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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 

 

 مهم؟لماذا يعتبر هذا الكتاب 

 الشريحة المستهدفة :

 صناع القرار  -1

 ن المفكرو  -2

 الدعاة  -3

 صحاب الشركات أرؤساء و  -4

 جيال األمهات صانعة لأل -5

ولكن تكمن الفائدة القصوى في  قليله،تجد ثلة سوهؤالء على العموم ومع كل شريحة 

 .(من خالل هؤالءيتم مة األ )فبناء "،ليله هي من سيحرك "األمةكون أن هذه الفئة الق

 

 أسطره بعد ولكن سيجيب على: تنتههذا الكتاب لم 

 الحياة؟مد في  كتب لهاج الفكرية " التي ما هي صفات "النماذ

 فيها؟صيدها كان عنصرا  علىهل "إدراك المفاهيم" والقدرة 

وا)هلللل كلللل ملللن دخلللل التلللاري  مملللن  الناصلللر وصلللدام وهتللللر  العظملللاء كعبلللدب  (سلللم 

فهلللللوه،  تنصلللليبه، وعظلللليمثمللللة عظلللليم تللللم ف "نموذجللللا "؟ ونبالفعللللل يمثللللل  واكللللان 

سللللمات "النمللللوذج" تكللللون مللللا عسللللى أن  "فكللللر" ولكللللن ، وعظلللليمبالوراثلللله وعظلللليم

نكللللون قللللادرين علللللى عمليللللة "الفللللرز"  نريللللد أن؟ ى هللللذه الصللللفةكللللي يسللللتحوذ عللللل 

فجملللللليعهم يسللللللتخدم ذات األدوات قيللللللر أن الفللللللارق هللللللو  هللللللؤالء،فيمللللللا بللللللين 

 "النموذج" الذي يطرحون.
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وبللللين  اآلن،مسللللتمرا عطائلللله الللللى  مللللثال،الشللللي  الشللللعراوي فمللللا الللللذي جعللللل 

وذج لشخصلللين عاشلللا فلللي نفللل  العصلللر للللم ة وإبلللن القللليم نمللل اإلملللامين إبلللن تيميللل 

 متكاملين.يكونا متنافسين وانما 

 ما يلي: معي الحظو 

 !فالقوة الجسدية ليست عامال معاقا،كان  ياسين،الشي  أحمد 

 عامال!شهادات فالشهادات ليست  علىبل قيت وستيف جوبز لم يحصال 

 ال لي  بعامل!أرماني لم يكن صاحب ثروة وال ليوي فيتون، فالم

ه السللللالم تقلللللد عليلللل فيوسللللف  ،عاملللللب البيئللللة المحيطللللة المشللللجعة ليسللللت كمللللا أن 

كمللللا تقلللللد فللللي عصللللرنا المللللدرب الللللدولي أنتللللوني روبنللللز وإبللللراهيم ، وزراءرآسللللة 

 فقيرين.لذين كانا الفقي ا

 كان أعزال  فقد قاندي أما 

 بيغوفيتش كان مسجونا  و 

 "؟لنموذجإذا ما هي العوامل الرئيسية لصعود نجم "ا

أو " خللللال "اإلمللللا دورثللللم  كرزمللللا" و"السلللللوك"ال" أم" الللللرو "  أمالعقللللل" "هللللل 

عواملللللل ال بحكلللللمشلللللياء األبلللللاقي كلللللي تظلللللل  التلللللي يتمتلللللع بهلللللا هلللللؤالء األدوات

 فاإلهتمام يكون لهذا الخماسي ؟مساعدةال

، الحلللللظ "الرسلللللول" خلللللمن هلللللذا الخماسلللللي وزاد بأنللللله مرسلللللل ملللللن هللا سلللللبحانه

 إمتداد للنموذج هذا. الفاروق، عمرصحابته كأبي بكر و و 
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 النموذج؟هل يمكن إستنساخ ليظل التساؤل 

 ستنساخ؟وكيف تتم عملية اإل

 وهل المستنس  بالخرورة يكون بذات سمات المستنس  عنه؟  

هللللا فللللي فصللللول هللللذا رب عفيمللللا يلللللي نسللللتعرع الخارطللللة العامللللة التللللي سللللنبحر 

 الكتاب.

