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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

َِك َ   نمَّ  أَلَْم تََر إِلَى   ) مةكريال اآلية القرآنية في سَاَِن اََََََََ َُ ََع لَ لَّ َولَْو شََََََََ َرب َِك َكْيَف َمدَّ الظ ِ

ِِ لَِلي    ْسَ  َلاَْي ما يشيييير لحركة افقية في حركة ال ل، في حين  ،الفرقان (45)  (َجسَْا ََ الشَََّ

بلغنا عما ة ي  الضرورليس ب درك عيانا  هي تتم عبر حركة دائرية من األرض نحو الشمس، فما ي  

إشييارة الى  ن الهدا من الممكن ان يتم عبر مسييارات  في هذا الوصييا القرآنيو يحدث حقيقة،

مسار واحد، وهو ما يشير الى حث الدماغ من كما يبدو لنا من انه مجرد بالضرورة عدة وليس 

دة في الكشييييا للخروج من اطار األسييييلوب التقليد  في التفكير بما يجعله منطلقا نحو آفاي جدي

 ، وفي القرآن نجد  مثلة عن ذلك عديدة نذكر منها:مستحدثةب عن  سالي

انتقال يوسا وموسى عليهما السالم للعيش في قصور الملوك، في الوقت الذ  كان من  -1

ب، ويقتل موسى وفق المرسوم الذ  صدر بقتل الذكور المتوقع ان يموت يوسا في الج  

كونها ال تخضع عما عهدناه  من االثارة فيكهذه تك، فقصص من قبل فرعون من األوالد

 تجاه تحقيق الهدا. وتوقعناه

ليا من التفكير ال ومواقا موسى عليه السالم من الرجل الصالح الخضر، تبين درجة ع   -2

 يستوعبها عقل.

ان لم يكن  فهما مما ال يسيييييتوعبهما سيييييو  الخيال ،وحمل امر ة يعقوب ، ما حمل مريم -3

 . هللالديك ايمان بقدرة 

 اي البحر مجال للعقل  ن يفكر فيه، وال في تحول عصى موسى لثعبان.ولم يكن النشق -4

هكذا اذا  يعمد القرآن لتحد  عقل االنسيييييان بمشييييياهد واحداث مما لم يعتد عليها، ليبين له حقيقة 

فاي )الواقع( الذ  يجب اال يستسلم اليه عبر ما تدركه )الحواس(  و )العقل( ليرتقي بأدائه نحو آ

، فتوجيه رسييولنا الكريم البي بصييير كان اي ال تدرك اال عبر تفعيل سييليم له رحب، وتلك االفا

حقق الهدا من دون حيث  اتفاقيته مع قريش، رسيييييييولنا الكريم تحين كبل التقليدنطاي خارج 

به لك ، من اتفيايمعهم  االخالل بميا التمم  كان معيه بمقولتيه له   اثر توجيهيهوذ مه لو  )ويح  

د صييناعة من نوع جديد، عبر درجة  رحب في األدوات والعالقات، ، اذا  نحن هنا بصييدل(رجا

كي تجتمع جميعها في بؤرة اعلى منها في  ومهارة( قيمة)هي بمثابة درجة )تشغيلية( ألكثر من 

القيم اال وهي )التكامل(، فالتكامل مميج تجتمع فيه الخبرات واألدوات واإلمكانات والعالقات 
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يمكن لإلنسيييييييان من  داء دوره اسيييييييمى الذهني واسيييييييتراتيجيات التحرك لتحقيق هدا والجهد 

 االستعمار  لألرض ليرتقي بعبادته.  

لتكامل حين يتم تشيييييييغيله لما   دركناذلك ان  لتكامل خيار  م ال خيار فيه؟لماذا التكامل؟ وهل ا

م، بل نصييبح رة األمفي مؤخ  صييبحنامجبرين العتماده، واال   نفسييناسيينجد من عوائد باحتراا 

 مما تتكالب عليه األمم، وعليه فثمة دوافع العتماد التكامل مسارا  في اإلنجام.حينها 

 
 دوافع التكامل:

  .يقلص عمليات البحث والتطويرالتكامل  -1

 .يحد من األثر السلبي للمنافسة التي تتعرض اليها -2

 .خدماتك\يمد من حياة منتجاتك -3

في  ل منافسة مستعرة تتعرض  مستقرةعات او يجعلها يميد من نسبة العائد على المبي -4

 اليها.

 .يجعلك مع الرواد في السوي الذ  انت فيه ناشط -5

 .مؤسستكلاو يعمم من والء العمالء لعالمتك التجارية  -6

 .له انعكاس إيجابي على سعر السهم الذ  يتم تداوله في البورصة -7

م باالنتقال لمؤسسات يطيل من امد رغبة بقاء المو فين في مؤسستك عن رغبته -8

 منافسة.

ود و فضل يعمم من قوة الجذب من قبل المؤسسات ذات العالقة بما تنتج لتقديم بدائل  ج -9

 وبأسعار اقل.

تصبح األقرب نحو تحديد معيار جودة ما تنتج مقابل ما ينتجه المنافسون، وهو  -10

 ما يحقق الريادة لك.

جال مبتكار واالختراع في التصبح األسرع في اعتماد كل ما يستجد في ساحة اال -11

ان متك وانفقت على عمليات  رقطعت شوطا في تطوي حالالرقمي على سبيل المثال، 

التطوير ما يجعلك األقرب في اعتماد مستجدات التكنلوجيا والخبرة التي اكتسبها 

 مو فيك مقارنة بمو في المؤسسات األخر  غير المواكبة.
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 هي مراحل هذه الصناعة؟ماذا نقصد بصناعة التكامل؟ وما 

ثالث ح صييييناعة القيم، ويبين ان صييييناعة القيم تتم عبر لابراهيم الديب مصييييط يطلق د.

ونحن اذ نعتمد المصيييييطلح وفق ما  شيييييار اليه والبناء،  التخطيطمراحل، وهي اإلنتاج و

كامل لنقول لديب، ننطلق في الت مة  ،ا تاج القي نا نحن كمسيييييييلمين ان ان يلدي  ةمعني بعمل

معاصيييييرة عبر ما يعمم لها من الكتاب والسييييينة والتاريا ونماذج عملية ل لها، التأصيييييي

 عنها.

تعرا على ما يشوب المجتمع من خلل نمن ومة القيم، ا  ان  إدراكوالتخطيط يتم عبر 

،  ما البناء للخلل الصييييييييانة والمعالجة لعمليات دعمنعتمد من ومة من القيم كي نقيمي ف

لقيمة محل وسيييييين التشييييييريعات والقوانين،    ما يجعل ا فهو المعني بعميات التشييييييغيل

واإلجراءات والصيييييييناعة واإلنتاج  الغرس مدركة عبر نمط حياة الناس، في التعامالت

 .، وعليه ننطلق بدئ مع الباب األول في التشييد لمنهج التكاملوالخدمات
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 الباب األول

 منهج التكامل

 

 

ونجد ذلك جليا  في الكتاب والسيييينة،  ،تكامل وممارسييييتها عمليالقد حث اإلسييييالم العتماد قيمة ال

 ما يشير لدور في التكامل فيما بين المالئكة والبشر عبر اآليتين التاليتين:ففي القرآن نجد 

جوا  -1 نها َفران يَخر  جوا ما لَها َحتوى يَخر  ا َجبواريَن َوإانوا لَن َندخ  ﴿قالوا يا موسيييييييى إانق فيها قَوم 

نها َفرانو  لونَ ما ال، ا داخا م  الباَب َفراذا قاَل َرج  لوا َعلَيها َما ادخ  َن القذيَن يَخافوَن  َنعََم َّللاق  َعلَيها نا ما

نينَ  ؤما ا فَتََوكقلوا إان ك نت م م  لَها ، َدَخلت موه  فَرانقك م غالابوَن َوَعلَى َّللاق قالوا يا موسييييييى إانوا لَن نَدخ 

دوَن﴾ نَت َوَربَُّك فَقاتاال َبَد ا ما داموا فيها فَاذَهب  َ   (22،23,24المائدة: ) إانوا هاه نا قاعا

 

فاينَ  -2 ْردا َن اْلَماَلئاَكةا م  دُّك م باأَْلٍا موا ما يث وَن َربقك ْم فَاْستََجاَب لَك ْم  َنواي م   (9)االنفال  إاْذ تَْستَغا

عبر سيييائر ( قةالواقع والحقي)وفي قصييية موسيييى والخضييير ما يشيييير للتكامل فيما بين دائرتي 

، حين نجد موسيييى عليه السيييالم يرينا ما كان يعاينه في الواقع، وكان الخضييير ما كان المواقا

 يوحى اليه عبر الحقيقة، لتتشييكل لنا الصييورة االحاطية التكاملية لجميع المشيياهد عبر االحداث.

امل مع فيه ما يحث على التك)موسى( اليه نبي مرسل  يلجئل)الخضر( يد رجل صالح في تحدو

 حتى وان كان هذا اآلخر ليس من نفس الدرجة او يقل عنه درجة. االخر

يعمم للتكامل وصيييييا رب العالمين للمسيييييلمين عبر محور )معيتهم( مع النبي نجده في كما ان 

 في:عبر صفتي التآمر والمعية 

َحماء    دواء  َعلَى الك فوارا ر  ا َوالقذيَن َمعَه   َشا ٌد َرسول  َّللاق َحمق د ا يَبتَغوَن فَضال  ﴿م  جق كقع ا س   بَينَه م تَراه م ر 
ضوان ا ا َورا َن َّللاق ن  َثَرا السُّجودا ذلاَك َمثَل ه م فا  ما م ما ها جوها نجيلا سيماه م في و  ي التقوراةا َوَمثَل ه م فاي اإلا

ب  المُّ  م  الك فواَر َوَعَد َّللاق  َكَمرعٍ  َخَرَج َشطأَه  فَآَمَره  فَاستَغلََ  فَاستَو  َعلى سوقاها ي عجا اَع لايَغيَ  باها رو
ا َع يم   نه م َمغفاَرة  َو َجر  الاحاتا ما ل وا الصو  (29الفتح: )ا﴾ القذيَن آَمنوا َوَعما
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ا الحديث:في  ملسو هيلع هللا ىلص النبيحث على ذلك ا كم وشييبك بين  المؤمن للمؤمن كالبنيان يشييد بعضييه بعضيي 
وهللا في عون العبد ما : ملسو هيلع هللا ىلصويقول  هللا في حاجتهمن كان في حاجة  خيه كان : ملسو هيلع هللا ىلص صابعه ويقول 

 .كان العبد في عون  خيه
 السعي بالشفاعة للمحتاجين لها: ايضا  فيوجاء في تفعيل التكامل 

نها َوكاَن َّللاق   فٌل ما شفَع َشفاَعة  َسياوئَة  يَك ن لَه  كا نها َوَمن يَ شفَع َشفاَعة  َحَسنَة  يَك ن لَه  نَصيٌب ما ﴿َمن يَ
قيت ا﴾ َعل  (85النساء: )ى ك لاو َشيٍء م 
َع لحصييول غيره على الخير يكن له بشييفاعته نصيييب من ف َع إليصييال من يَسييْ الثواب، ومن يَسييْ

 ، ما يؤصل لمعيار للتكامل المحمود.الشر إلى غيره يكن له نصيب من الومر واإلثم
 وجاء حث المؤمنين على التعاون في:

َ إانق  ...يا  َيَُّها القذيَن آَمنوا  ثما َوالع دوانا َواتقق وا َّللاق و َوالتققو  َوال تَعاَونوا َعلَى اإلا َوتَعاَونوا َعلَى البارا

قابا﴾  ديد  العا َ شييييَ ان  يجب التعاونف ،ضييييوابطمؤشيييير للتكامل عبر  هذه اآليةففي  (2المائدة: )َّللاق

والضابط ما مجال التقو  هنا؟ يكون وفق مسار )البر( فما هو البر؟ ويالمم هذا البر )التقو ( ف

اال يكون وفق مسيييييييار يؤد  الى )االثم والعدوان(، فما االثم والعدوان الذ  ال  كمن فيياآلخر 

 يصح فيه التعاون والتكامل؟

عالمية االولى والثانية اال صييورة من فما الحرب ال، صييور للتكامل القديم والحديث في التارياو

ضييييد دولة  و دول  ل تتحالا من  جل تحقيق هدا موحدصييييور التكامل الذ  جعل بعض الدو

مجال في كل طرا به وفق ما يتمتع و ،تم عبر توميع األدوارفي الحروب ي، والتكامل  خر 

العلوم نجد الوقت المعاصييير في مجال  و صيييناعة، وفي  ، و جنود ،عبر سيييالح فقد يكونقوة، 

سليكون الذ  تخصص في عل سيب والبرمجيات الرقميةالت افر الذ  دشن لنا واد  ال  وم الحوا

، وفي مجال علوم الفلك، وجدنا الت افر فيما بين القو  الع ميين في والية كاليفورنيا االمريكية

الكندية واليابانية إلطالي األقمار  في مثل الصناعات ميركا وروسيا ومن انضو  تحت قيادتهم 

كات السيييارات االمريكية تعتمد الصييناعية والصييواريا للفضيياء، وفي الصييناعة حين نجد شيير

، ومع  وروبيا   ا  لتشيييييكل اتحاد على عمالة آسييييييوية، وفي السيييييياسييييية حين تتحد الدول األوروبية

عشييييرات الشييييركات شييييراكات مع جهام خلو  عبر  إلنتاج (بل) الخدمات حين تتعاقد شييييركة 

 الممتدة جغرافيا فيما بين اكثر من ثالث قارات، وهكذا. 
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 :لصناعة التكام

 يبل ه، مادهورغبة باعت بأهميتهمجرد ايمان  يسل يفهغير ان للتكامل صيييييييناعة واحتراا 

 التكامل.( مراحل في مسار 1)، وفي الشكل اممارسة وابداع في التشغيل له

 

 

 مراحل ممارسة التكامل  :(1) الشكل

 

 

 

تحديد األطراف 
المعنية إلنجاز 
هدف التكامل

:  األطراف
اشخاص، 
مؤسسات، 

مصانع

تتم عملية 
التكامل كما لو 

كنا بصدد 
تركيب مكعبات 

ليغو

ابرام مذكرات 
تفاهم واتفاقيات
تحدد نطاق 

عمل كل طرف 
والتزاماته

تحديد الضوابط 
والمعايير بما 
يحقق الهدا 
المنشود

تحديد االدوات 
والخبرات 
المعنية 
والمراحل 
والميمانية

القوانين 
واالن مة 
والتشريعات

صور 
التحالفات 
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 : مسارات التكامل

 
 : مسارات التكامل(2) شكل

 

 مميج من القيم هي: مسار التكامل، يمضي عبرو

 .التعاون: فالتعاون يكون في الغالب فيما بين المتجانسين - 

 .التآمر: يتم عبر مد الطرا اآلخر بالقوة والدعم -ب

 .ال هير: ضمان االمداد متى ما لمم االمر -ت

 .اتحاد: يتم عبر تن يم التشريعات والقوانين -ث

اليه من  ا شرنالتكامل: يفرض تعدد الو ائا وتنوعها، ويفرض مميجا مما  -ج

 .تعاون وتآمر و هيرا

عين  قهير: -ح  ، الداعمالم 

 دول العالم العربي واإلسالمي والتكامل:

 يغادرناالمستعمر قبل ان قد تم عرقلة تفعيله من قبل  فيما بين دول العالم العربيالتكامل 

 ،التكامل يفرض التجمعف ،لنا عليه، ورفعهخطر من لتكامل ذلك لما ل (،)صييور بشييكل 

لذا يعمد العدو لنشييير الفتن ، ثنائيةيفرض اتفاقيات و ،التعارا ويفرض ،التبادلض يفرو

نا بقصييييييييد عدم تحقيق التكامل والتعاون، لن ل في حاجة  يه، فهو ما يعني  دائمةبين ال

انخفاض حاد في االختراعات، وتعطل آلة الممن كعامل في مسييييابقة باقي  بالضييييرورة،

التكامل

تآزر

تعاون

ظهير

اتحاد
تطويع 

الخبرات 
واالدوات

ان\استحواذ
دماج

out 
sorcing
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 االقتصييييييادية،معدالت التنمية والرفاهية حاد في  وانخفاض والتقدم،األمم في النهضيييييية 

  م مستويات الجهل واالمية. وتعا

 

 

 : إلنجاح التكامل االقتصاد (3) شكل

 

 

ومقومات التكامل فيما بين دول العالم العربي جميعها قائمة غير انها معطلة وال تعمل، 

 (.4،5) ينطالع الشكل
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 : مقومات التكامل االقتصاد  (4) شكل

 

 

 : الموارد في العالم العربي(5) شكل
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 الثانيالباب 

 مسار ودرجات التكامل

 

 ثالثا: بناء قيمة التكامل

ومراقبة  ،وانشييييطة ،ومهارات ،ا لقياس األداء لها، عبر تحليلران نعتمد مؤشيييي ببنائهاونقصييييد 

ب وابوهو ما سييييينطالع بعض منه في هذا الباب واال، السيييييلوك، وتحويلها لتشيييييريعات وقوانين

التكامل حية، وفق المسار الذ  بيناه للتكامل، وذلك عبر فيما يلي نستعرض لنماذج في و، ةتاليال

 الترتيب الذ  هو في الجدول التالي:

