اٌذاس اٌّظش٠ّخ اٌٍّجٕب١ٔخ،  االتّصاي ٚٔظر٠ّاتٗ اٌّعاصرةِىبٚٞ )ػّبد( ٚؽغ١ٓ اٌغ١ّذ )١ٌ 

  ،ْبْ: ِىزجخ داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، سٍٛن اٌّستٍٙه ِؾّذ طبٌؼ اٌّؤر ّّ  (. 1225) ػ

 ،ْاث اٌذ١ٌّٚت ِؾّذ طبؽت عٍطب ّّ ت فٟ إٌّظ ِّ بْ: داس اٌّغ١شح،  اٌعاللاث اٌعا ّّ  (. 2012) ػ

  ،ْت ِٚؾّذ طبؽت عٍطب ِّ بْ: داس اٌّغ١شح،  ٚسائً االتصاياٌعاللاث اٌعا ّّ  (. 2011) ػ

                                                           
اٌزٟ رمّغُ ثٍذاْ   (world- System Theory...(، ػبٌُ اعزّبع أِش٠ىٟ، طبؽت ٔظش٠ّخ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ )   - 1230إ٠ّب٠ًٛٔ ٚاٌششزب٠ٓ )   ٚ٘

 اٌؼبٌُ إٌٝ صالس فئبد: فئخ اٌجٍذاْ اٌّشوض٠ّخ، ٚفئخ اٌجٍذاْ شجٗ اٌّشوض٠ّخ، ٚفئخ اٌجٍذاْ اٌٙبِش١ّخ.
ّْ "ٔظبَ اٌّشبسوخ 2014ِب٠ٛ  25فٟ ثشٔبِظ رٍفض٠ٟٛٔ ػٍٝ لٕبح اٌؼشث١ّخ ثزبس٠خ   ٛ٘ ، أشبس أؽذ اٌّزخّظظ١ٓ اٌخ١ٍغ١ّ١ٓ فٟ لطبع اٌغ١بؽخ  أ

. ٠ُٚمّذس أْ ٠غبُ٘ ٔظبَ اٌّشبسوخ % 1ِٓ لطبع اٌغ١بؽخ فٟ اٌؼبٌُ. ٚرجٍغ ٘زٖ إٌغجخ ػٕذٔب  % 20ٚ  15( ٠ّضًّ ث١ٓ  Share Timeثبٌٛلذ" ) 

. ٚػٓ األعجبة اٌزٟ عؼٍذ ثٍذإٔب رزأّخش فٟ اػزّبد ٘زا إٌظبَ، ؽ١ش ٌُ ٠ٕطٍك اٌؼًّ ١ٍِ2020بس دسُ٘ فٟ الزظبد دثٟ ثؾٍٛي  14ٌٛلذ ثؾٛاٌٟ ثب

ّْ اٌغبئؼ اٌؼشثٟ ثفزمذ ٌؼٕظش اٌجشِغخ اٌّغجمخ إلعبصارٗ. ٚعفشٖ ٠خؼغ 10ثٗ فٟ اٌجٍذاْ اٌؼشث١ّخ إاّل ِٕز ؽٛاٌٟ  ٌّضاعٗ،  عٕٛاد، ٠مٛي اٌخج١ش إ

ّٟ ّٔؾ رفى١ش ّْ اٌفىش االعزشار١غ شبًِ ال  ٚاػزّبد ٔظبَ اٌّشبسوخ ثبٌٛلذ ٠زطٍّت لذسح ػٍٝ اٌجشِغخ ٚاٌزخط١ؾ. ٠ُٚغزٕزظ ِٓ رؾ١ًٍ ٘زٖ اٌظب٘شح أ

      ٠غزضٕٟ لطبػب ٚال ِغبال.

http://ratoulrecherche.arabblogs.com/gharbi+bealia.pdf
http://ratoulrecherche.arabblogs.com/gharbi+bealia.pdf
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  ،ٓ(..122)اإلعىٕذس٠ّخ: اٌذاس اٌغبِؼ١ّخ،  اٌتس٠ٛك اٌّفا١ُ٘ ٚاالسترات١ج١ّاثِؾّذ فش٠ذ اٌظؾ 

  ،الث اٌرإ٘تِؾّذ ػجذ اٌغفبس ّٛ ًّ اٌتح ، ) آفاق اٌتعاْٚ االسترات١جٟ ب١ٓ اٌذٚي اٌّحٛر٠ّت فٟ ِٕطمت غرب آس١ا فٟ ظ

 اعزشار١غ١ّخ، ِشوض اٌجؾش٠ٓ ٌٍذساعبد االعزشار١غ١ّخ ٚاٌذ١ٌّٚخ ٚاٌطبلخ، د. د.(. اٌجؾش٠ٓ: دساعبد 

  .ٌذٚي ِجٍس اٌتعاْٚ ٌذٚي اٌخ١ٍج ِشوض اٌجؾش٠ٓ ٌٍذساعبد االعزشار١غ١ّخ ٚاٌذ١ٌّٚخ ٚاٌطبلخ ّٟ األِٓ اٌٛطٕٟ ٚاالل١ٍّ