النموذج

الفكر

كرزما 
الشخ 

هل تعامل مع 
ام \المفاهيم 
االشكال

هل إستعمل 
شطرى الدماغ

هل يعتمد 
مزج العلوم أم 
متخص  

كيف كان يقرأ
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االستنساخ

النموذج

عناصره

مواصفات النموذج الناجح

المبحث

مراحلة

أدواته

مستوياته وأنواعه

المفهوم التقليدي والمفهوم 
الذي ندعوا اليه

حديثه\نماذج تاريخية 

صفات ومعايير 
الفكره\االداه\الشخص\

نموذج قيم \آلية االستنساخ

كيف يمكن أن أبرمج صفاتي 
وأختزلها في منتج

معايير إختيار المنتج وآليه 
برمجته

التكنولوجيا الحديثه ووسائل 
االعالم ودورها

االستنساخ تمكنك من 
حتي ولو كنت في " مدالحياة"

سجن أو في قبر، مثال 
نموذج كالمخطوطة االندلسية

ما لم يتم إيخاحه عبر العناوين 

هذه، يمكنك التعرف عليه عبر  

  شبكة برامجنا التدريبية المفتوحة 

 أو مؤلفاتنا االلكترونية  

 الرابط الخا  بالتطبيق 

https://goo.gl/P9uMBy 

 كتبتيمعن رابط وما يلي 

 االلكترونية

http://bit.ly/drzuhairbooks 

 

https://goo.gl/P9uMBy
http://bit.ly/drzuhairbooks
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 ر"، نقولنموذج "المفكبعملية "إستنساخ" ومن أجل القيام 

 
 ستنساخهإجل أوذجا من من يكون هناك نأ: والأ

 ستنساخإللدوات أثانيا: مراحل و 
، والمشمرون للنهل مما المنبهرون بما يطرحه النموذجعون ، وهم المقتن ثالثا: "مريدون"
 يطرحه من معارف.
 : ثمة أصناف، وكي نبين ذلك نستعرع ما يليوأمام "المريدون " ف

مريكية، األ التدريبفي مثل برامج ف، ستنساخمريكية نماذج عن هذا اإلألا اتا الشركتطر  لن 
لو   كما  facilitate وتتعامل مع الميسرين ،خافهال تقبل التطوير واإلوهي برامج تدريبية، 

وبعع ما تطرحه هذه الشركات من منين بما ينقلون، كانوا موصلين ولي  بالخروره مؤ
 بهار الذاتيه لجبر خعف ما ينقلونساليب اإلأدوات و أ على يعتمدونرون نماذج نجد فيها الميس

بالخروره تكون  تسئله بما يتمتعون به من خبرات ليسماال يعرفون من األ على، ويجيبون 
 .ذات صله بما ينقلون

 ،ملتزمون بالنموذج حرفيا ،التطوير علىقير قادرون ولكن مؤمنون هم النوع الثاني، وثمة 
الداعية ه، مثال ذلك ي علالذي بني  ورته ولم يدركو فلسفته والمفهوما صدركو أ ،موذجحبوا الن أ

، فمنهم من أدرك فحقق النجا  ومنهم لت اليه دعوتهمآومن جاء بعده وما كنموذج حسن البنا 
 .من لم يدرك فأخفق
 نطلقو معززين لمخامينه ومعمقينفا نموذجهم هدركو فلسفأ ،ؤمنونمهم المستوي الثالث، 

جيال األفهم مؤهلون لريادات مع  ،ه وقد يؤدي بهم الي نماذج مستحدثهل ورينفاقه ومطآل
 .و العك أبن تيميه بابن القيم إالعالمة  عالقةالقادمه، مثال ذلك 

في انتوني كوين مثال مستوي تقم  الشخصية وهو ما يقوم به الممثل السينمائي، وثمة 
 بهما!ر ثار ولم يتأوعمر المخت أ حمزةالصحابي ر لدو تقمصه 

وصحابته والمدار  والمذاهب التي ) ( الرسول في مستوي قير مسبوق ولم يكرر 
ميكيه النموذج ستيعاب وديناهذا النموذج وسعته ومرونته في اإلتمخخت عنه ما يعزز لرحابه 

 .زمان بشكل تلقائيذات التجدد عبر األ
 طبق على عموم النا .ن يوهو ما  يقو التطب أعجاب دون التقليد اإل أخير وهو  ىمستو وثمة 
 

 هيال إستنساخ دون ثالث عناصر وإعلم أنه 

 تقعيد  \تأصيل  -1
 أدوات  -2
 تشغيل )لما تم التأصيل له( -3
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" هو خمن برامج نللروج لهللا فللي التللدريب خللمن شللبكة صناعة النجوم  نا التدريبي "برنامج و 
 النجم،وذج يع لنموالتعر، يعزز من عملية التعريف برامجنا التدريبية المفتوحة