 األجنبيالمصطلح   داة مسار التكامل النموذج تسلسل

 Integration هألعلى صور تكاملال شركة ايرباص األوروبية 1

 األوروبياالتحاد  2
 تاب اتحاد الك

 Union اتحاد

 Cooperation تعاون التعاون الخليجيمجلس  3

البورصة  -شركة نايس 4
 االمريكية

 Consolidation التماسك والتعميم

 news crop  -نيوم كورب 5
  Wpp  -دبليو بي بي

 Acquisition دمج \استحواذ
Merge 

 Apple –ابل  6

 Copper -كوبر ماونتن 
Mountain 

 Out sourcing ثالث شراء خدمات طرا

 - شركات التأمين 4
Insurance co 
 بطاقات االئتمان

Ad council  

  Backer  هير

 األقمار االصطناعية 5
 ناسا

 الكرسي الجامعي

 Synergy تطويع خبرات -تآمر

 الخطوط الجوية البريطانية 6
  ولكر وجوديفا

  Alliance التحالا
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 تعنيه بعض المصطلحات:بين ما وقبل  ن نشرع في استعراض النماذج لن

:الجَ  تَآَمرَ في اللغة:  التآزر َما،تَعَاَونَا فايَما  اَرانا  تََرابََطا تَعَاَضَدا، بَْينَه 

هو مصييطلح يسييتخدم لإلشييارة إلى حصييول تأثير  كبر عند تعاضييد عاملين مختلفين قياسييا   التآُزر
ع العاملين إذا  كبر من حاصيييييييل مجمو هذا التأثير بكونه ويتميمبتأثير كل عامل منهم على حدة، 

 .ما  خذ كل منهم على حدة

تعمل معا  بدافع المنفعة المشيييتركة. وبحسيييب علم االجتماع، هو آلية تقوم بها المجموعة  ،التعاون
بين  صييييناا  التعاون وهو بعكس التنافس الذ  تكون فيه المنفعة الشييييخصييييية هي الدافع. ويكون

 .نفسها  و مع  صناا  خر 

ة المييدفوعيياتا :تحاااداال  سييييييييت في ل توحيياد مقيياصييييييييو  1985عييام جمعييية بنوك بريطييانييية  سيييييييو
 .)مالية( بريطانيا.عات والتحويالت الخارجية في المدفو مقاصوة إلدارة

من مييية عربيييية غير حكوميييية تضيييييييمو نقيييابيييات ومن ميييات  :اتحييياد المحيييامين العرب - 
 .()قانونية فيها.في الدول العربية األعضاء  المحامين توجمعيا

بحريوة حركة ر س المال والعَمالة اتوفاي بين دولتين  و  كثر يسييييييمح  :اتوحاد اقتصيييييياد  -ب
وجميع السيييييلع والخدمات بينهما. كما يشيييييمل تنسييييييق وتوحيد السيييييياسيييييات االجتماعية 

 .والضريبية والنقدية. )مالية(

  عند ديونهم هو الحالة القانونية التي يكون عليها الدائنون الذين ثبتت  :اتحاد الدائنين-ج

 .)قانونية( الصلح.وقوع  عدم      

ال  و غيرهم في وحدة تجمعهم -د   .الك تواب العرب / المنتجين / البريديوين اتوحاد انضمام ع مو

 .للطلبةتن يم في جامعة  و كلوايقة ي َوفوار التقسهيالت والمرافق للتقرويح  الطقلَبَة: اتوحاد -هـ  

   التي تجتمع بهدا تقليل المنافسة والسيطرة على ات  و المؤسسات من الشرك اتوحاد -و   

 .األسعار       

واإلدارية في علم االقتصيييياد والتجارة واألعمال هو السيييييطرة المالية  السييييتحواذا :االسااااتحواذ

شراء األسهم كاملة  و جمء كبير منها،  شركة  خر  ب شاط التجار  ل شركات على الن إلحد  ال

لة قانونيا  بتعيين مجلس إدارة في الشييركة المسييتحوذ عليها، مما يعني التبعية بحيث تصييبح مخو

 .اإلدارية والمالية للشركة األم

:الشقيء  في  دَمجفي اللغة:   .َدَخل فيه واستحكمَ  الشقيءا
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  شراء خدمات طرا ثالث: ةصف :التعهيد

فراد ووسييائل وخدمات هو اسييتخدام واسييتئجار كفاءات وقو  و )Outsourcing(  التعهيد

كات  و جهات ثالثة ) جنبية  و محلية(، وهو طريقة جديدة لتقسييييم العمل من مؤسيييسيييات  و شييير

 في مختلا قطاعات الحياة االقتصييييادية وغير االقتصييييادية وذلك لوقتوا والطاقة المال وتوفير

برعطاء الجهة الثالثة المسييييتعان بها الثقة ومهام وو ائا ومسييييؤوليات وصييييالحيات وهيكليات 

مسيييييتعينة، وذلك عن طريق معينة و نشيييييطة كانت عادة تقوم بها )ذاتيا ( وتؤديها داخليا  الجهة ال

واتفاقيات تعاون ترتب وتن م مده وموضيييييييوع االسيييييييتعانة واإلنجامات  عقود التعاقد بتوقيع

 .ت وتلبية مصالح و هداا الجهة المستعينةوالواجبات والحقوي وااللتمامات وسد الثغرا

شيييركتين  و  كثر ينتج عنه كيانين،  و الندماج بصيييفة عامة هو اتحاد للمصيييالح بين ا :االندماج

 هور كيان جديد  و قيام  حد الشركات، فثال  اندماج الشركة يعني دخول كلي لكيانها في شركة 

ان الشيييييييركة األخر  المندمجة معها، وهذا  خر  وبالتالي يمول كيانها القانوني وتدخل في كي

غير كيانها القانوني، كما  ن يختلا عن تحول الشيييييييركات حيث تبقى الشيييييييركة قائمة وإنما يت

االندماج ليس بالضيييرورة  ن يكون بين الشيييركات من ذات النوع، فيجوم  ن تندمج شيييركة مع 

 .الكيان القانوني خر  من نوع آخر، سواء كان االختالا من حيث األغراض  و من حيث 

عين الظَّهيُر:  ، الداعمالم 

 

 (: خدمات طرا ثالث6شكل )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_(%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86)
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، تكون مامالت صاحبة الحل والعقدفهي  لها، ما عندما تقوم ذات الشركة بتفريا عالمات تابعه 

، وهو ما تقوم به العديد من العالمات التجارية في مثل وهي ليست صورة من صور التكامل

 ارات وااللبسة وغيرها.شركات الفنادي والسي

 

 Sub brands(: عالمات تابعة 7شكل )

سييييييارات في مثل جنيرال موتورم االمريكية التي اعتمدت  سيييييلوب امتداد العالمة عبر عالمات لشيييييركات ا

، بل اعتمدت  سييييييلوب امتداد لم تعتمد التكامل مع الغير وغيرها، فهيتابعة مثل الشييييييفر، وبونتياك، وبيوك، 

واذ في التكامل التي اعتمد على  سلوب االستح WPP(، بينما اختلا االمر مع شركة Sub brand)العالمة 

   .وهو ما سنطالعه

 integrationالتكامل  Sub brandsامتداد العالمة التجارية 

مجلس إدارة واحد يدير كافة العالمات 
 التجارية التابعة

 تعدد مجالس اإلدارات 

عالمة تابعة لللعالمات يعتمد  سلوب التفريا 
  االم

 يعتمد  سلوب االستحواذ )الشراء( 

 تتنوع مشارب الخبرات  خبرات مركمية

سرعة في اإلنجام وارتقاء في األداء )ريادة  يمضي في إنجامه بما يمليه عليه السوي
 السوي(

 

 
  آلية وتشكيل وصناعة العالمة التجارية في عالم التسويق

https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
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 األجنبيالمصطلح  التكامل  مسار داة  النموذج تسلسل

 شركة ايرباص األوروبية 1
 يكية االمرناسا 

 Integration تكامل

 إيرباص

 
 

 (Airbus Industrie) 1970 تاريخ التأسيس

2001 (Airbus SAS) 

 فرنسا  ،تولوم المقر الرئيسي

 19 عدد الفروع

 57,000 عدد الموظفين

 طائرات المنتج

 

 

 طيران ايرباص(: 8شكل )

حيث تراء   ،األوروبيفي منتصا الستينات، بد ت المفاوضات المبدئية بشأن النهج التعاوني 
عن نسيييخة  سيييايدلي هوكر علن  1959في سييينة ثم هذا المتطلب لشيييركات الطائرات الفردية، 

، والتي "ستكون قادرة على AW.660ارمسترونغ ويتوورث "إيرباص" من الطائرة التجارية 
شركات صناعة الطائرات  ادركت ، راكبا على مسارات قصيرة جدا 126حمل ما يصل إلى 

ير طولت وبييد ت تقبييل جنبييا إلى جنييب مع حكوميياتهييا  همييية التكييامييل مع حكوميياتهييا،األوروبييية 
 بالواليات المتحدةلمنافسيييية مع المصيييينعين األكثر قوة من ا من اجل الحد، وصييييناعة الطائرات

عام من الحكومة  االمريكية، بري عام ) ية( في نفس ال طان قا مع تم تكليا البري  ونورد بريكوفري
، لطيرانفي مجال ا صيييييييبح الشيييييييركاء  1966بحلول سييييييينة و ،إيرباص اميملدراسييييييية تصييييييي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1959
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%83%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AB_AW.660&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AB_AW.660&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AB_AW.660&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1966
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Airbus_Logo.svg&filetimestamp=20090205123652&
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_France.svg
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(  لمانياإيرباص، دويتشيييه إيرباص ) Arbeitsgemeinschaft(، فرنسيييا) ايروسيييباسييييالو
في  ق دم طلب للحصيول على تمويل إلى الحكومات الثالثو ، (المملكة المتحدةوهوكر سيايدلي )

  .1966سنة   كتوبر

بتطوير مبد  تقسيييم العمل الذ  من شييأنه  ن يكون  سيياسييا إلنتاج إيرباص  ت إدارة الشييراكةقام 
تصنع قمرة القيادة، مراقبة الطيران، والقسم السفلي من  فرنساللسنوات التالية حيث تم كالتالي: 

بصناعة األجماء   لمانياوتقوم  ،، فقام بتصنيع األجنحةهوكر سايدلي ما  ،ائرةمنتصا جسم الط
فمن شييأنها  هولندا ما  ،األمامية والخلفية من جسييم الطائرة، باإلضييافة لمنتصييا الجمء العلو 

و خيرا سييتصيينع المحركات  شييركة رولم رويسوبأن  ن تصيينع الجنيحات االضييافية والكابح، 
 وفرنسيييا  لمانيا، وقعت حكومة 1967، سيييبتمبر 26في و ،تصييينع ذيل الطائرة األفقي إسيييبانيا

مما  كد  ن  ،مما يسييييمح لهم بمتابعة دراسييييات التنمية والتطوير لندنتفاهم في  مذكرة وبريطانيا
رائدة"، و ن فرنسيييا ال" هي "الشيييركة سيييود للطيران"الذين شيييكلوا كيانا موحدا باسيييم الشيييركاء 

٪ من األعمال المشييييتركة،  ما حصيييية  لمانيا  37.5والمملكة المتحدة سييييوا يكون لكل منهما 
 18بااريخ  االقاصأأاةي تجاع من أجل الاصأأة   رسأأا ا بابارار ا  إيرباصأُنشأأ    ٪. 25فهي 

ي السن  الاكامل الذي تاخض بنه ف في سوق الطائرا ، ا  رئ س  ا  البروأصر ت ، 1970 ةيسارر

 طائرة قرل رحةاها األولى. 400كثر من أل  عاألولى فقط طةب الاصن

 العائد على التكامل: 

في مجال السيييييجل واحدا  إيجابيا، وفيما يلي نسيييييتعرض جانبا إيجابيةعوائد التكامل على الدوام 
في  وخطوط جيت بلو الجوية هونيويلشييركة لانضييمت ايرباص ، حيث ذلكعن كنموذج البيئي 

 الوقود الحيو تطوير  ، االنضيييييمام بقصيييييدعلى النفطمن التلوث، واالعتماد محاولة منها للحد 
حيث تعتقد الشركات انهم يستطيعون تغطية ما يقرب  2030يستخدم بحلول عام  الذ  يمكن  ن

بديل ممكن ألنها  الطحالب حيث اعتبرت ،من احتياجات ثلث سييييييكان العالم من وقود الطائرات
ال تمال مجرد تجارب،  النباتات، ومع ذلك، فالطحالب وغيرها من ثاني  كسيييد الكربونتمتص 
سيييييييبة بن الكيروسيييييييينحيث يتكون من  ،قامت ايرباص مؤخرا بأول طيران بالوقود البديلوقد 
، لكنه الكربونانبعاثات من ولم يخفض هذا الوقود  ،(GTL) غام مسييييييالمن %  40% و  60

وقد كان هذا الوقود البديل قادرا على العمل بشيييييكل سيييييليم في  ،كان خاليا من انبعاثات الكبريت
محرك طائرة إيرباص، حيث  ن  نواع الوقود البديلة ال ينبغي  ن تؤد  لحاجة محركات جديدة 

إليجابية للتكامل يمكن معاينتها ائج اوالنت ،لصيييديقة للبيئةباتجاه الطائرات اوهي خطوة  ،للطائرة
 هام فيما بين الثقافات على تنوعحمن دولة وتال  كثرعبر التشييكيل الذ  يبين ممج الخبرات من 

 :للقو  العاملة التي تعمل لصالح ايرباص، وفيما يلي بيان بذلك

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 القوى العاملة الدولة                   (موقع)إيرباص 

 16.992 فرنسا    تولوم

 هامبورغ

 13.420  لمانيا 

 5.031 المملكة المتحدة  ويلم ،فلينتشير) ،بروتون)

 4.642 المملكة المتحدة  إنجلترا ،فيلتون) بريستول)

 بريمن

 3.330  لمانيا 

 2.484 إسبانيا  إليسكاس ،خيتافي) مدريد)

 سان نامير

 2.387 فرنسا 

 نوردينهام

 2.086  لمانيا 

 نانت

 1996 فرنسا 

 1.288 فرنسا  مولت)  لبرت)

 فاريل

 1.191  لمانيا 

 وبهايم

 1.116  لمانيا 

 448 إسبانيا  بورتو لاير مدريد) كاديم)

 واشنطن العاصمة

 422 الواليات المتحدة 

 بكين

 150 الصين 

 ويتشيتا

 200 الواليات المتحدة 

 موبايل،  الباما

 150 الواليات المتحدة 
 

 العاملة دوليا في ايرباص(: القو  9شكل )

 

يتم لوال التكامل  الذ  ما كان له  ن ات بوينغ االمريكيةانتاج طائر في المقابل نجد ايضيييييييا  عبر

كان لذلك و سييييييينوات 4من  ألكثرعملوا وقد موقع مختلا،  130من  ا  شيييييييريك 50الذ  تم مع 

ستخفقد ت ،عوائده شركاء بنو  ،مره في صناعة اجماء الطائرة دام مواد الكومبوميت الولم ا وال

طائرة  فكانت شييييريك، 50طائرة مسييييتخدمين مهارات وتكنولوجيا الشييييركاء اآلخرين ضييييمن 

  .البوينغ
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 المصطلح االجنبي  داة مسار التكامل النموذج تسلسل

 Union اتحاد االتحاد األوروبي  2

 cooperation تعاون  الخليجي مجلس التعاون 3
 

يكمن الفري فيما بين االتحاد كأداة للتكامل مع التعاون كأداة  خر  للتكامل ايضا ، في كون 

االتحاد يعني بالضرورة انسجام األن مة والمعايير والقوانين، فيما التعاون ليس بالضرورة 

 يتضمن انسجاما في األن مة والمعايير والقوانين.