 (. 2012) اٌجؾش٠ٓ: دساعبد اعزشار١غ١ّخ، ٠ٕب٠ش اٌعرب١ّت، رؤ٠ت ِٓ اٌذاخً 

  ،بْ: داس اٌّغ١شح،  ٔظر٠ّاث االتّصايِٕبي ٘الي اٌّضا٘شح ّّ  (.2012)ػ

  ،ِتىأًِبعٟ ِؼال ّٟ ، ِذخً اتّصاي تس٠ٛم ّٞ بْ: اٌّؤٌف،  اٌتر٠ٚج اٌتجار ّّ  (. 2005)ػ

  ،ٟبْ:  استرات١ج١ّاث اٌتس٠ٛك، اٌّفا١ُ٘، األسس، اٌٛظائفٔضاس ػجذ اٌّغ١ذ اٌجشٚاسٞ ٚأؽّذ ِؾّذ فّٟٙ اٌجشصٔغ ّّ ) ػ

 (. 2004ٚائً ٌٍٕشش، داس 

 " ،تح١ًٍ اٌمٜٛ اٌتٕافس١ّت باٌّإّسست ٚعاللتٙا باٌتمس١ُ االسترات١جٟ ٚتمس١ُ ٘شبَ عف١بْ طٍٛارشٟ ٠ٚٛعف ثٛدٌخ

، اٌٍّزمٝ اٌذٌٟٚ اٌشاثغ ؽٛي: إٌّبفغخ ٚاالعزشار١غ١ّبد اٌزٕبفغ١ّخ ٌٍّؤّعغبد اٌظٕبػ١ّخ خبٌشط لطبع اٌّؾشٚلبد اٌسٛق"

 ص، ػٍٝ اٌّٛلغ: 15ّذسعخ اٌؼ١ٍب ٌٍزغبسح، عبِؼخ اٌغضائش، فٟ اٌذٚي اٌؼشث١ّخ، اٌ

 http://labocolloque5.voila.net/53hichemsofianesalaouatch.pdf 
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 “World System Theory” 
(1)

 - "marginal countries" are living rational 

crisis. Hence, strategic thinking represents a real gap between developed and 

developing countries.  It is, indeed, a deep fault line. All kinds of 

communication strategies lead to development and prosperity at both national 

and international level. 

Thus,  strategy  changes not only the face value of the enterprise  but also 

the face value of the world. Strategy is the path and the format in which change 

occurs. 
 

Whatever the type of strategy, the enterprise has become in modern era 

the backbone of the community. Yet, both the State and the world,  are rather 

based on enterprises, which is important regardless of the approaches and 

curricula that are taught. 

 

Aim of the study: 
 

This study is important since it is dealing with one of strategic thinking 

issues that has been growing in the last quarter-century, and gaining new 

dimensions. Many are considering “strategic planning" a historical evidence; 

this way of thinking has appeared at institutional, national and international 

levels. 

Strategies differ in terms of enterprise nature, objectives and means. Thus, 

communication strategy and enterprise strategy are closely and structurally 

linked. 
 

On the national side, many countries all over the world have fixed 

strategies, insights and growth plans. They have also formulated communication 

strategies in order to create a positive image in the international community, for 

example, the United Arab Emirates strategy "Vision 2021", "Bahrain Economic 

Vision 2030",  "Qatar National Vision 2030", and others. 
 

Internationally, the United Nations Organization fixed in its Millennium 

report the big lines to reduce the significant imbalance in the rates of 

development among the countries all over the world to combat problems that 

still damage humanity. 
 

There is no need to recognize that developed countries have assimilated 

strategic thinking and that developing countries are seeking to assimilate the 

same way of thinking. These emerging countries live a rational crisis. Thus, 

strategy changes not only the face value of the enterprise but also the face value 

of the world. Strategy is the path and the format in which change occurs. 
 

 
(1)

 Immanuel Wallerstein (1930 - ... ) , The world of US meeting , the owner of the global system theory 

(world- System Theory) that divides the world into three categories: the category of the central countries , and 

the category of quasi- central countries , and the category of peripheral countries 
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Abstract 

     This study deals with the communication strategy in association with the 

enterprise strategy, shedding light on definitions of the strategy concepts, 

communication strategy and enterprise strategy, as well as showing the leading 

role of the enterprise in modern society as being an essential and a fundamental 

element of the global economy which has emerged all over  the world since the 

nineties of the twentieth century and ever since the emergence of the 

information society, the spread of information and communication technologies, 

and the collapse of the Soviet Union in 1991. In that period emerged the 

phenomenon of globalization and the overwhelming role of multinational 

companies. 
 

Communication strategy is tightly linked to the enterprise strategy and is 

determined by the nature and targets of the enterprise strategy. They are rather 

in coherence, in order to achieve its objectives. Nevertheless, the variability of 

communication strategies depends on the enterprise global strategy, and its 

major objectives. 
 

Strategy requires leadership. Therefore, leading a state, an enterprise or an 

organization demands strategic thinking in order to realize strategic 

management as a field of implementation through strategic planning,  that will 

regulate the way to achieve their aims. 
 

Enterprise strategy and communication strategy are closely linked by the 

strategic thinking, involving rationalization. And since strategy is real planning, 

it represents an objective process- that is a kind of rationalization. 
 

It is obvious that developed countries have assimilated strategic thinking 

in contrast with developing countries which have failed to adopt the same way 

of thinking. Those emerged countries which Immanuel Wallerstein calls in his 
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