فللي مثللل " تحديللد المركللز التسللويقي للنمللوذج"   Advertisment عللالن أدوات اإلو 
Positioning " تحويللل القلليم لمنتجللات( و تفعيللل  ات)راجللع دور   ، و " أداة إخفاء المعنللى

أن تلللتقط لنفسللك صللورة مللع مشللاهير  فللي مثللل و " إستعارة المعنى مللن اآلخللرين ،  للمؤلف 
اب أو النمللوذج" العالقات العامة" و" قللالوا عللن الكتلل ق فيه" و" برامج تتأليد أن جال ترخمن م

" تطبيللق طللر  و ، إليلله لتفللات يستحق القراءة واإلالقدر، و رفيع  فتوحي للقراء بأن ما تطرحه،
Application  " فللي  جميعهللا أدوات تعللزز " يقدم نصائح قير مكتملة أو عن حاالت محللددة
 موذج" .ن لا "إنتشار ما يطرحه 

  ا يلي نماذج عبر مجاالت عدة.مو 

 مالحظات ما يميزه النموذج  تسلسل

اعتمدت رعاية قيم إنسانية ذاتية  بنيتون  1
 في الترويج لما تبيع 

 قيمة المساواةفي مثل 

باقي العالمات خمن نف  المجال 
ز هوية تجعلها ي لم تتمكن من تعز

بل جميعها متداخلة ويصعب  فريده،
 خاصة التي  بينها،ما التمييز في 
 ستهواء في الترويج اعتمدت اإل

 \أبل  2
ستيف )

 (جوبز

Think different 
 ختلف ففي البرمجة ي
  حترافية أجودوفي اإل

وفي الريادة عبر ما يطرحه من 
  APPSمنتجات 

لم تتمكن جاالكسي من التألق 
أنها  ذلكبالرقم من نموها السريع 

بالرقم من كون نظامها  قلدت،
 ثر ذكاءأك
 مقياسا للسوق،يكروسوف دشنت ام

 تجاوزته أبل
 

 ير بال عنف ي التغ قاندي 3
 البساطة 

رمز للخعف أمام جبروت 
  عالمي 

تعززت قوته بحكم إلمامه القانوني 
فلو كان مهندسا  بالتشريعات،

 حققه.فلربما لم يحقق ما 

والجسد  )الرو التوازن فيما بين  حسن البنا 4
 د(صاقت سة واإلوالمجتمع والسيا
فقد  معقدالم يكن طرحه الفكرى 
حتى الفال  أن يفهمه،  إستطاع

لم يتمكن أسالفة من إدراك فلسفته 
ل فاستقروا عند الشكة و في الدع
 إال ما ندر. ة،لسفالفدون 
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سيد ، مقارنة بما طرحه من بعده
الذي كان  على سبيل المثال

 .للنخبه
جميع من مرونة التعامل مع 
حتواء حتى مع حوله وسياسة اإل
 من يخالفه.

 \إبن تيمية  5
 يم إبن الق

نموذج مثالي للتكامل فيما بين من 
وفيما بين من )إبن تيميه(  يأصل
ويترجمه بشكل  )إبن القيم( يشغل
 عملي.

 

عمر إبن  6
 الخطاب

ه على تشغيل ما إنطوى تأصيل و 
 سالم من فلسفة ومفاهيم، اإل

 أنشأ نظام قير مسبوق للدولة 
 مباشره لالرسو عن  تلقي

 سالملسفة اإلووخو  في فهم ف

في  هو أول من جعل الخيال والت دزني  7
 معاينا قابالطفال واقعا األقص  
 للم  

 " Bat manلم تتمكن مدن 
8Six fags  وال قيرها من "
تيان بجديد سوى التقليد لذات  اإل

 النموذج 

المؤسسة  8
العربية للقيم 
 المجتمعية 

 المتعددةالبرمجة  إعتماد أسلوب
الطبقات للقيم، وتحويل القيم 

 لمنتجات قابلة للم 

 -ميعلىهو نموذج مرن )ت
( لي  كنماذج تربوي -مجتمعي
م مثل فاست تراك كدز أو علي الت 

 أو كرستكوم التدريبيالمونتسوري 
 www.qeam.org 

 

 

http://www.qeam.org/
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 لعه عبر قيم إنسانية  ترويج للسنموذج قير مسبوق في ال بنيتون 

 

 ستنساخم( وفنونها كأداة في دعم آلية اإلجسااألبرمجة )