 

 المصطلح االجنبي التكامل داة مسار  جالنموذ 4

 union اتحاد  
International Affiliation of Writers 

Guilds 

 
 

عبر اتحييياد كتييياب قصيييييييص االفالم مثال  لتكييياميييل عبر مسيييييييييار االتحيييادات نجيييده انموذج ف

International Affiliation of Writers Guilds ناشييييطون هو اتحاد دولي لنقابات الو

بعض الشييركات التابعة تنتمي  يضييا إلى و ،السيييناريو المحترفين والكتاب المسييرحيين ةكتاب في

إذا هاجر و ،إلى ضييمان حقوي التأليا والنشيير IAWG تسييعىحيث ، االتحادات النقابية الوطنية

فرن نقابات األعضيياء تتعرا  ،له التشييغيلعضييو من النقابة إلى بلد آخر  و تم تصييدير الفيلم  و 

سجيل البرامج و ،عضويتها من خالل اتفاقيات متبادلةتلقائي ا على  سية في ت تتمثل الو يفة األسا

جوائم سنوية  مع م الشركات التابعة لها احتفاالت توميعو ،النصية للتحقق من التأليا األصلي

فهي عبر هكذا محضن  ضحت مؤسسة دولية،  ،الحرفة رعبلالحتفال باإلنجامات التي تحققت 

فالم األمن  واإلنتاج تمسييييييلسيييييياللل االنتاجالصييييييناعة التلفميونية عبر  ءإلغناوهو ما شييييييجع 

الرقمي سييينمائية على نطاي عالمي، وهو ما شييكل )مضييمونا ( لصييناعة تالية اعتمدت االعالم ال

الشييركات التي اعتمدت في بنيتها على االنترنت في كذلك و ،عبر وسييائل التواصييل االجتماعي

اتهم، فمن دون ذاك االتحاد والتكامل ما كان يمكن وع ثقافعلى تن مجتمعية اسييييييتهداا شييييييرائح

 ،في مثل تطبيق يوتيوب ،لمثل هذا التطور في الصييناعة الرقمية واإلعالمية ووسييائل التواصييل

 ره ان يتحقق. وغي
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 المصطلح االجنبي  داة مسار التكامل النموذج تسلسل

البورصة  -شركة نايس 5
 االمريكية

 Consolidation التماسك والتعميم

 NYSEنايس 

 

 2007 تاريخ التأسيس

 نيويورك اميركا المقر الرئيسي

 ,New York Stock Exchange عدد الفروع

Euronext (Amsterdam, Paris, Brussels, Lisbon), 

 (2012) 3,061 عدد الموظفين

 خدمات مالية  المنتج

 

تم اباااة مزيج من أةوا  الاكامل تضأأأأأأانت االسأأأأأأا واتا  والشأأأأأأراكا  في الاجال الاالي 

قاةرة بةى رياةة من اجل الوصأأأأأأول الى الاااسأأأأأأأ  والا زيز  واالندماجا ، لشأأأأأأرك  تكوة 

 NYSEفالشأأأأأأرك   ،NYSEكاة ينشأأأأأأدئ القائاوة بةى  أأأأأأرك   و و ماالرورصأأأأأأا  بالا ا 

Euronext   مجاوب  واسأأأأأأ   ومانام   من الاناجا  والخدما  الاال   في  تقدمفي األسأأأأأأا

قدي  وال قوة ا جة    (ETPs) والخ ارا  والاناجا  الااداول  في الرورصأأأأأأأا األسأأأأأأهم الن

تشأأأال ف ا  الرورصأأأ  الاا دةة و ي  ،والسأأأندا  وب انا  السأأأوق وحةول الاكنولوج ا الاجاري 

ةاداول في أسواق األسهم مجاوب  اساثااري  مشكة ، ل 8000مع أكثر من  بةداةصول وسا  األ

ر من ثةث حجم األسهم النقدي  ال الا  . ياثل أكث NYSE Euronext و ، في بورص  ن ويورك

ا الرورصأأ  األوروب   الرائدة في مجال الاشأأاقا  من ح ث ق ا  الاداو فقد  ،لتدير الشأأرك  أيضأأ 

ق  في التات الاوا ي  بةى االندماج ب نف في بام  Archipelago Holdings و NYSE ردا

يااة  تقن   السأأأأوق  تكان الاي  Archipelago االسأأأأا وات بةى تل  كاة الغرض من ،2005

سواقلالاي ت ظى باقدير كر ر في تل  الوقت   سابق ) NYSE جةب الاداول ا لي إلى أ النظام ال

 .زياةة الكفاءةمن اجل تل  فاوح"( ونظام "الصراخ الا ي ااد كاة

ام تجاع ب ن بورصأأأأا  أمسأأأأارة ال دوة،أول بورصأأأأ  ماكامة  برر  ييورونكسأأأأت  فشأأأأرك  

صأأأأأدرة الاي تفي االجها  الا ، و و ما يج لوباريس وبروكسأأأأأل ولشأأأأأرون  في سأأأأأوق واحدة

تأأدير أأا بأأالا أأاي ر الانظ ا أأ  لات أأاة األوروبي مر ةأأ  لألةراج في األسأأأأأأواق الانظاأأ  الاي 

ا 213ألول مرة في تاريخها الاااد ، بذل  تكوة الشأأأأأرك  ويورونكسأأأأأت بورصأأأأأ   تصأأأأأر  بام 

http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Stock_Exchange
http://en.wikipedia.org/wiki/Euronext
http://en.wikipedia.org/wiki/Euronext_Amsterdam
http://en.wikipedia.org/wiki/Euronext_Paris
http://en.wikipedia.org/wiki/Euronext_Brussels
http://en.wikipedia.org/wiki/Euronext_Lisbon
http://en.wikipedia.org/wiki/File:NYSE_Euronext_2012_logo.svg
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وبدأ  الاداول بةن ا في بورصأأأأأأ  األوراق الاال   الخاصأأأأأأ  بها ت ت  رب   ،ن ويورك  أأأأأأرك  

 مر ر بورص  ن ويورك. 

 و BNP Paribas بالشأأأأأراك  مع NYSE Euronext بواسأأأأأط  Smart Pool تم إنشأأأأأاء

HSBC و J.P. Morgan Chase.وت ارر Smart Pool Trading Limited    رك  مسجة 

سأأأأأأوق ا  15وفر مجاوب  يقوة ا تراةل لانف ذ أوامر ال ظر الاي تغطي ت و ية في الااةك  الاا د

 NYSE بن خطط إلنشأأاء NYSE Euronext أبةنت ،2010في سأأراارر  مخاةف ،أوروب   

Blueأسهاتح ث  ،اسادام بةى أسواق الطاق  الر     وال ، و ي  رك  بالا   جديدة ساركز 

NYSE Euronext  في مةك اها لشأأأرك Blue Next    في مقابل ال صأأأول بةى حصأأأ  أ ةر

توفر  ، كااخدما  الا ةوما  وحةول الاكنولوج اوتقدم الشأأأأرك  أيضأأأأا   ، NYSE Blue في

  .ال ةول الاراكرة الاي ت ال بةى ت س ن كفاءة الاداول

تم  .NYSE Euronext  ي قسم الاكنولوج ا الاجاري  في NYSE Technologies   رك  و

ناير  إطاقه في نا  والرن   الا ا  ، والا اما  الشأأأأأأأامة ، ت يو  ،2009ي وفر خدما  الر ا

وال ةول الادارة لاجاا ا  جانب الشأأأأأأراء وجانب الر ع والاراةل الاي تاطةب أةاء وخررة من 

سأأأأهل الوصأأأأول لاثل ما وصأأأأةت ال ه  أأأأرك  نايس لوال اباااة مردأ من ال ةم يكنف ،الج ل الاالي

واةواته، ومن الواضأأأ  اة االمر لم يكن سأأأها، برر الاسأأأ رة الصأأأ ر  الاي تاكنت من الاكامل 

 اجا از ا باحاراف.

 

 المصطلح االجنبي  داة التكامل النموذج تسلسل
 اندماج\استحواذ  6

 ال هير
Acquisition 

 merge 
Wire and Plastic Products plc  

 اإلعالن والعالقات العامةتحولت لصناعة  1985 تاريخ التأسيس

 لندن المقر الرئيسي

 اإلعالن والعالقات العامة المجال

 (2014) 162,000 عدد الموظفين

 دول 110عبر  3000 عدد الفروع

 تسويق، وسائل اإلعالن، حمالت إعالنية وعالقات عامة المنتج

 WPP.com الموقع االلكتروني

 بليون دوالر 71 راس المال المدار

 بليون دوالر 16 األرباح

http://www.wpp.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:WPP_Group.svg
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هو رجل يعمل في مجال و 2001التقيت به في بلجيكا عام والذ  مارتن سيييييييوريل، السييييييييد 
ن يعمم لقامة عالمية ل اقب البريطانية "سييآتشييي آندسييأتشييي "المحاسييبة والتمويل لشييركة اعالن 

على شييييركة تعمل في مجال البالسييييتيك  1985، اسييييتحوذ في عام في مجال شييييركات االعالن
، حيث تمكن من االستحواذ  والعالقات العامة، اإلعالنوحول ترخيصها لشركة تعمل في مجال 

ما و ،كبر عمالقة قابضيية  إعالنيةالعالمية قاصييدا تكوين شييركة  اإلعالنعلى كبر  شييركات 
بليون دوالر وربح يصييل الى  71السيييد مارتن تحقيق معدالت في البيع لتصييل الى  برمكانكان 
هو و في هذه الصناعة، لتركيمل تعمم تيبليون دوالر لوال عمليات االستحواذ والتكامل ال 16

المميلة لها في عمليات التسييييييويق وتحقيق  اتشييييييركالكل ل هير ما جعل كل شييييييركة بمثابة ال
 بأسييييعارلعمالء للتلفام الناتجة عن شييييراء المسيييياحات واوقات البث في محطات االحسييييومات 

اما  ،مع تعا م المبالغ المتاحة في الشيييراء من دور تعا م الحسيييوماتلما لعالقة ، ذلك منافسييية
 المثال ال الحصر: نذكر منها على سبيلفالشركات االعالنية التي استحوذ عليها 

 1987ل اند نولتن شركة وولتر ثومبسون بما فيها ه -1
 1989االستحواذ على شركة اوغلفي اند ميذر االعالنية  -2
 1989د  كي  –التحالا مع الشركة اليابانية  ساتسو  -3
 2000شراء شركة يونغ اند رابيكام االعالنية  -4
 Wpp. digital 2007استحداث مجال  -5
  بحاثل على شييركة تايلو نيلسييون في مجا إسييترلينيبليون جنيه  1.6االسييتحواذ بمبلغ  -6

 2008التسويق 

 3000مو ا ويعملون في  162,000التي بلغ عدد العاملين فيها يصييييل الى  اإلمبراطورية
 حول العالم. ةدول 110مكتب في 

 

 
 تسلسل

 المصطلح االجنبي  داة التكامل النموذج

 Acquisition دمج\استحواذ  7
merge 

  نيوز كوربوريشن
 

 روبرت مردوخ1979 تاريخ التأسيس

 كنيويور  مريكا،  المقر الرئيسي

 اخبار وترفيه المجال

 (2008) 64,000 عدد الموظفين

 السينما ،الراديو ،الصحافة ،التلفام المنتج

http://ar.wikipedia.org/wiki/1979
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Newscorp.gif
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 األفالمخدمات ترفيهية متنوعة تعمل في ثمانية قطاعات منها:  شيييييركةنيوم كوربوريشييييين هي 
والبث المباشيييير من خالل الفضييييائيات والمجالت  الكابالتوبرامج شييييبكة  والتلفميونالترفيهية 
وتماول نيوم كوربوريشيين نشيياطها في الواليات  ،وغيرها من األنشييطة الكتبونشيير  والجرائد

 21وفي  ،بية و سييتراليا وآسيييا وحوض المحيط الهادئالمتحدة والمملكة المتحدة والقارة األورو
تعتبر نيوم و الفالم،ل يييةللخييدمييات الترفيه فوكسم اسيييييييتحوذت على شيييييييركيية 2005مييارس 

  . بورصة نيويوركاليا في كوربوريشن من  كبر الشركات االعالمية في العالم وهي مدرجة ح

 1973عام ففي  ، على يد روبرت مردوخ كشييركة قابضيية في  مريكا 1980 انشييئت في عام
نيوم األمريكية وفي عام  سييان انتونيواشييتر  روبرت ميردوخ صييحيفة     قبل  نشيياء الشييركة

إنشييياء الشيييركة اشيييتر  بعد و ،1981وفي عام  نيويورك بوسيييتفة اشيييتر  صيييحيو ،1976
ام واشييتر  النصييا االخر ع، Century Fox 20نصييا شييركة السييينما األمريكية المعروفة

بالمئة من  96انشئ شركة فوكس للبث والتي يشاهدها حاليا حوالي  1986في عام ، و 1984
 قناةوشركة فوكس هي المنتجة لبرنامج اميركان  يدول والتي اشترت حقوقه  ،البيوت األمريكية

لبيع ردوخ يماضيييطر  ،1991تلفميون المسيييتقبل والتي اسيييمته سيييوبر سيييتار في عام والعربيه 
ا في منتصيييا الثمانينات لشيييراء شيييركة بي سيييكا  بي والتي لصيييحا التي اشيييتراهالكثير من ا

والتي عدد  اإلخبارية فوكسانشييييئ ثم  1996تتحكم في السييييوي اإلعالني البريطاني وفي عام 
ايركت تي اشتر  د 2003وفي عام  ،والجميرةوالعربية  السي ان انمشاهديها حاليا  كبر من 

مليون  500بمبلغ  سييييييبيسما  اشييييييتر  موقع  2005وفي عام  ،ليارات دوالرم 6في بمبلغ 
 مليون ويمداد كل يوم. 80عدد اعضائه حيث دوالر ويعتبر  كبر موقع للتعارا 

ضيييييييمن فعاليات التكامل في حين يبدو ان غالب  ما سيييييييبب ادراجنا نموذج نيومكوربوريشييييييين
 ذاالستحواعملياتها يغلب عليها الشراء ال غير؟ ذلك ان علم القارئ ان الفكرة الكامنة من وراء 

لوسائل االعالم واالعالن في النهاية هو التأثير على حركة األسواي عالميا، وسعر األسهم في 
للمالك  و المالك،  و في الحد من انتشار  صات حال تم نشر خبر يعمم مصلحة شخصيةالبور

، فتكامل ة نجمما وطمس  خر   و تشويه سيرسياسية او اقتصادية فضيحة  و لتلميع شخصية 
ومصيييلحي وليس لصيييالح التمكين لإلنسيييان  و االخذ بيده  تدمير مثل هذا منبوذ بحكم ان هدفه 

ميا عبر فضيييييحة التجسييييس التي ردوخ إعالير موثوقة، وهو ما  ود  بالمنحو الجادة عبر اخبا
سياسيين  امابتمعن له كانت موجهة  في العقد الماضي، فالنموذج التكاملي هذا لو وجه بعض ال

 .للبناء لكان نموذجا يستحق اإلشادة واالستنساخ

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B3
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 المصطلح االجنبي  داة التكامل النموذج تسلسل
 utsoaring O را الثالث سلوب خدمات الط  8

Apple, I phone  

 الشركة االم شعار  

 1976 بريل 1  تاريخ التأسيس

  المقر الرئيسي

 المجال
 عتاد الحاسوب •
 برامج الحاسوب •
 إلكترونيات استهالكية •
 توميع رقمي •

 

 115,000 عدد الموظفين

 2016دولة )اعتبارا من مارس  17متجر تجمئة في  478 عدد الفروع

 جهام خلو   المنتج

 www.apple.com الموقع االلكتروني

  (2017)مليار دوالر 375.319 )األصول(راس المال 

  (2017)مليار دوالر 48.351 األرباح

 

 

I phone 

 

الهاتا الذكي ا هذف، (iPhone) تلك العالمة التجارية الشيييييييهيرة األمريكية الفريدة من نوعها 

عبر   ماكن  خر  تصييينيعها فيركا هو مميج من المنتجات األخر  التي يتم يالمصييينوع في  م

ا شيييئ ا ما  ،iPhoneالحقيقة هي  نك عندما تشييتر  جهام و شييركات قارية، فأنت تشييتر   يضيي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://www.apple.com/
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،  مريكية ليسييييتوعدة قطع غيار سييييلعية  خر   Sharp و  Samsung و  LGربما يكون من 

 لمساعدة في خفض التكاليا على سبيل المثال. ا Samsungمن  Appleبه ما تتطل والسبب

ا  مريكي ا حقيقي ا ألن هندسيييته وتصيييميمه مسيييتمدان من  iPhoneيعتبر  :أمريكا فيصااانع  منتج 

براعة ومهارة المطورين والمصييممين الصييناعيين األمريكيين في كوبرتينو ، كاليفورنيا ، مقر 

بعد مرحلة ف ركة من  جل ابتكار صيييييييناعة الهواتا الذكية.طة المعبد ت خ حيث شيييييييركة  بل

ربما  المتحدة،، من قبل شركة  شباه الموصالت في الواليات الهاتا يتم تصنيع دماغ التخطيط،

األمريكية في  وسيييتن،  Samsung و حتى شيييركة تابعة لشيييركة  IBM و  Intel حد مصيييانع 

تم تصييميم البرنامج محلي ا حيث ا من بلدان مختلفة يكون الهاتا الذكي مصيينوع  غالبا  وتكسيياس. 

يتكون و ،كارولينا الشمالية خر  هي ر في والية مليون دوال 500وتم بناء مركم بيانات بقيمة 

وهي شريحة الصوت   وهايو،والية ومقرها  Triquintالجمء الخاص بتردد الراديو من شركة 

شييرائح التحكم بواسييطة يتم تصيينيع يكسييان و، وهي شييركة ت Cirrus Logicالتي تنتجها شييركة 

PMC Sierra تم تطوير وتصييينيع المجاج بواسيييطة مصييينع كورنينج في و ،ومقرها كاليفورنيا

على الرغم من  ن الجمء األكبر من التصيينيع قد تم شييحنه إلى مصييانع الشييركة  كنتاكي،والية 

برنشييياء اقتصيييادات مشيييتقة  iPhoneيقوم  الفنية،إلى جانب المواصيييفات و ،في اليابان وتايوان

مع مكاتب في لوس  نجلوس  TBWAبواسطة يتم التعامل مع تسويقه المبتكر فمحلية من حوله: 

 . مختلفة ويتم كتابة تطبيقاته بواسطة شركات برمجيات  مريكية ونيويورك،

والمواد الصييييلبة تشييييتمل  النادرة،تسييييعين في المائة من المعادن األرضييييية : صاااانع في منغوليا

حيث ، ياخاصيية في منغول الصييين،يتم تعدينها في  ،iPhoneاتها على  جماء  سيياسييية من مكون

 iPhoneاألخر  تجعل  المعادنوبعض  ،Lanthanides، scandiumتتضيييمن تلك المعادن 

 ساطع ا " تأتي من مميج من هذه المعادن األرضية النادرة. خفيف ا،"

بان وكوريا وتايوان يا بل على : صااااااانع في ال لت آ  Japanو Sharpمن  LCDلوحة حصييييييي

Display  وLG االستمتاع بهذا اإلحساس السلس بالتحكم عند التمرير  و التحريك  و التصغير ف

تعمل على إمالة الطبقة لعرض الشيييييياشيييييية  LGحيث طورت  ،iPhone و في شيييييياشيييييية لمس 

 ة.اريلبط طول لعمر مع المجاجية بين لوحة اللمس والبلور السائل لجعل الهاتا الذكي  ري 

منافس عدو بالرغم من كونها  ،Samsungتصيييينعها شييييركة  iPhone ن شييييرائح الرقائق من 

( Hyundaiالتايوانية )المعروفة سابق ا باسم  SK Hynixو TSMCمع شركتي و Appleشركة ل
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 بطاريات Samsungتوفر  ذلكذاكرة الفالش ومع إضيييييافة الى  DRAMلصيييييناعة الرقائق و 

 قابلة إلعادة الشحن.

 سيييييييويسيييييييرا، جنيا،تمكنيييت شيييييييركييية فرنسييييييييييية إيطييياليييية مقرهيييا : أوروباااا في صااااااانع

STMicroelectronics،  صيييييييناعة في  حصييييييية ايضيييييييامن الحصيييييييول علىiPhone عبر 

هي  كبر شييركة و STMicroelectronicsاه الهاتا الذكي.الجيروسييكوب المسييتخدم لتتبع اتج

 .لصناعة رقائق  شباه الموصالت في  وروبا 

كن من تغيير نمط حياة البشر، وهذا الذ  نطمح اليه في على ضوئه منتج تم تفعيل للتكامل جاء

والتعاون فيما بين االرتقاء بأداء االنسان على كوكب األرض، فلوال التعارا والتعايش كقيم 

 الثقافات على تنوعها لما تمكنت شركة  بل من تحقيق انجام كهذا.

 

 المصطلح االجنبي  داة التكامل النموذج تسلسل

9 Copper Mountain 
(Colorado) 

خدمات )الرعاية( ب سلوب 
 الطرا الثالث

utsoaring O 

 1972 تاريخ التأسيس

 الواليات المتحدة االمريكية  –كالورادو  المقر الرئيسي

 رياضي عمنتج المجال

 ترفيه المنتج

 

 

 (: منتجع كووبر ماونتن10شكل )



88من  27الصفحة   
 

 

Copper Mountain تم الواليات المتحدة االمريكية جبال كولورادو سطهو منتجع للتملج و ،

نموذج في التكامل في عملية تشغيل منتج جبلي، فعملية ، وهو 1972افتتاح المنتجع في نوفمبر 

منتجع قد تمضييي وفق  سييلوب تقليد  كباقي  سيياليب اإلدارة في الفنادي والمنتجعات، التشييغيل 

وذلك عبر مميج من األسيييييييياليب التي  ،رغير ان منتجع "كوبر ماونتن" عمد ألسيييييييلوب مغاي

، فنجد تشغيل sponsorshipعايات   اعتمدت شراء الخدمة من طرا ثالث و عبر  ساليب الر

ورعاية مشروب  ،وشراكة مع قناة تلفميونية رياضية تلفامية ،صار عبر ناد  رياضي عالمنتج

مثل  مع ل الرعاشحياة من يعانون من مرض الشل لتحسينطاقة، كما انه اصبح محضن جذب 

فقد  ،عالميةعلى اسيييييتضيييييافة مناسيييييبات  ا  قادر عوهو ما جعل المنتجفينني، مؤسيييييسييييية ديفيس 

مع  ربعة سيييباقات  1976جولة كأس العالم في عام  Copper Mountainمنتجع  اسيييتضييياا

، وهي عبارة عن "كولورادو"كوبر يمثل نقطة انطالي لمعرض كما  ،األلب من جبالللتملج 

 2009في فبراير  ،2005نوي ا لكولورادو منذ عام ات على الطري كانت موطن ا سييييحلبة للدراج

 1900منشييييأة تدريب داخلي للتملج على الجليد على مسيييياحة ) Woodward Camp، افتتح 

ا مكان ا رسييييمي ا لتدريبات فريق التملج و ،مخصييييصيييية للتنمهومتر مربع(   صييييبح المنتجع مؤخر 

الدفعة األولى من   Copper Mountainكة حت شيييييييرافتت 2008في ديسيييييييمبر و األمريكي،

Woodward  فيCopper  معthe Cage  وهو متجر لبيع بالتجمئة يركم على رياضييييات ،

 افتتحتو  .Woodward All Agesتملج داخلي وصييييييالة للالحركة مع ميمات مثل صييييييحن 

Woodward " معسييكرها الدولي األولWoodward Beijing في صيييا  بكين الصييين" في

ا حول معسيييييكرات وودوارد  FUEL TV Camp Woodwardيعرض و. 2010ام ع عرضييييي 

 عروضإلنشاء ال Woodwardو  FUEL TV مع  شراكةوثمة  ،وخبرتهم في معسكر بنسلفانيا

 2011في يوليو من عام و ، 2011وبد  بث الموسيييييييم الرابع من البرنامج في  2007في عام 

س ا  قادرالمنتجع صار  ، وبد  في تدشين فروع له خارج والية تميم فيهيما ته فاخبر نساختعلى ا

في وتمكن المنتجع من حشييييييد شييييييركاء عديدين، والقائمة  ، في كاليفورنياوكان ذلك كالورادو، 

 ( ت هر بعض منها.11شكل )
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  : الشركاء -( 11شكل )

 

 رعاة ال: ب -( 11شكل )

 

 

 (:  نشطة منتجع كووبر ماونتن12شكل )
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عدة قد تأخذ شكل تطويع الخبرة،  و عبر  ا  نجد صورضمن مسار التكامل آمر الت  داة وعبر
( عرض 9،10،11مسار تمويلي،  و في المجال العلمي والعلماء، ففي النماذج الثالث التالية، )

 لذلك.

 المصطلح االجنبي  داة التكامل النموذج تسلسل

 األقمار االصطناعية 10
 فضائي مسبار إطالي

 synergy براتتطويع خ -تآمر

 

مثل عبر التكامل في فرص لمنتجات وخدمات جديده  إليجادفالتآمر عبر تطويع الخبرات مسار 
سعى اليه تحالا إريديوم ون ام هيوم  الذ ن ام االتصاالت المعتمد على االقمار االصطناعية 

شر  التلفميونيللبث  ساطة فرص معقده يصعب على هيف ،االصطناعية باألقمارالمبا شركة  بب
 بمفردها.تعالجها واحدة  ن 

 المصطلح االجنبي  داة التكامل النموذج تسلسل

 كراسي الجامعات  11
 

 synergy مالي -تأمر

 

الكرسيييييي الجامعي الذ  تمنحه الشيييييركات للجامعات، وهو صيييييورة من صيييييور تمويل  نموذج
صورة من صور بر تعتهي عالقة علمية وتدريبية يح ى بها الطرفين، لفيها، وتعميم  األبحاث

التكامل فيما بين مؤسيييييييسيييييييات المجتمع على تنوعها والصيييييييروح التعليمية، وهو ما يجعل من 
عائق يتعرض اليه  ا في حل به الصييرح التعليمي محضيين منسييجم وتطلعات المجتمع المحيط 

وهو ما نفقده في عالمنا العربي بالرغم من  سواء كان العائق صناعي او مجتمعي او تطوير ،
 ار الجامعات فيه.انتش

 المصطلح االجنبي  داة التكامل النموذج تسلسل

 synergy العلماء -تأمر ناسا 12

 

والذ  على التآمر في سبر  سرار الفلك نجده عبر ت افر جهود العلماء على تنوع مشاربهم 

 ضوئه تم تدشين محطة ناسا إلطالي الصواريا وابحاث الفضاء.
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 المصطلح االجنبي مل داة التكا النموذج تسلسل

 backer  هير   13

Ad Council 

 

 1941 تاريخ التأسيس

 الواليات المتحدة االمريكية المقر الرئيسي

 اعالن التوعية لخدمة المجتمع المجال

 

هو من مة  مريكية غير ربحية تنتج وتومع وتروج إلعالنات "آد كاونسيييييييل"  اإلعالن،مجلس 

سيييييييواء من الشيييييييركات او من قبل  الرعاةنيابة عن مختلا ( PSC)العامة المجتمعية الخدمة 

بما في ذلك المن مات غير الربحية والمن مات غير الحكومية  ،مؤسيييييييسيييييييات المجتمع المدني

 والوكاالت التابعة لحكومة الواليات المتحدة. 

ا إلنشيييييييياء ( AD agencies)يشيييييييترك مجلس اإلعالن مع وكاالت اإلعالن  ن  التي تعمل مجا

ها. تقبل المن مة الطلبات المقدمة من المؤسيييييييسيييييييات ئمالعالخدمة العامة نيابة عن  إعالنات

، وقبول الطلب يتم حين الراعية للحمالت اإلعالنية التي تركم على قضييييييييايا اجتماعية معينة

 تكون القضية غير حمبية و ن تكون ذات صلة وطنية.

 لوسيييائط منفذ ا 33000تضيييم ة إعالنية وإعالمييومع "مجلس اإلعالن" اإلعالنات على شيييبكة 

ضافة  ئيالهواالبث بما في ذلك البث والمطبوعات و -اإلعالم  اإلعالنية  اللوحاتالى التلفام  إ

تبرع بييه.  -ومحطييات الحييافالت واإلنترنييت  حيييث التي تعرض اإلعالنييات في وقييت ومكييان م 

وهو ما يجعل  ،ي امليار دوالر لحمالت مجلس اإلعالن سيينو 1.8تتبرع وسييائل اإلعالم بحوالي 

 . الواليات المتحدة االمريكيةمجلس اإلعالن واحدا  من  كبر المعلنين في من مة 

 26، في The Advertising Councilوتم تأسيييسييها باسييم  ،1941تم إنشيياء المن مة في عام 

 The War Advertisingتم تغيير اسيييييييمهيييا إلى  ،1943يونيو  25 ، وفي1942فبراير 

Council ،Inc التوعوية شييييجعت الحمالت و ،لدعم المجهود الحربي المجتمعيةتعبئة الرض لغ

 وشراء سندات الحرب.  الجيش،المبكرة التجنيد في 

قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية، طلب الرئيس فرانكلين د  رومفلت  ن يواصيييييييل مجلس و

مي ا الن الحرب رسييييقام مجلس إع ،1946فبراير  5في  وعليه ،اإلعالن عمله  ثناء وقت السييييلم
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 الذرية،وحول تركيمه إلى قضيييايا مثل األسيييلحة  اإلعالن،بتغيير اسيييمه مرة  خر  إلى مجلس 

بعد دعم كل رئيس  مريكي  رومفلت،الرئيس األمريكي منذ و ،التجارة العالمية والتسامح الديني

إليانور  لسيييدة األولىفي الخمسييينيات من القرن الماضييي،  هرت اوعمل مجلس اإلعالن. ذلك 

في وفلت والجنرال دوايت  يمنهاور في إعالنات مجلس اإلعالن المناهضيييييية للشيييييييوعية. روم

تعاونت السييييدة األولى نانسيييي ريغان مع مجلس اإلعالن في حملة "قل ال" لمكافحة  الثمانينات،

 المخدرات.

 

 

 (: ثالث حمالت إعالنية مجتمعية في مجال حمام األمان والبيئة 13شكل )

 

 (: حملة ضد استخدامات السالح 14) شكل

 

االمر الذ  جعل وبشييييكل تلقائي تتجه مع م الشييييركات ومؤسييييسييييات المجتمع المدني بل حتى 

 Warner Bros., Sony ،شيييييييراكات معها في مثل لتوقيعشيييييييركات اإلنتاج السيييييييينمائية 

Pictures Entertainment, and Disney التي لعدسييييية الالمة اك المن مة، فاضيييييحت

http://en.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Pictures_Entertainment
http://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Pictures_Entertainment
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
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تصييييييب فيها المبالغ ، ما  د  الى تعا م اثرها باعتماد  سيييييياليب المسييييييوح الميدانية واالرتقاء 

 .لشركاتل، فكانت بمثابة ال هير للبالد وبالتشريعات والمساهمة في سن قوانين البالد

عم الذ  لدل وذلكشيييركات التأمين، وبطاقات االئتمان كنماذج )لل هير( كأسيييلوب للتكامل نجد و

 تقدمه وقت االممات لعمالئها.

 

 المصطلح االجنبي المسار النموذج تسلسل

14 FIFA 

نموذج لتن يم نشاط ترفيهي 
ومعمم لقيم االمتماج الثقافي 

 فيما بين الشعوب

 -تن يم  نشطة )مجتمعية
 (صناعات

organizing 

 

، األول للصيييييعوبات التي اثنين العتباريننموذج )فيفا( كنموذج في مجال التكامل اختيار لقد تم 

اصيييراهم تم تجاوم تلك الصيييعوبات وتحقيق ما كانوا ينشيييدونه، مع  صيييحاب الفكرة وواجهت 

واالعتبار الثاني كون ان النموذج في مجال ترفيهي ومجال األنشيييييييطة المجتمعية وال عالقة له 

قدما، فبالبعد التجار  لدولي لكرة ال ا  التحاد ا فاالف باسيييييييم ويعرا اختصييييييييار   باإلنجليمية، ي

)FIFA (من  مييايو21  في تفي العييالم، تييأسيييييييسييييييييي كرة القييدم للعييب المن ميية ، هي الهيئيية

من اتحادات  211ويضيييم  ،سيييويسيييرا في ميورخ ، ويقع مقرها بمدينةباريس في1904  العام

مندوب ا من األندية والجمعيات اإلنجليمية  11،  1863   اجتمع في العام، القدم في العالمكرة 

لكرة  كيفية وضييع قوانين خاصيية باللعبة وبهدا إنشيياء  ول اتحاد رسييميللبحث في  باريس في

 فقبل ذلك الوقت كانت المئات من المدارس واألندية تمارس كرة القدم بقوانين خاصييييييية ، القدم

فقسييم منها سييمح لالعب باسييتعمال يديه وكتفيه  ثناء اللعب فيما مانع القسييم اآلخر اسييتعمال  ،بها

االتحاد الجديد على تحديد  صيييييييول اللعبة ووضيييييييع  اتفقهذه الخالفات من ، وعلى رغم اليدين

وفي  ،اإليرلند  وثم االسيكتلند  وتبعه الويلم  فخالل عقد تم إنشياء االتحاد ،لها ةموحد وانينق

 سيييييسيييييت االتحادات األربعة مجتمعة االتحاد الدولي لكرة القدم، الذ  حاول تن يم  1882 عام

مع نهاية القرن التاسييييع عشيييير انتشييييرت لعبة كرة القدم في وعلى نطاي عالمي، لعبة كرة القدم 

، ومن مختلا البريطييانيين بييل البحييارة والتجييارمختلا  نحيياء العييالم حيييث تم نشيييييييرهييا من ق

 ٌنشييئت االتحادات  روسيييا إلى المجر ومن ، البراميل إلى  سييتراليا فمن ،المسييافرين األوروبيين

واألندية والمسيييييييابقات، و د  ذلك النمو الشيييييييامل إلى تكوين االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 

وبمشاركة ست  فرنسا دور االتحاد السابق من قبل حيث انتهى 1901 مايو 21 في باريس في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1904
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1863
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1882
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1901
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7


88من  33الصفحة   
 

ال يمال يسييتخدم حتى يومنا  الفرنسييي واالسييم ،لقدم لعبة عالمية، و صييبحت كرة ا وروبية دول

 .هذا حتى خارج نطاي الدول الناطقة باللغة الفرنسية

إلى  ول اجتمييياع لالتحييياد اليييدولي لكرة القيييدم  كيييأس العيييالم لكرة القيييدم ترجع فكرة إقييياميييةو
بسبب عدة صعوبات،  ،عليه لالتفاي، بعد  ن استغري القرار وقتا  طويال  باريس في 1904 عام

لفكرة البطولة خوفا  من تأثيرها  اللجنة األولمبية الدولية كانت  برم هذه الصييييييعوبات هو رفض
، وكذلك خوفا  من سييييييييطرة االتحاد الدولي على اللعبة األكثر الدورات األولمبية العريقة على

  .شعبية في العالم

، والذ   صيييبح جول ريميه الفرنسيييي على يد المحامي 1921  خر  عام رةنهضيييت الفكرة م
، لكرة القدم كرة القدم والذ  عمل جاهدا  إلطالي  ول بطولة عالميةالحقا رئيسا  لالتحاد الدولي ل

وبعد مرور سييييبعة  عوام على تعيينه في منصييييب الرئاسيييية وافق االتحاد الدولي لكرة القدم في 
كأس  على إقرار بطولة كأس العالم، وتسميتها ببطولة 1928 مايو 25 اجتماع تاريخي عقد في

  .النصر

ن را ألنهييا كييانييت رائييدة عليييه ، وتمييت الموافقيية ن يم البطولييةت بطلييب األوروغوا  تقييدمييت
، وقدمت تسيييييهيالت للمنتخبات المشييييياركة، دورتين  ولمبيتينل المنتخبات في ذلك الوقت وبطلة

قبل عامين من  ،تحاد الدولي بدفع مصيييياريا الفري وتنقالتها الصييييعبة في ذلك الوقتوتكفل اال
وجود جائمة ثمينة تقدم للمنتخب  انطالي منافسييات  ول كأس عالم، اشييترطت التعليمات وجوب

وانطلقت البطولة ألول مرة  ،كأس النصييييييير الفائم بالبطولة العالمية، مما دفعهم إلى إنشييييييياء
 .سنوات حتى اليوم 4ستمرة كل وال مالت م 1930 عام

 

 

 مقر اتحاد الفيفا (: 15شكل )
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مع م المشييياهدين وامداد  1880و1870  بين  عوام كرة القدم  سيييرت مباريات قوانين اللعبة:

إعجابهم بسيييحر الكرة المسيييتديرة فتم وضيييع القوانين األسييياسيييية من قبلهم إضيييافة إلى القوانين 

لة الجماء يدين ورك بال ماس  يدة مثل رمي الكرة من خط الت جد باإلمكان  ،ال كان  لة  مدة طوي فل

وكان  ،ال إذا كان الحارس يملك الكرةمة حراس المرمى ولكن اآلن لم يعد ذلك ممكنا إمهاج

برمكان الحراس التقاط الكرة من    نقطة من الملعب ولكن تم تغيير هذه القاعدة بعد  ن سييجلت 

 .في شباك الخصم1910  عدة  هداا من قبل حراس المرمى عام

د الدولي لكرة القدم تحت ن م القوانين السييويسييرية، وتقوم الهيئة العليا في   نشييئ االتحا الانظ م:
الفيفا بالتواصيييل مع كل اتحاد محلي، وتعقد الهيئة العليا في الفيفا اجتماعا كل  ربع سييينوات منذ 

وتختييار الهيئيية العليييا رئيس الفيفييا،  ،كرة القييدملمنيياقشييييييييية تغيير بعض قوانين  1998 عييام
والسيييييكرتارية التابعة له، و عضييييياء الفيفا، ويهتم رئيس الفيفا باألعمال المكتبية في الفيفا، بينما 

 . عضاء 209ال يا يقوم السكرتارية باالهتمام بقضا

ات القارية، ويجب وقام االتحاد الدولي لكرة القدم برنشييييييياء العديد من االتحادات، ومنها االتحاد

على االتحادات الوطنية  ن تكون عضيييييييوا في االتحاد القار  لكرة القدم واالتحاد الدولي لكرة 

 .القدم وفقا لتصنيفها الجغرافي

 .لقارة آسيا ودولة  ستراليا - االتحاد اآلسيو  لكرة القدم •

 .لقارة  فريقيا - لكرة القدم األفريقياالتحاد  •

لقارة  مريكا الشييمالية  -  مريكا الشييمالية و مريكا الوسييطى والبحر الكاريبي لكرة القدماتحاد  •

 .و مريكا الوسطى

 .لقارة  مريكا الجنوبية - د  مريكا الجنوبية لكرة القدماتحا •

 .لقارة  وروبا - االتحاد األوروبي لكرة القدم •

الخيار في اختيار    اتحاد قار  يريدون االنضيييييييمام إليه،  و وروبا آسييييييييا وللدول الواقعة بين
،  وروبا اختارت االنضيييمام إلى جانو ذربي و رمينيا وتركيا روسييييا وهناك عدد من الدول مثل

اد األوروبي االتح إلى إسرائيلبما يسمى  ، وقد انضمتقارة آسيا بالرغم من  ن بالدهم تقع في
بعد  ن حدثت العديد من المشييييياكل  قارة آسييييييا بالرغم من كونها في 1994 في عام لكرة القدم

في   وروبا إلى قارة انكاماخسييت بينها وبين العديد من الدول في الشييري األوسييط، وقد انضييمت
شمالية و مريكا الوسطى   عضاء في وغيانا سورينام وتعتبر دولتا ،2002 عام اتحاد  مريكا ال

 ، مييريييكييييا الييجيينييوبييييييية بييييالييرغييم ميين كييونييهييم فييي قييييارة والييبييحيير الييكيييياريييبييي لييكييرة الييقييييدم
 .2006 في بداية عام التحاد اآلسيو  لكرة القدما إلى  ستراليا وانضمت

الفيفا، قدمت نموذجا في تكامل عمليات التن يم، وهو ما جعلها متبوئه مكانة ذات صييييييييدارة 

 عالمية في مجال الترفيه الرياضي.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
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 يالمصطلح االجنب المسار النموذج تسلسل

14 Iridium 

 مجموعة شركات

  Alliance التحالا

 

 :تحالفات العالمات التجارية

 :نماذج من التحالفات

 

 (: التحالفات16شكل )

 

السييييوي  اقتحامالخطوط الجوية البريطانية عندما قررت وكنموذج في مجال التحالا نجده عبر 

 .” ميركان  يرالينم “ و“  يرالينم يونايتد” خطوط طيران  ميركية هما  خاللمن  األمريكي

 

التحالا مع

Fujitsu فى اليابان

Honda

IBM

موتوروال

كومباك و يسر

فوجى اليابانية 

IBM , Motorola

الشركة

ICL  لصناعة الحاسوبات فى
بريطانيا

Rover

توشيبا

بكستل الفرنسية

الكوريتينLGسامسونج و

ميروكس االمريكية

Apple
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 :التحالفمبررات 

الحاسييييييبات اآللية واالتصيييييياالت يصييييييبح تلفميون الكيبل عندما يحدث التقارب فيما بين -1

  .بدائل تندمج التلفميونيواالرسال 

 صييييبح يفرض على الشييييركات الكبر   ،مع تطور التكنولوجيا وااليقاع السييييريع للحياة -2

  .تنحو التحالفاالتوجه 

دخول السيييوي  امتياماتمسيييتثمرين وشيييركاء وإعطائهم  باختيارتقوم دول مثل الصيييين  -3

لذا ال يمكن  ن تلعب الشيييركات اللعبة بدون شيييركاء من كال النوعين المحلى  سيييواهم،دون 

  والعالمي.

 Iridiumتحالف  نموذج

تطور وتبنى  كيت بداية التسييعينيا فياالمريكية هو تحالا واسييع بادرت اليه شييركة موتوروال 

تطويق االرض بأقمار فضييييائية عبر  عالمية معتمده على االقمار الصييييناعية اتصيييياالتشييييبكة 

يحملون و من اجل ان يتكاملون جمعت سبعة عشر شريكاف ،منخفضة المدار عددها ست وستون

إنتربرايس ريثيون ، ولوكهيد مارتن ، وكورنيتشيييييييا  مثل :عبر هذه الشييييييراكة في االسييييييهم 

، ونيبون إيريديوم وهى شركة الع يم نسور الصي وشركة ة الموردة لصواريا االطاليالروسي

 طلق و بليون دوالر 3,4  بلغ حجم االستثمار فى حد ذاتها مكونه من ثمانية عشر شريكا يابانيا.

 واخر  فيو علن عن برنامج خدمات االتصيياالت الهاتفية عالميا السييلكيا   1997 ول قمر عام 

  .االتصاالت الخلوية في القياد ا التحالا دعم موقع موتوروال هذو ، 1998

 :أغراض التحالف

 .يحول التمامل المنافسين المحتملين الى حلفاء :التزامل -1

 يعنى:والتمامل 

 عددهم(تحييد المنافسين المحتملين )تخفيض  - 

 شبكية لمصلحة التحالا )تنمية السوي( اقتصادياتخلق  -ب

 وإيراداتهم  االتحالنمو  عضاء  -ج
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  :تضافر التخصصات -2

ان يعنى ذلك و سبق،هو تكوين ينتج عن ممج مهارات ومصادر معرفه كانت منفصلة فيما ف

يقلل من  ن فان ذلك التضافر مع و ،جهد مشترك فيتمداد عندما تجتمع معا السوقية قيمتها 

 ،جديده ا  غالل فرصشركة الواحدة مصدرا وحيدا للمهارات والقدرات الالممة الستتصبح ال

 ”  إريديوم” الفضاءصناعة  فيموتوروال للتضافر مع شركات  وهو ما دفع

وبيجو( لتطوير  ،ورينولت ،)فولفو شييييركات صييييناعة السيييييارات ت افر جهودوكذلك عبر 

  .السبعينيات في  سطواناتمحركات ذات ست 

 .وحةسوي مفت فيالكفاءات الجوهرية ليست معروضة للبيع ذلك ان  :التعلم -2

  

  تحالا،    العوائد المالية من جراء  فييجب  ال يكون االهتمام منصب فقط  :قيمة التحالفات

المنطقية لتشييكيل  فاألسييس ،فثمة عوائد غير ملموسيية كالتدريب والتعلم والفرص المتاحة ...الا

 في:تحالا تكمن    

 بناء تجمع حاسم  - 

 الوصول الى  سواي جديده  -ب

 سد ثغرات المهارات  -ت

 غلقت الحكومة الصيييييييينية مجال الفرص  مام الجميع، حين  عن قيمة التحالا وجدناه مثالكو

وصييناعة  كرايملر،فضييلتها على  لتيا مرسيييدس بنم هيوحصييرت الدخول لشييركة واحده فقط 

 فيالمصيياعد لشييركة شييندلر،  وتس، ومتسييوبيشييى، ومن دخل متأخرا لم يحض بالفرصيية ذاتها 

 رياده.   تحقيق 

 كثر وهو صيييياالت الالسييييلكية حول العالم الوصييييول الى  سييييواي االت كذلك فيفسيييية فى المناو

فقد سييعت شييركة تليكوم االلمانية وتلكوم الفرنسييية للوصييول الى  سييواي  ميركا من  شييراسييه،

ذلك  ن الشيركات مهما بلغت مهارتها ليسيت كافية للتقدم السيريع خاصية  ،خالل شيركة سيبرنت

االيطالية للحصييول  STETتليكوم الفرنسييية تعتمد على شييركة  هي، فها مألوفة سييواي غير  في

  .التسعينيات في األرجنتينيعلى خبرة مكملة لدخول السوي 
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 "يوننغ آند رابيكام" االعالن من شركةشراء حصة وهو ما الح ناه ايضا  على سبيل المثال في 

واألمريكية، وهو وروبية اليابانية لدخول االسييواي اال "دنتسييواعالن " شييركة من قبلاالمريكية 

   .البراميل واميركا واروبا فيشركات  ابتالعتنتشر عالميا من خالل  WPPما جعل شركة 

 فك التداخل فيما بين عملية التعاون وعملية شراء الخدمة من طرا ثالث:

Outsource Collaboration 

األسعار في عمليات  قل  ىيهدا التوصل ال
  .خدمةلللمنتج  و ل سواءالشراء، 

تطويع و والمعارا،يهدا لتبادل الخبرات 
ونشر االمكانات والمشاركة في المخاطر مع 

  .الشركاء
 (R&Dالبحث والتطوير)تهدا لتقليل كلفة 

 
تفريا مصادر جديده لما يشكل قيمة مضافة 

  .سواء للمنتج  و الخدمة

 

 الفوائد التالية:في التعاون نجد 

 غناء معرفي ومعلوماتيا قدرات أمثل تخفيض التكاليف

 نفاثيه مثلى لألسواي سرعة في االجراء تقل كلفة عمليات التو يا

 عالقات مع الموردين خبرات تقنية جديدة تقل كلا المواد المشتراة

عالقات وطيدة مع  خبرات في اإلنجام واختمالها تقل كلا الموردين
 المؤسسات

 حكومية وطيدة  عالقات محضن معرفي  تقل كلا البنا التحتية 

 

تراجع الشركة  ولوياتها وفق ما تمليه من قبل طرا ثالث في اعتماد  سلوب شراء الخدمة و

التشغيلي في إدارة عمليات عليها عمليات التشغيل في مؤسساتها، فقد وجد ان مع م المبلغ 

 (.17يتم استهالكه وفق النسب المشار اليها في الشكل )الشركات 
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 مليات التشغيل في المؤسسات(: كلا ع17)شكل 

فتلك المصييارا، هي من تدفع المؤسييسييات والشييركات العتماد  سييلوب شييراء الخدمات والمواد 

من طرا ثالث، بقدر ما تجد في األسيييييييواي المحيطة من يقدم تلك الخدمات والمواد بأسيييييييعار 

 تنافسية وفق الجودة المنشودة. 

 :كما ان لعمليات التكامل  واهر مرافقة في مثل

( يبين ذلك بالنسبة 18)الخبرات على نطاي دولي، في الشكل التحوالت للقو  العاملة و  -1

 2015-2000من  عديدة للسنواتللواليات المتحدة االمريكية في مجاالت صناعية 

 

 

 (: حراك الو ائا المتوقع انتقاله عبر المحيطات 18)شكل 
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ر  على األسيييواي في مجال االقبال ومن ال واهر الجانبية ايضيييا ، نالح  التغير الذ  يط -2

( يبين في مجال 19)الشييييييكل على تخصييييييصييييييات دراسييييييية جامعية دون  خر ، طالع 

تخصيييص الهندسييية انحسيييارا في االقبال على تخصيييص الهندسييية في اميركا مقابل اقبال 

 .ةواضح لدراسة الهندسة في الدول اآلسيوي

 

 
  (-19الشكل )

 

  راسية جامعية دون  خر االقبال على تخصصات د(: ب-19)شكل 
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حيث نسب الصادرات الى الواردات وهو ما سينعكس ممنيا على  :في التجارة العالمية -3

 نطاي عالمي.

 

 2017الالعبون الرئيسيون في حركة التجارة العالمية (: 20شكل )

 

 بنجاح: التكاملربعة لتفعيل االعمدة األ

 

 (:  عمدة التكامل االربع21)شكل 
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 peopleمختارون للعمل الالبشر  -1

 procedures اإلجراءات -2

3- platform دوات لتطوير وتحسين اداء المهام  -  هي:يتكون من اربعة اجراء  )وهو 

نماذج موحدة معدة بشكل احترافي لضمان نتائج منسجمة من جميع  -ب،  المومعة

ن ام  -د حكام وقوانين خاصة باستخدام ممتلكات كل شريك ، -جالفري على تعددها ،

  مسار( و  نتيجة ألفضلالقتناص خبرات الفري لتوجيهها  المعرفة إلدارة

 programsالبرامج  -4

 ونقصد بالبرامج باعتماد:

 ن ام في التقارير نشط وحيو  ومتين. - 

  .ن ام في التواصل  كثر فاعلية  -ب

 .عمم للخبرات ومحضن لذلكتتدريب و  -ت

 .ثيقتحديث دائم ومواكب لكل جديد للمنتجات والتو -ث

يتكامل عبر مؤسساته، بالرغم من االختالفات في اللغة والدين واالعراي استطاع الغرب ان 

بل ماد حين عمد للتكامل مع اآلخر دون اخذ اذن منه  و دون تعاقد معه، حين والتوجهات، 

 :في عملياته التكاملية عبر وسائل التواصل االجتماعي"نحن البشر" ستعملنا ا

عي ال يتم بشكل خطي وانما بشكل جمالذ  المحتو   تلقيمنجد  االجتماعي، مواقع التواصل معف

يعمل على دحرجة الكره من طرفه ويميد من توسييعة شييبكة المعنيين بالتواصييل ويميد من  فهو

حجم االعالن  برعيحققها لذلك نتائجه  ،مسيييتو  رغبة من يريد المشييياركة ضيييمن هذا المجتمع

انت واحد تقوم بدعم تكامل فالسيياحة، لى مجريات االحداث في ونوع المتابعين وشييكل التأثير ع

سور )بل اميلي، وكهذا دون ان تعلم سم الصحافة يعلق على ذلك البروفي ( من جامعة كولومبيا ق

، إذ يقول ان المراسيييل الصيييحفي على الدوام اصيييبح يعتمد على تواصيييله الشيييبكي الذ  تعد  

 .الجمهور يغديهاي دائرة اوسع المحكومة برجال الصحافة ال الضيقةدائرته 
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 :الفرص التكاملية عبريجعلك في مصاف الرواد  المبكر،االستعداد 

في التكامل مع معارا دولية   كبرالفجوة التكنولوجية كانت الفرصييييية  محلتاضيييييكلما ذلك  نه 

 الغير،نتعرا على معيار قدراتنا في مجال التكامل مع يمكن ان كيا  ولكن،  رفعذات مسيييتوا 

 :لدوله مثل البراميل نموذجا  فيما يلي نستعرض 

ناتج المحلي لصييييييييالح البحث 1 نفقت  2000في ذلك ان علمنا ان البراميل  % من إجمالي ال

 % 1,24في روسيا و% 1,29الصين  إنفايحين نجد والتطوير، في 

جامعات تشيييير الشيييركات الكبيرة متعددة الجنسييييات في البراميل إلى جودة وإطار تفاعلها مع ال

مسح  اجر  2007عام  فيف ،كسبب رئيسي الستعدادها لميادة االستثمار في البحث والتطوير

شيييركة متعددة الجنسييييات في البراميل، من قطاعات السييييارات وتكنولوجيا  48شيييملت  ميداني

المعلومات والكيمياء والصييييييييدلة والمعادن والطاقة / الكهرباء واإللكترونيات واالتصييييييياالت 

والالسييييلكية والغذاء والن افة والسييييلع الر سييييمالية و شييييباه الموصييييالت واأللومنيوم السييييلكية 

سيات  49وكانت الغالبية ) ،عادنوالم شركات متعددة الجن شركات التابعة لل  األمريكية،٪( من ال

٪( تقريب ا في البحث 96جميع االسيييييتثمارات )كانت  (،٪ 6٪( واليابانية ) 10مع الفرنسيييييية )و

ا لما ذكره األشيييييييخاص الذين تمت والتطوير في ا ٪ من هذه 80كانت و مقابلتهم،لبراميل وفق 

٪ كانت مخصصة للبحث 20و  جديدة،صصة لتطوير منتجات وعمليات وخدمات األنشطة مخ

٪ 13لبحوث التطبيقية و ل٪  18٪ منها كانت عبارة عن  بحاث تجريبية تنموية، 69 الخالص،

، وهو ما جعل البراميل في تلك الحقبة السوي البراميليةلبحوث المكرسة لتكييا المنتجات مع ل

 محضنا  للتكامل يلتفت اليه.

 

 وكيف؟نعم نطبق التفاضل ولكن متى 

في المنتجات مرحلة التشييييييبع  ىعندما نصييييييل البعد مرحلة التكامل، فنطبق عمليات التفاضييييييل 

 ،حصييص الغير االسييتحواذ علىب، ليس من  جل التنافس غير الشييريا األسييوايفي والخدمات 

ما يعني انني  قدم بوكيه  غير ،االختالا والميمات التي  تمتع بها  نا عن  تبيانوإنما من باب 

وهو في حد ذاته نوع من  نواع االغناء  ،ضيييييييمن ذات القطاع المتنوعةمتنوع من المنتجات 

 )تنافس في الخير(    واالحسان في العمل، 
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نا بماهنا له طعم ومو  Positioningلذا يكون  يات  قع في إسيييييييتراتيجيات تحركات يعمم عمل

 (في الرسالة االعالنية"  االبداع")طالع كتابنا التفاضل هذه 

 بانك(بانك وكميكال  في مثل )ستي حين يكون سببا  في طرد المنافس لتفاضل ممقوتاذج ونمو

حيال  افسييييةتن بانك في نيويورك ما يتمتع به من ميمات ( حيث يبين الكميكال22في الشيييكلين )

 صرا العمالء عن المنافس!قاصدا   سعار خدماته البنكية مقارنة بالسيتي بانك، 

 

 (: اعالن تفاضلي للكميكال بانك22)شكل 

 

 صور التفاضل نطالعها عبر النماذج التالية:و

 

 نماذج في التفاضل :(23)شكل 
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 لباب الثالثا

 التدريب على التكامل

 

 

 تكامل لبرمجتها في عقول وسلوكيات األجيال:ثانيا: مرحلة تخطيط قيمة ال

قصيييد بالتخطيط، المسيييار والمنهج الذ  سييينعتمده لبرمجة القيمة كريمان وموقا وسيييلوك في نو

األجيال الصييياعدة، عبر برامج تدريبية ومهارات ومن ومة قيمية، فكيا يمكننا ان نبرمج لقيمة 

ثلة مما انتقيناه من المناهج، كي يشيييييكل تكامل عبر مناهج التعليم مثال ، ما يلي نسيييييتعرض ألمال

من تنوع   مكنللمدربين والمعلمين مسييييارا  للحذو بحذوه، وهو ما حرصيييينا على ان يشييييمل ما 

 المواد المقررة. عبروسواء في مراحل التعليم 

 المسار األول عبر مناهج التعليم

طاقة، والعمليات التي نبين للطلبة التكامل الذ  عبره يحصيييل االنسيييان على ال العلوممجال ففي 

تتم داخل  جهمة الجسم، سواء من مضغ الى هضم عبر المعدة  و ممج للعصارات عبر  جهمة 

ة الى عمليات نقل الغذاء عبر الدم لكافة  عضاء الجسد عبر ضخه من القلب رالبنكرياس والمرا

 الجسد الطاقة. حلمنوالعناصر الغذائية األخر   األكسجينلطاقة الممودة بغام مانحا كل خلية ا

 

 
 

 الطاقة إلنتاجلتكامل في و ائا جسد االنسان (: ا24)الشكل 
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حين تتشكل المعادلة لتمنحنا السرعة او المسافة فيما بين موقعين، وهو ما  الرياضيات علموفي 

ايضيييييا ، فالمكوك الفضيييييائي ال ينطلق اال عبر  علوم الميكانيكا والفضييييياء والفلكفي يعتمد عليه 
ها له الميكانيكا الحرارية، عبر مسييار فضييائي حسييابية دقيقة في قوة االندفاع التي تمنعمليات ح

لماء تكنلوجيا الحواسييييب وعلماء الرياضييييات، والفيمياء، والمواد الغذائية تحسيييبه حواسييييب ع
 يجهم لها علماء الغذاء والطب.التي التي يتناولها الرواد 

 

 
 

 المسبار الفضائي  :(25)الشكل 

 
 
الذ  نحن  المجتمعي الخللحين تت افر البيانات لتمنحنا صورة لحقيقة  اإلحصاء علموفي 
 . تنامي مرض السمنةه، مثال دبصد

 

 
 ( 26)الشكل 
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" الكمبوميت"مواد  في اسييييتحداث مركبات جديدة من والفيزياءاء يالكيمعلوم  ما بينلتكامل فيا
في وهو ما يسييتخدم ، لحرارة والتمددذات الصييفات المطورة والقادرة على التحمل للضييغوط وا

كافة عمليات تطوير بل ان  األسلحة،وصناعه ومكوك الفضاء،  السيارات،و، اجسام الطائرات
 لبعضها البعض. وتحسين صفات المواد تتم عبر مماوجة ذرات عناصر المواد

 
 

 
 

 رسم ايضاحي تبسيطي لعملية مماوجة المواد (: 27)الشكل 

 
 

 
 

 واعتماد الخاليا الضوئيةالمدن الحديثة  في(: 28)الشكل 
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نجد، وحيث ان للمواد حاالت ثالث، هي الصلبة والسائلة والغامية، وهذا  الفيزياءعلم وفي 
لوال التراخي فيما ف، التباين ناتج عن مد  التراص او التراخي فيما بين ذرات العنصر الواحد

تمكن السكر من الذوبان في  ماا ببعض، ولبين ذرات السوائل لما تمكنا من اذابة المواد بعضه
 .التكاملالملح في الطعام فذلك من الماء وال 

 
 االكسجين النبات إلنتاجما بين اشعه الشمس والكلوروفيل  علم االحياءالتكامل عبر وكذلك 

 لإلنسان والحيوان.
 

 
 

 (29)شكل        

الذكر في جلب الطعام للصغار  وفيما بين الطيور حين ترقد االنثى على البيض منت رة سعي

 النهار.طوال فترة 

 

 ( 30الشكل )
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 (13شكل )
 

واأللوان  فما االحبار ،كيمياءالتكاملية عديدة يدخل فيها  ت، فهو نتاج عملياكتابحتى ال
النباتات في المختبرات ليضاا عليها بعد   لواناال ممج تم عبر عمليات استخالص من 

كما ان الوري بمقاسييييات محددة لم تكن لتصييييل للمطابع ، لتدوم ذلك مواد تثبيت وغيرها
في الغابات ونقلها عبر األنهار ثم نشيييييييرها بمقاسيييييييات  لألشيييييييجاراال بعد عمليات قص 

الطباعة مكائن  ح ورقا، هذا وناهيك عنبفمعالجة خالصييييييياتها وعجنها بمواد لتصييييييي
ا باكتلى يدك ليكون لحين ان يصل ا، ين والممخرفين والمصورينمصمموالميكانيكية، ال

 يقر .
ينبذ التكامل، فهو فائدة على  ألنه ممقوتةالربى صورته ف التربية اإلسالميةومع مادة 

لتنوع المميج وتنوع  مال بينما الفائدة المالية عن بيع ما تمرعه او تصنعه يختلا
 .مصادره وتكامل عملياته

 
 انتاجها:والمركبة التي توصلك للمدرسة هي نتاج عمليات شارك في 

 يميكانيك - 
  كهرباء -ب
 للمقاعد نجدم -ت
 صانع جلود ودباغة -ث
 مجاج صانع -ج
 الكترونيموصل  -ح
  صانع إطارات المطاط -خ
 

 
 ( 23)الشكل 
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وهي  ،فتحقيق األهداا في مرمى الكرة، فاستراتيجيات مباغتة الفريق المنافس الرياضةوفي 

 .فيما بين قدرات  عضاء الفريق تتم عبر التكامل

 

 

 (33)الشكل 

 
كل ما حولنا هو نتاج التكامل وليس التفاضل، التفاضل هو ان تبقى العناصر على  اذا  

، وان تفاضلت بعد ان كانت متكاملة فستبقى دون او تآمر ت افرحالها دونما امتماج او 
تطوير  و مواكبة مستجدات األسواي بل لن تتمكن من ريادة األسواي، فالتكامل عملية 

  تمرة.تخلق مستعاون وتآمر وتحاا و
 

وفي برمجة قيمة التكامل عبر تفعيل الحواس الخمس، حيث ان المعلومة التي ترد الى 
وفق الخمس ه تشترك في غرسها بالدماغ الحواس يالدماغ يتم برمجتها وفق نسب مؤو
 النسب المشار اليها في الشكل التالي:
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 لدماغادرجة  همية الحواس في برمجة المعلومة في : (34)الشكل 

 
 

 وعليه يمكننا ان نبرمج للتكامل عبر الحواس وفق االستعراض التالي الذ  نجريه للطلبة.
 

 في مقابل التفاضل حاسة االبصار)جمال التكامل( مع في برمجة التكامل عبر  المسار الثاني
  غلة من عنصر واحد سلطة فواكه امام فقطحيث يتم استعراض صورة ل

 
 

 
 

 لتكاملي مقابل العنصر متفردا  المميج ا(: 35)شكل 
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 للفكهة و في استعراض صورة لطبق من سلطة فواكه  مام عنصر واحد 
 

 
 

 المميج التكاملي مقابل العنصر متفردا  (: 36)شكل 

                     
كاو ومنثور  ماآليس كريصيييييييورة لمميج من بسيييييييكويت ف  كا قة من مسيييييييتحلب ال الممين بطب

ابلغ في استثارة الطعم حال كان من وهو التكامل فيما بين  ربعة عناصر حيث يبدو  ،المكسرات
 .مجرد عنصر واحد

 هذا؟ متعدد المذاقات  مصورة اآليس كريطعم مذاي التكامل في كيا تشكل  حاسة التذوقمع و
هولندا، من الممارع في حليب والافريقيا، من ممارع في كاكاو فقد تكون اإلجابة عبر جلب ال

 من ممارع في بانغالدش.سكر والالسعودية، في قمح عبر ممارع الت بسكويوال
سمعو سة ال متكاملة لتمنحنا جوا   ماءمن الامام جدول  الحديقةفي حين تتعدد األصوات : مع حا

 عاما يبعث بالبهجة.
 

 
 

 المميج التكاملي عبر تعددية األصوات (: 37)شكل 
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  طيب العودمسحة من  مميج من رائحة البخور مععبر  مع حاسة الشم:

 

 
 

 المميج التكاملي في الروائح(: 38)شكل 

 
   ملسالنحت على القلم مقابل قلم عبر إدراك تضاريس  اللمس: ومع حاسة
 

 
 المميج التكاملي في اإلحساس بالمالمس(: 39)شكل 

 
 المسار الثالث عبر استثارة الحواس:

لبة من  جل برمجة )التكامل( كقيمة، حيث وتتعدد التمارين في ذلك، حيال اسييييييتثارة حواس الط
تعليقات من الطلبة حيال ما يمكننا ان نسيييتعرض مجموعة من الصيييور ونطلب مع كل صيييورة 

 يسيييييييييييييييمييييييييعييييييييون  و لييييييييمييييييييكييييييييونييييييييات مييييييييا يييييييييرون، فييييييييي مييييييييثييييييييل:
 الفنادي؟  حدفي التحضير صوت التكامل عبر صورة داخل مطبا ما هو 
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 صوت التكامل في المطبا(: 40)شكل 

 

  ؟لتكامل عبر صورة طائرةصوت اما و
 

 
 

 صوت التكامل في الطائرة(: 41)شكل 

 
  ما هو لون التكامل؟ 
وهو ما يعمم  مميج عن جميع االلوان ألنهلون التكامل دائما ابيض قد تكون اإلجابة  ن 

 للتكامل.
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 مميج من تكامل األلوان يمنحنا اللون االبيض(: 42)شكل 

 

 

 ور:المسار الرابع عبر استعراض ص

 

 

 كيا تم التقاط هذه الصورة؟(: 43)شكل 

 

، حيث يصل الطلبة ؟(كيا تم التقاط هذه الصورةبين الطلبة والمعلم نناقش )فعبر حوار فيما 

 التعاون والتكامل من اجل التوصل اليها عبر:مسار الى 

 حواسيبيالت ورقائق البالكامرة، والقمر الصناعي، واالنترنت، والهوائيات الالسلكية، والك
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 السابقة رةعناصر التقاط الصو(: 44)شكل 

       

 نعمد لمسار رابع: لليافعين والشبابو
 

 :نقسم لمسار من ثالث شعبيالتكامل  برمجة
 صناعة للتعايش للمؤلا.من كتاب التجسير  10لباب األول، ص طالع االمسار الذهني:  - 
للتطوير وهو ما يجعلك مضطرا  للتكامل العمل يؤد  بالضرورة  اتقان :االحترافيالمسار  -ب

 مع اآلخرين.
شحة الموارد نضطر في البحث عن بدائل، ومع تلك البدائل يتشكل  مع :المواردمسار  -ج

 مميج التكامل.
 
 

 برمجة التكامل في سلوكيات الطلبةدور الجامعات في 

 ناذلك إن علم يضا؟هم لديهم جامعات ونحن لدينا جامعات   الفري،تر  ما  البعض، يتساءلقد 

غير قادرة على هنا  قصييييييد و للتشييييييغيل،غير قابلة في عالمنا العربي، في الغالب،  ن جامعاتنا 

جديده  و جعلها قادرة على  ن م  و التفريا ل، وتفريا منتجات إلنتاجتشغيل العلوم وجعلها قابلة 

ل حياتي مسييييتشييييارا  ذكر  نني كنت في مرحلة من مراح، دعم الصييييناعة في البلد التي هي فيه

عالم ، جميعهم يجتهدون  600لمركم  بحاث في دولة عربية، وهذا المركم يحو  ليس  قل من 

في  نني وجدت هو فعالمية،  ما الغريب  اختراعبراءات  نكل ما هو جديد ويسيييييجلو ابتكارفي 

 ين علماءوببين دكاترة الجامعات المحيطة في هذا البلد  مسيييبوقةبل نفره غير  حميدةغيرة غير 

وممارسيية  دكاترة الجامعات لمفهوم تشييغيل العلوم اسييتيعابمركم البحثي هذا، ما  كد لي عدم ال
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فارتنا س عبرطلبت من صاحبي الدبلوماسي  حين 1988ما لمسته عن كثب عام  ووه، التكامل

ميارة المكتبة البحثية في احد  الجامعات، فصيييييييدمت بعد قبول الجامعة آخر ل في بلد عربي

ما اشييتملت عليه  بحاث الماجسييتير والدكتوراه بورقة وقلم، قسييم نعت من دخول  ن م  ارتي، لمي

خشييييييية ان انقل ما اشييييييتملت عليه من نتائج!، في حين كافة رسييييييائل الدكتوراه ونتائج البحوث 

لذا مية هي متاحة في الواليات المتحدة االمريكية  لمن يريد ان يغرا من العلوم للعامة، العل

يات المتحدة االمريكية ووفق مسيييييييح ميداني وجد  ن من يؤمن بأن التعليم العالي يعتبر في الوال

% 55صل الي يل 2000% عام 31عنصر  ساسي في تحقيق الريادة والنجاح قد ارتفعت من 

 60 كدت النتائج من  ن الصيييروح الجامعية قد حققت القتصييياد بريطانيا نحو ، كما 2009في 

 . 2008- 2007بليون باوند في عام 

كجامعة هارفرد تحث الطلبة من اليوم االول على تفعيل وممارسيييييية االمريكية بعض الجامعات 

ة في ممارسيييييييية قثمة ثالثة احكام يجب ان يلتمم بها طلبة جامعة هارفارد االمريكي ،التكامل

 التكامل في المجال البحثي العلمي:

 .هم البعض: اعتماد  سلوب طلب المشورة من بعضconsultاالستشارة  - 

  .: التعاون فيما بين الطلبةcooperate التعاون  -ب

 .: مشاركة ما لديهم من نتائج مع الغيرcollaborate المشاركة  -ت

“ شييييير بوينت”ضييييمن تلك االدوات ما يسييييمى ب  الجامعة،فكل طالب يمنح  دوات عبر موقع 

SharePoint  من جه  كمابها  ن يتكامل الطالب مع مميل له في تقديم مشيييييروع ما،  ويقصيييييد

جمء منها، كما يعمم  فيها د الذ  اضيييحى الطالب المسيييتجدرمة فيما بين عائلة هارفايعمم اللح

علق جامعة هارفارد تو، لتعارا، ويختمل الممن كنتيجة طبيعية لتراكم وتبادل الخبراتقيمة ال

تبين البحثية  ن تفعيل تبادل المعلومات والتكامل في الجهود )ذكرتمبرر لهذه االداة حيث  مبينة

حيث  ن نتائج  R&Dالبحث والتطوير لفريق   بأداة نه  سييييرع في منح نتائج ابداعية إذا قورن 

 ينواالختراع والجديدعبر فري اخر ، لذا لوح  ان االبداع  مسبوقةالفريق التطوير  قد تكون 

مع  صييحاب التخصييص، وهو ما هذا عبر التواصييل الشييبكي  مامن الممكن ان يتم التوصييل اليه

خص القدرة على التعاون وباأل الجديدة، رةمهاال هن هذييعني ان يطور فريق المتخصيييييييصييييييي

ما عاد االمر مقتصيييرا ف (،ومنافسييية مبتكرات رفيعة المسيييتو  ىوالتكامل من  جل الوصيييول ال

تطوير، ولكن بيييالمقيييابيييل فيييان منتجيييات جيييدييييده،  و في تعميم ادارة البحيييث وال اختراعى عل

االبتكارات بد ت تدخل االسييييواي عبر شييييبكات تواصييييل يديرها متخصييييصييييون كل في مجاله، 

فضمن هذا النموذج الجديد الشركاء يختملون مراحل عملية االختراع ويقللون التكلفة ويحضون 

  .يجعل الفري كبيرا في نتائجه وهذا ما احترافيةبمهارات 

http://huit.harvard.edu/pages/what-intention-and-strategy-behind-sharepoint
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مع والتكامل في  سييياليب المشييياركة الثالث اغلب  سييياليب معتمدة في الجامعات الغربية كما ان 

 :نجدها عبر المصانع

 تطوير منتجات جديدة - 

 تطوير  ن مة مستحدثة -ب

 تقديم خدمات واستخدام مواد -ت

 

 

 محيطة ساليب تكامل الجامعات مع المؤسسات والمصانع ال(: 45)شكل 

 
كي يمارسييييييه الطلبة عبر ما يمنحون من واجبات لتكامل تفعيل اومن هنا فمن الممكن  ن نعمم 

 :وابحاث عبر  ساليب عدة في مثل
كيا يمكن تفعيل التكامل فيما بين مجاالت ثالث هي )مصييييينع نسييييييج، خدمة تاكسيييييي   - 

ي تحدثة فوذلك بقصد حث الطلبة على الخروج بأساليب مس االجرة، ومؤسسة تعليمية(؟
 .التطوير والتكامل مع الغير بأساليب إبداعية ال تقليدية

او لو كنت بصيييدد مشيييروع جعل مدينتك االولى على باقي مدن دولتك في مجال التعليم  -ب
ذلك، فما مسييار التكامل الذ  سييتعتمده لتحقيق  إلنجامدون ان يكون لك الميمانية الكافية 

  ذلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك؟
 
ة على باقي المؤسييييسييييات في مجتمعك فما نوع اردت ان تحقق مؤسييييسييييتك ريادلو  -ج
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حدد نوع  ،والعمالءالريادة، بما يجعلها غير تقليدية، وقادرة على جذب رؤوس االموال 
  .حدد ادوات مسار التكامل، وومجال مؤسستك
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 رابعالباب ال

 تشـــــــــــــــغيل التكامل
 

 

 ماذا نقصد بالتشغيل؟

االنتقال من الجانب المعرفي نحو الجانب العملي الصيييناعي والتطبيقي لما تم التشيييغيل يعني 

عنصيييييرين لادراكه، ومن  جل احداث ذلك ال بد  ن ندرك من  ن عملية التشيييييغيل سيييييتحتاج 

رئيسيييييييين، األول اعتماد مجموعة من الفري التي سييييييتكلا بمهام لإلنجام، والثاني الممن، 

اج الن نمارس الصييبر ذلك ان االسييتمرار ممنيا  هو تشييغيل نحن نحتفمن  جل حصييد ثمار ال

صييمام  مان تحقيق األهداا المرجوة، فنحن كما نعلم كما الجسييور تحتاج لتعهد مسييتدام من 

الصييييييييانة، فكذلك عمليات التكامل وباألخص في )العالقة مع الغير( فهي بحاجة مسيييييييتمرة 

صيانة، وهو ما يتم عبر الفري ال ستكلا بالتللتعهد وال صيانة،  ما االطار العام تي  شغيل وال

 للتشغيل فهو سينطلق من:

قدر ممكن من المعلومات حيال   كبر)والتحديد يتم عبر جمع التكامل تحديد مسيييييار قيمة  .1

، ذلييك ان "ال يياهرة" المراد معييالجتهييا( كي يكون مسييييييييار القيميية مجييديييا حييال التفعيييل

شده  و  البحث، الذ  ، او الموضوع محل"التكامل" يتنوع مسارها بتنوع الخلل نعاني نن

 منه في كل بلد عن البلد اآلخر.

 توعوية" على "حملة إعالنية وإعالمية عملية التشغيل اشتمال .2

لمعلمين في كافة مراحل ل هعلى برنامج تدريبي يتم توجيه عملية التشيييييييغيل اشيييييييتمال .3

 عبر مناهج التعليم.ويعلموه الطلبة ، كي يدرجوه التعليم

التي تتم عبر نييدوات ومسييييييييابقييات ومهرجييانييات وبرامج المجتمعييية، الفعيياليييات تحفيم  .4

 جماهيرية تفاعيله.

اء اآلخرين في توقيت ما سييييييقوم بتفعيله رمع المد )بالتنسييييييق(ان يدرك كل مدير دوره  .5

سيييييييواء عبر برنامج تدريبي  و حمله توعوية او فعالية مجتمعية  و دروس وخطب في 

 .المساجد  و نواد  الرياضة
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 عن مسار "التكامل" نموذج 

 

 

فعبر مسييح ميداني نسييتبين ما يعمم لعناصيير اللحمة فيما بين مؤسييسييات المجتمع، حيث يتم 

د المسيييييييار كما هو مبين كنموذج، وعليه يتم عمل برنامج متكامل طوال العام، وعلى اعتما

" يتم حيال شراء خدمات الطرا الثالثمد  األعوام التالية، عن كل عنوان تابع للتكامل، "ف

حيال  همية تنشييييط مثال   ،، يتضيييمن حملة إعالنية وإعالمية توعويةتدريبيتصيييميم برنامج 

الوطني عوضيييييا عن المنتجات المسيييييتوردة ما امكن، وفي شيييييراء الخدمات من المنتج دعم 

وتنشييييييط لحركة السيييييوي واالقتصييييياد الوطني  ،نفقات المؤسيييييسيييييةل طرا ثالث فيه تقليص

ن وخطباء المسيييييياجد يبرنامج تدريبي يرشييييييد اليه المعلمب يدعم ذلك، ووتحسييييييين للخدمات

د فعاليات مجتمعية من مسيييييابقات ن في المجتمع، إضيييييافة الى اعتماين والموجهيوالمرشيييييد

وندوات ومهرجانات وانشيييطة رياضيييية وغيرها، ويتم رصيييد نتائج كل موسيييم عبر دراسييية 

 ميدانية نتعرا من خاللها على التغير الذ  طرئ على:

 .عاونالت)االدراك( لد  الجمهور حيال قيمة المعلومة  - 

 م ثمة تغير  بي!الموقا، هل ما مال متشيييبثا  بموقفه السيييلبي السيييابق ان كان سيييل -ب

 إيجابي؟

  .حال  حرم تقدم السلوك -ت

التكامل

تآزر

تعاون

ظهير

اتحاد
تطويع 

الخبرات 
واالدوات

ان\استحواذ
دماج

out 
sorcing
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في التالية كي يتم اعتبار النتائج الميدانية في تحسين  داء البرامج والحملة التوعوية 

 محددة واالبتعاد عن  خر .وصور التصميم وفي اعتماد كلمات 

ة وإعالمية يتم تصميم برنامج متكامل، يتضمن حملة إعالنيف" التآمر ع "وكذلك االمر يتم م

ن في ين والموجهيتوعوية، وبرنامج تدريبي يرشد اليه المعلمون وخطباء المساجد والمرشد

ت وانشيييطة المجتمع، إضيييافة الى اعتماد فعاليات مجتمعية من مسيييابقات وندوات ومهرجانا

رياضييية وغيرها، ويتم رصييد نتائج كل موسييم عبر دراسيية ميدانية نتعرا من خاللها على 

 الذ  طرئ على:التغير 

 .المعلومة )االدراك( لد  الجمهور حيال قيمة التآمر - 

 الموقا، هل ما مال متشبثا  بموقفه السلبي السابق ان كان سلبي! -ب

  .السلوك حال  حرم تقدم -ت

في  التالية ائج الميدانية في تحسين  داء البرامج والحملة التوعويةكي يتم اعتبار النت

 محددة واالبتعاد عن  خر .وصور التصميم وفي اعتماد كلمات 

 التي  شرنا اليها. كاملوهكذا مع باقي عناصر مسار قيمة الت

 التكامل: اتالفرق المعنية بتشغيل عملي

موعة من التروس، فان تعطل ترس كما ان محرك مركبة القيادة ال يعمل اال وفق مج

ذلك في عملية التشغيل فان كل فريق هو بمثابة ترس تعطلت باقي التروس عن الحركة، فك

تروس  تةفان تعطل لم نتمكن من تحقيق الهدا المنشود، فنحن سنحتاج لستة فري،    س

 لتشغيل عمليات التجسير، وهذه الفري هي:

 .المعلومات والتدريبومركم  كاملق تحديد مسار قيمة التيفر -1

 .فريق اإلدارة الميدانية لألنشطة -2

 .الخطباءفريق  -3

  .المعلمين -4

 .فريق األنشطة الشبابية والمالعب -5

 .فريق الحمالت اإلعالمية التوعوية -6
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 ( مجموعة تروس الفري العاملة في التشغيل46)الشكل 

 

 و من سيقوم بالتالي:ه ومركز المعلومات والتدريب كاملق تحديد مسار قيمة التيففر    

 لمسوح الميدانية.ا -1

 .اتفي هيئة محاضر" منهج التدريبالمعلمين والمعلمات لما تم ادراجه في "تدريب  -2

 .وفق المسار المبين السابق كاملتحديد عناصر مسار قيمة الت -3

 . للقيمةمركم معلومات تأمين  -4

االدارة 
الميدانية

الخطباء

فريق 
القيم

المالعب

الجامعات 
والمدارس

االعالم
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 فريق اإلدارة الميدانية تنحصر مهامه في:

الميدانية بشيييييييكل تفاعلي مع والبرامج والمسيييييييابقات واألنشيييييييطة  إدارة كافة الفعاليات -1

 الجمهور.

 تأمين كافة التصاريح الرسمية المطلوبة إلقامة    فعالية. -2

تأمين الوسييييييييائل ذات العالقة بالفعالية في مثل المطبوعات، المخمون المتاح من كل  -3

التفاهم مع  مطبوع، التنسييييييييق مع باقي الفري إلشيييييييراكهم متى ما لمم، ابرام مذكرات

سييييسييييات المجتمع المدني لما يحقق مصييييالح مشييييتركة تعود على الجهات الرسييييمية ومؤ

 .المشاركة ااطراأل

 فريق الخطباء:

بالتنسيييييق مع الجهات الرسييييمية، يتم رفع نتائج المسييييح الميداني، العتماد سييييلسييييلة من  -1

العام واألنشيييييييطة ذات العالقة بما يعمم للقيمة على مدار  ةيالوع الخطب والدروس 

 .لمسار التكامل السابقيلتمم بها جميع الخطباء، وموضوعاتها وفق ما تم اعتماده ل

تجدر اإلشيييييارة الى  همية اشيييييراك افراد يمثلون الطوائا األخر  والمذاهب واالعراي  -2

دد هدا ينشده الجميع ، فنحن بصكي ينسجم الخطاب عبر مؤسسات كل طائفة ما  مكن

 .للوطن

 فريق المعلمين:

عبر مناهج التعليم، والتدرب على فنون برمجة  سس  كاملالمعرفة الخاصة بنهج الت نشر

ومهاراتها باالطالع على مكتبة الكتب االلكترونية في تفعيل القيم وممارستها عبر  كاملالت

 الرابط التالي:  

 

 :فريق األنشطة الشبابية والمالعب

 

ى ال 13عين والشييباب لألعمار من إدارة األنشييطة الشييبابية بتعميم التواصييل مع الياف -1

عام، عبر برامج رياضية، ومسابقات تحد  في القدرات، وفق محور معمم لقيم  25

 .بما يعمم للبناءو التكامل والتسامح بما يفضي للتعايش

  صفحة الكتب كاملة

https://www.muslim-library.com/books-author/?author_id=6976&lang=Arabic
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اشيييييييراك المسيييييييؤولين في توميع هدايا الفائمين، من  جل تعميم التواصيييييييل معهم،  -2

 .شغاالرياضي لأللعاب محل ال والشركات في رعاية المناسبات والدور 

 

 :فريق الحمالت اإلعالمية التوعوية

االستفادة من نتائج المسوح الميدانية لصياغة ثالث حمالت توعوية على األقل في العام  -1

 يوم. 75الواحد، مد  الحملة الواحدة 

االسييييييتفادة من القدرات االحترافية للمتطوعين من المصييييييممين في مجاالت الجرافيكس  -2

يم الحمالت عبر وسيييائل اإلعالن التقليدية م، والتصيييوير، وتخطيط نشييير تصييياموالرسييي

ووسائل التواصل االجتماعي لإلعالم الحديث، وابرام االتفاقيات مع وسائل النشر لتأمين 

 مساحات واممان مجانية للنشر والبث. 

في تأمين عالقات وطيدة مع شييييييركات ووكاالت اإلعالن المحلية، وذات التمثيل الدولي  -3

شييييتركة تحققها وكالة اإلعالن لعمالئها عبر  نشييييطة الفري البالد، بما يعمم لمصييييلحة م

 على تنوعها بما يعمم لمصلحة للطرفين.

 

 " كاملنموذج لحملة إعالنية توعوية افتراضية لتعزيز "الت

، نسييتعرض فيها لمجموعة من  ربعة "كاملما يلي حملة إعالنية توعوية افتراضييية لتعميم "الت

 كرعالنات في الطري ووسائل التواصل االجتماعي.اميم يكون نشرها تص

 التكامل يتم التصميم للحمالت التوعوية تباعا . من مسار قيمة ينطالفباال

 

 

التكامل

تآزر

تعاون

ظهير

اتحاد

تطويع 
الخبرات 
واالدوا

ت

استحواذ
اندماج\

out 
sorcin

g
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 يد ..حين تتكاملاسم الحملة: 

 عام  35-14العمر:العموم وباألخص الشريحة في الشريحة المستهدفة: 

 رممية )اليد(

 مد  الحملة: مستمرة 

رعاة من صحا ومحطات تلفامية بغض الن ر عن  ،سوشيال ميديا لوسائل االعالنية:ا

 .توجه الوسيلة

  teaser سلوب التصميم: 

 البداية: تعريا بالتكامل واهميته

 وشعارها. ما يلي الحملة التعريفية "األولى" المعممة لقيمة )التكامل(

 

 

 وحدةالعام في التصميم في صورته الم اإلطاروفيما يلي 
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 اإلطار التصميمي االقتراض للحملة(: 47)شكل 

 

 

 (48)شكل 
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 (49)شكل 

 
 (50)شكل 

 نطاقها سيكون في:األنشطة المصاحبة 

 المدارس والجامعات .1

 األسواي .2
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 مالعب الرياضة  .3

 المهرجانات .4

 المسابقات .5

رحم  منسواء كان )نجم، او كاراكتار( يكون مع بعض األنشطة الميدانية شخصية ال بأس  ن و

 .الحملة

 نماذج األنشطة المصاحبة:

 الجامعات .1

يشيييييييكييل فريقين  و  كثر على ان يتضيييييييمن كييل فريق مجموعيية غير متجييانسيييييييية من  - 

 (التجارة،، المراعة، التربية، )الهندسةالتخصصات في مثل 

يطلب من جميع الفري تدشيييين مشيييروع من اختيارهم يكون له مردوه على المجتمع في  -ب

 .ا دوالر فقطاال 10ال تكبر عن افتراضية بل للتنفيذ بميمانية مجال التنمية ويكون قا

 المدارس -2

مشيييروع تشيييجير لما حول سيييور المدرسييية  و للحي المجاور لها، عبر مسيييابقة يقسيييم فيه  - 

الطلبة لمجاميع، ويطلب من الطلبة تأمين الشيييييييتالت، ومسيييييييارات للر ، ويقسيييييييم االحياء 

ح الجائمة بعد مضييي شييهر على المشييروع لمعاينة المحيطة بالمدرسيية على المجاميع، وتمن

 ائج.النت

تجدر اإلشيييارة هنا الى ان هذا المشيييروع لطلبة الثانوية، ويطلب منهم اعتماد مميج من  -ب

المسييييارات في جمع التمويل لتدشييييين المشييييروع، بحيث يتكون مميج التمويل من التبرعات 

 المالية والعينية والشركات الراعية.

النقدية برشيييراا مدير ، وتجمع األموال جام المشيييروع الموامنة الخاصييية بهيرفق مع ان -ج

 .المدرسة

 :. األسواي3

تحول نسبة من في كل يوم جمعة وعبر تدشين سوي تعاوني في حي من االحياء العامة  - 

 .مناطق نائيةفي للماء مبيعاته لحفر آبار 
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ل فيما بين )شركة تدشين ثالث ساحات للعب األطفال في ثالث منتمهات، عبر تكام -ب

 (شركة نجارة، وشركة مرطبات وعصائر العاب، شركة تمديدات كهربائية،

وفي تعميم التكامل باعتماد  داة شراء الخدمة من طرا ثالث، من الممكن اعتماد 

 استراتيجية إعالمية توعوية وفق مرحلتين:

ي من تصاميم )ما يل مرحلة دعم المنتج الوطني، عوضا  عن شراء المنتجات المستوردة -1

 تم تدشينها في دولة الكويت( كنموذج عملي تشغيلي.

  .تشجيع الشراء من المنتج الوطني -2

 استراتيجية تنفيذ الحملة التوعوية وتصميم خطابها:

 اعتماد المسح الميداني من  جل معرفة الميمات التي يطلع اليها العميل لشراء    سلعة. -1

  .لخدمات المتوفرة محلياالميمات للمنتجات وامطابقة تلك  -2

  .االنطالي بالحملة بتعميم المنتج الوطني المستوفي لتلك الميمات -3

ت الميمات رحيث نتائج المسح الميداني اشارت الى ان المستهلك يعتمد الشراء حال توف

 (المنافس التالية في السلعة )جودة عالية، مضمون، السعر

 الجمهور بقصد تعميم الجذب لخطاب الحملة.معروفة ومحببة لد   وقد استخدمت شخصية

 

 

 في مسار التكامل عبر دعم المنتج الوطني : (51)شكل 
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 (52)شكل 

تجدر اإلشارة الى ان حملة التكامل في دعم المنتج الوطني حين تم تدشينها في دولة الكويت قد 

 ن التدشينم  شهرحققت ارتفاعا إيجابيا في مبيعات المنتجات الوطنية مع اول ثالث 

 

قاعدة االستبيان: الذين 

توقفوا عن شراء 

منتجات لدول لديها 

مواقا سلبية تجاه 

االسالمية القضايا 

 والعربية

 المجموع

39 

% 

 
قاعدة 

االستبيان: الذين 

توقفوا عن 

شراء منتجات 

لدول لديها 

مواقا سلبية 

تجاه القضايا 

االسالمية 

 والعربية

 المجموع

39 

% 

 26 لحوم
 

 10 المطاعم 
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 دجاج
18 

 
 غام مشروب 

1 
8 

 اغذية 
15 

 
 غام مشروب 

2 
5 

مطعم محدد لوجبات 

 13   جنبية سريعة

 
مطاعم 

الوجبات 

 السريعة 

5 

 

 ومن نتائج الحملة:

 %(74بنسبة )  جنبيةعن شراء منتجات  المستفتيين توقفوا%( من 20)

ودفعتهم  ا  ايجابي ا  ت بهم تأثيرسمعوا/ شاهدوا الحملة( بأن الحملة اثر )الذين%( من 45يعتقد )

 لشراء المنتج الوطني.

  :بالحملةالمنتجات التي اشتريت نتيجة للتأثر 

عند سؤال المشاركين عن مد  اهمية تفضيل المنتجات الكويتية على المستورد لضمان مستقبل 

 على انها عامل " مهم جدا" درجات( 5من  4.8)اجمع جميع المشاركين  ،االجيال القادمة

 

 %24 ءشيكل 
 

 %11 دجاج 

 %22  غذية 
 

 %11 خضروات 

 %14 لبن
 

 %10 بسكويت 

 %12 حليب
 

 %7 ميت طعام

 %12 معكرونة
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 (53)شكل 

 

 

 فري التطوع إدارة: (54)شكل 
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يجب ان يكون محوره كافة ما  والخواطر(برنامج الخطباء عبر )خطب الجمعة + الدروس + 

.لمضمن مسار قيمة التكا المبينةيتعلق بالدوائر   

 األنشطة والفعاليات، المجتمعية:

 .العرايكن تنموذج مشروع "التكامل" لدولة افتراضية ول

 لما بين الرافدين ةكيلو من حدوده الشمالية الى الجنوبي 900اسم المشروع: تشجير 

 كيا يمكن تفعيل قيمة التكامل لتحقيق هذا المشروع؟

 متر 2نحتاج شتلة كل سيعني اننا  ،متر  لاالواحد عبارة عن  الكيلو لما كانذلك  نه 

شتلة بقيمة  500ني ان عدد الشتالت المطلوبة إذا كان سعر الشتلة الواحدة دوالر واحد، هذا يع

كيلو بالشييييتالت سيييييكلفنا نحو  900ما يعني  ن تغطية  ،دوالر لتغطية مسييييافة كيلو واحد 500

 .دوالر 450,000

ليات ذكية لتأمين ر  الشيييتالت بشيييكل مسيييتمر موحيال تأمين عملية الر ، سييينحتاج العتماد ع

 اعتماد مميج من األساليب منها: على مد  األيام طوال العام، وهو ما يعني

 .التقليدية: مثل حفر اآلبار - 

مكثفات االبتكارية الحديثة: كاالعتماد على الطاقة الشييييييمسييييييية و سيييييياليب التقطير عبر  -ب

 .الجوفي رطوبة لل

 .فيما يمكن ان تقدمه عبر شبكات الر  المعتمدة الحكومية عبر ومارة المراعة: -ت

 تغطية تمويل المشروع:

األهمية اال يتم تسيييويق المشيييروع عبر مبلغ اجمالي، وانما يتم طرحة للمسييياهمة المجتمعية من 

ن كانت التكلفة االجمالية تقع رف ،على انه مشيييييييروع وطني تتكامل فيه الجهود من اجل اإلنجام

ال ، وهو ما يعني ان كل كيلومتر تكلفته في حدود االلا دوالر، وعليه ثفي نحو المليون دوالر م

كيلومترات بمبلغ  10حيث سيييينجد هناك من يتبنى  تطرح المشييييروع عبر  سييييلوب الرعايا يتم

 .دوالر، وهناك من يتبنى  كثر من ذلك آالا 10
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ع دروع يوتوم شكرلل دعوة احتفاليةوعبر رعاية كل مؤسسة، يتم مكافئه مساهمتهم عبر 

 المشروع. كل مرحلة من نهاية انجام مع مواطنةال

 

 

 كاملمهارات الت

 

هيييذه المهيييارات يتوجيييب على فريق التيييدرييييب والفريق اإلدار  والفريق اإلعالمي ادراكهيييا 

ستيعابها، فهم بمثابة "العقل" الذ  سيترجم مسار  سلوب  لواقع تشغيلي ملموس التكاملوا عبر  

، وما يلي نسييتعرض لمجموعة والقوالب التقليدية التي درجنا عليها التفكير من خارج الصييندوي

ها  التكامللمهارات التي من الممكن ان تعتمد لتعميم مهارات من ا بد  ما بين االطراا، ون في

 باألداة التالي:

 أوال: مهارة تحديد "العالقة" 

 من:يمكن  ن نبنيها فيما بين كل  التيما العالقة 

 

 

 والكرسي؟ القلم (55الشكل )

 



88من  76الصفحة   
 

 

 

 القلم وفاكهة الموم؟ (65الشكل )

 

 

 

 القلم وفأرة الحاسوب؟ (57)الشكل 

 

% حال كانت عبر)نوع مادة التصييييييينيع( ذلك ان 100ان العالقة تكون بنسيييييييبة كيا نالح  

(، بينما في 52الخشييب، هو "التجسييير" الصييحيح لمثل تلك العالقة فيما بين القلم والمقعد شييكل )

ر هميال  مقارنة ( لكان التجسييي53ة، ان كان اللون األصييفر هو اختيارنا في شييكل )يالعالقة التال

"بالتقشييييير" ذلك ان كليهما يعمد لذات األسييييلوب في االسييييتخدام، لذا "التقشييييير" هو التجسييييير 

( نجد ان نوع التجسيييير يفرض علينا منحا  54المناسيييب كعالقة،  ما العالقة األخيرة في شيييكل )

خدام وانما األمثل حين يكون من ورنا ليس نحو مادة التصييينيع وال نحو االسيييت مختلفا ليكون هو

 نحو عامل الممان، فالقلم  داة االولين في الكتابة والفأرة  داة العصر في الحاسوب للكتابة. 

" ملاكفعبر هكذا  داة يتعرا الراغبون في "التواصيييل" مع اآلخر من  جل مد جسيييور، من "الت

 ا. فمع اآلخر وان اختل
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 ثانياً: المنظور

 المن ور: هو تشكيل صورة من علو لمشهد يتم مشاهدته من نقطة ثابتة. 

، واسيييييييتخدمت في اللغات األوروبية ”الن ر من خالل“تعني  Perspective كلمة المن ور
 .2Dللتعبير عن المن ر الفني ذو البعدين 

لي لعمارة والديكور الداخاوالمن ور عبارة عن قاعدة رياضيييييييية للفن التشيييييييكيلي عامة ولفن 
 .والمسرحي خاصة، حيث  نه يعتمد على الخداع البصر  في رؤية األشكال

يجعل األشييياء القريبة ت هر  كبر حجما  ووضييوحا  من األشييياء  في الرسييم الهندسييي والمن ور
عيدة بالبعيدة، والمن ور اللوني يجعل  لوان األشييييياء القريبة ماهية بينما يجعل  لوان األشييييياء ال

 (.23) باهتة

ان نطوعه آللية الن ر لألحداث والمتاح من المعطيات من حولنا إلنجام  المن ور: نا عبروهدف
 .من  جل التكامل سيرعمليات التج

 

 الربط يمكن ان يشكل عالقة فيما بين المعطيات النتماع المن ور  (85الشكل )
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 :متطور كاملثالثاً: مفهوم الت

فال  ،مومةوال القلم،فيما بين يقا على حال ذلك انه ان كان ثمة عالقة  الفالتكامل كمفهوم  

بد  ن نبحث فيما يشيييييكل عالقة إيجابية فيما بيننا وبين البشييييير على تنوع  جناسيييييهم ولغاتهم 

ستعتمد على )ال، وودياناتهم وطوائفهم  تي( الفكرةهنا ال بد  ن ندرك من  ن العالقة ومتانتها 

  .استنطلق منه

 

 

 

 بحمد هللا وفضله مت
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 المؤلف في سطور

 

 

 مهير منصور المم يد   د.        

 المواقع االلكترونية:

 www.zumord.net 

 .qeam.orgwww 

 :APPSتطبيقات 

 مهير المميد  )ممرد( -1
 برامجنا التدريبية -2

 

 الخبرة:سنوات 

التلفميوني والتأسيس  والتسويق واإلنتاجعاما في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت اإلعالنية واإلعالمية  30 كثر من 

 ت الخاصة. اللهيكلة اإلعالمية والعالقات العامة في المؤسسات الحكومية  و الشرك

 العملية:الخبرات 

 .1984لتطبيقي والتدريب مؤسس إدارة العالقات العامة واإلعالم في الهيئة العامة للتعليم ا .1
 (.1985للدعاية واإلعالن ) T.Cمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة  .2
 .1986مؤسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .3
 1991نتاج األفالم الدعائية التلفميونية.إمؤسس لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في  .4
 1994 الكويت.تصدر في   كاديمية(تسويقية   سواي. )إعالنيهرئيس تحرير مجلة  .5

http://www.zumord.net/
http://www.qeam.org/
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، القنوات التلفميونية (1995)الكويت سبوت إلدارة اإلعالن التجار  في تلفميون دولة  عام شركةمؤسس ومدير  .6
 .الثالث، العامة والرياضية واالجنبية

 2000العرب " لالستشارات اإلعالمية والتسويقية  اإلعالميون“مؤسسة عام  مؤسس ومدير .7
 2008 –العربية للقيم المجتمعية  مبرة المؤسسةارة مجلس إد رئيس .8
 .2001خبير إعالمي معتمد لد  غرفة تجارة وصناعة الكويت .9 

 :الدوليةالجوائم في العضوية 

 1996عام  I.A.Aكية ياالمرالدولية اإلعالن  جائمةعضو لجنة التحكيم  .1
 لندن. – 1999عضو لجنة التحكيم لجائمة لندن الدولية لإلعالن عام  .2
 جامعة الكويت. اإلعالني،عضو لجنة التحكيم لجائمة االبداع  .3
 اللبنانية  Arab ADلمجلة  راب آد االعالنية  عضو لجنة تحكيم جائمة )كريا( .4
 2010عضو لجنة تحكيم جائم )سوبر براند( البريطانية  .5
جمعية  -جمعية التسوي الخليجية  -اإلعالن الدولية  الدولية: جمعيةعدد من الجمعيات اإلعالمية يتمتع بالعضوية في  .6

 التسوي األمريكية.
 

 حيامة الجوائم والمناصب الدولية:

من الجوائم الدولية في مجال اإلعالن  برمها الجائمة العالمية لإلعالن عن الشري األوسط  على عددحائم  .1
 .1992برشلونة  - وروبا و

 إعالنيةمن مة  ألكبرالتابعة  الدولية، الجمعيةرشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن  .2
  1996-امريكية

 1999عضو مؤسس لالتحاد الكويتي لإلعالن   .3
 2013كويت لقلد جائمة منتد  االعالم العربي، للجامعة العربية، كمؤسس للصناعة االعالنية في ا .4
 

 المؤلفات:

اعتماد الكتاب كمنهج تدريسي في الهيئة  ، دار ذات السالسل للنشر، تم1984الكويت  -مقدمة في منهج اإلبداع  .1
 اآلسيوية.، واعتمد كمقرر تدريسي في إحد  الجامعات 1985طبيقي والتدريب العامة للتعليم الت

مؤسسة الكويت  -الخليجي ة مفتوحة لدول مجلس التعاون عانشاء جام و ضواء علىالعالم  فيالجامعات المفتوحة  .2
  1985العلمي، للتقدم 

 .1994 -إنشاء بنك النصوص  .3
 .1995-المكتب اإلعالمي للتنمية  .4
 .1994حترامية في مجاالت اإلعالم واإلعالن في العالم القوانين اال .5
 2006التسويق بالعاطفة  .6
 2006 االطفال(التسويق بالشريحة المستهدفة )شريحة  .7
 2006تسويق  نماط الحياة  .8
  2006التسويق بالحواس الخمس  .9
  2007التسويق بالمسؤولية االجتماعية  .10
 كتبة جرير، دار إنجام للنشر، وم2010قوة العالمات التجارية  .11
، وجامعة دار الحكمة في )برنامج معتمد في الجامعة اآلسيوية المفتوحة في ماليميا 2010تفعيل القيم وممارستها  .12

 . دوليا(تعليمية المؤسسة ال، ومعتمـــــــد في )عشرات ا(جدة
 2010استكشاا القيم  .13
 2010محفم القيم  .14
 التركية()باللغة  2010حركة الكامرة في القصص القرآني  .15
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 2012تفعيل الحواس  .16
 2013تحويل القيم إلى منتجات  .17
 2014تحويل المشاعر إلى منتجات  .18
 2014في استنساخ فكر الع ماء  .19

 

 ذاعية والتلفميونية:الالبرامج ا

 ساعة إذاعية مع إذاعة دولة الكويت، سلسلة توثق صناعات اإلعالن والتسويق والعالقات العامة. 600 -1
 TRTقطر، دبي، وتركيا  - ةذاعية وتلفميونياستضافات عبر محطات إ -2

 

 :Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

لمخدرات، عبر تشكيل مجلس بعضوية ومارات الدولة وجمعيات المجتمع امشروع "غراس" للوقاية من آفة  -1
السويد بنتائج المشروع ضمن ،  شادت ملكة 2005-1999المدني ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الكويت،

 جولتها في معرض دولي بما حققه المشروع من نتائج، ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطاي  وروبا.
شيا اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في السودان، لنقل خبراتنا في تدشين وإدارة رمشروع " وقا األ -2

 2017والتسويق.جوائم اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة 
مشروع "سما" سوي منتجات االيتام، مقدم لبيت المكاة الكويتي، لتعميم مفهوم اإلنتاج في مراكم االيتام وجعلها  -3

 2016ماليه عوضا  ن تكون مراكم لإلنفاي فقط. مراكم لموارد
الرتقاء مشروع "سمر" سوي منتجات القرآن، مع مجموعة من القر  اليمنية، عبر حلقات تحفي  القرآن، ل -4

بالحاف  كي يكون مشغال لقيم القرآن ومفاهيمه، ال حاف ا فقط، عبر برنامج  درناه دوليا بعنوان "تحويل القيم 
 2017نواة لسوي للمنتجات، وعوائد ماليه يستفيد منها سكان القر . لمنتجات" ما تمخض عن

العمل اإلنساني والحث عليه بشكل  مشروع " سوار" لشبكة بسواعد شبابية من مختلا دول العالم، لدعم قضايا -5
 2017تطوعي.

واصل تجمء، لتعميم مفاهيم القيم اإلنسانية عبر وسائل ال 100إطالي مشروع )تأملت(، عبر موسوعة من  -6
 االجتماعي بشكل  سبوعي.

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 1986مشروع الجامعة الخليجية المفتوحة،  -7
مجال التعاون المشترك مع جامعات ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات توقيع عشرات مذكرات التفاهم في  -8

 العربية للقيم المجتمعية. تعليمية على نطاي دولي، بهدا تفعيل عمليات التشبيك واعتماد برامج المؤسسة
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88من  88الصفحة   
 

 2009مستشار ومارة الصحة، المملكة العربية السعودية، مركم الطب الطبيعي  .14
 2015، ثم مستشار العالقات الدولية 2011مستشار اسم الرواج والتسويق لمركم صباح االحمد للموهبة واالبداع  .15
 2012لمتحدة اإمارة عجمان، االمارات العربية بلدية مستشار  .16
  (World political conference)في  2012لجمهورية التركية لمستشار  .17
 والخليج.الكويت  فيمستشارا للعديد من الشركات االعالمية والوكاالت االعالنية  .18
 والخـدمية.للعديد من الشركات التمويلية مستشار تسويق لمجموعة شركات تجارية وعقارية واستثمارية و .19
  2019مستشار الشركة الكويتية لالستثمار  .20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