 تواصلللللنا مللللع الغيللللرجسللللام، أي جسللللم يمكننللللا أن نسللللتخدمة فللللي األنعنللللي هنللللا ب 
 د.عبللللدرة كلللل  )فة النمللللوذج اليلللله، فمثللللال فلسلللل أو مفهللللوم  وذلللللك لنقللللل)هديللللة مللللثال(، 
 لالنطالق.ا قاعدة يخع بين أيدين  (سطورةاإلو  العزيز النعيمي

هللللب أنللللك كنللللت خللللمن حظللللور  سللللؤاال، رهالكلللل ولكللللن لنسللللتعرع قبللللل قصللللة 
وكنلللت  علللالميين،رة القلللدم بلللين فلللريقين و جملللاهيري حاشلللد يتلللابع مبلللاراة سلللاخنة لكللل 

ركلهللللا الالعللللب الللللدولي سللللقطت  وحصللللل أن الكللللرة التللللى الفللللريقين،تشللللجع أحللللد 
ة فعلللللك ، ومللللا رد؟فمللللا شللللعورك فللللي لحظللللة وصللللول الكللللرة اليللللك  حخللللنك،فللللي 

تكللللون بمثابللللة ذكللللرى أم بعخفائهللللا كللللي  للملعللللب،، هللللل بعرجللللاع الكللللرة ؟سللللتكون 
للقيملللة  ،بلللل ربملللا يتوارثهلللا أبنائلللك بعلللد ذللللك رقبلللت،يلللام وقتملللا تسلللترجعها ملللع األ
 .؟ ة عالميةرتباطها في مناسب التي أخحت تعنيه إل

ال تعنللللي  الشللللارع،يلعللللب فللللي  نرة مللللا مللللن ركلللللة شللللخ  كللللاذلللللك أن تلقيللللك لكلللل 
قللللت معنللللا مخللللافا تلفقللللد فللللي الحللللاالت السللللابقة  أمللللا الكللللرة شلللليئا،ك ة اليلللل بالنسللللب 

 ، ما جعلها أكثر تفردا عن باقي الكور.إستعارته من الحدث

توقيلللللع فلللللي  Montblanc" اللللللذي سلللللبق قللللللم مونتبللللللون Bicتأملللللل فلللللي قللللللم "و 
ملللنخفع ال ،هلللذا القللللمأللللم يخلللحى  ملللثال،متلللين ي ملللذكرة تفلللاهم فيملللا بلللين دولتلللين عظ

"فلللر " للللم تسلللتعر زوجللله الشلللاه ، أاللللثمن؟ البلللاهظعلللن المونتيبلللون  يلللزامم ،التكلفلللة
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تلللرى هلللل  الزفلللاف؟رئلللي  حلللر  الشلللاه لعقلللد قرانهلللا بالشلللاه ليللللة  زفافهلللا ملللنخلللاتم 
 صلي ذو قيمه بعد ذلك؟  األأخحى خاتم زفافها 

شلللياء ملللن حولنلللا، األاللللذي ملللن خاللللله نخلللفي المعلللاني عللللى  شلللبيه باألسللللوبوهلللذا 
خللللمن برنامجنللللا قطللللر(  سللللالمي فلللليالفللللن اإل متحللللفمللللاء  مثللللال قنينلللله )أنظللللر

 .الشبكة العربية للدورات المفتوحة -التدريبي " تحويل القيم لمنتجات" 

 

 فطار في رمخان ين لتفعيل قيمة "المعية" ساعة اإلقنينة ماء، بل إثنت 

 )الكلللرةشلللياء وهلللو ملللا جعلللل تللللك األ الشلللرطي،رتبلللاط نحلللن هنلللا أملللام ملللا يسلللمى باإل
ينمللللا الحظنللللا نفلللل ، ب لمقللللام ليحخلللليا بتلللللك المكانللللة فللللي األن فللللي اتقيللللاري  (والقلللللم

للقنينللله بأسللللوب مختللللف ملللا جعلهلللا للللي  بالخلللروره محلللل  أخلللفينا معنلللاكيلللف أننلللا 
رتقللللاء مللللن القيمللللة التللللي اإلتفخلللليل وإنمللللا معللللززه لسلللللوك قيمللللي، لللللذا إسللللتمدت 

 أخيفت لها.

 ؟ (سطورةاإل و العزيز النعيمي ... عبد.رة د)كهي قصة  نسأل، ماواآلن 
رسلللالة )عبلللر رسلللالة بعثهلللا للللي  ملللن اليابلللان يقلللول كتلللب للللي د.عبلللد العزيلللز آلنعيملللي
طلللال عملللرك انلللا  تقلللول )/  أبلللو ظبلللي  العلللينمنطقلللة ملللن إحلللدى بنلللات الجامعلللة فلللي 
محاخللللرات لللللك وكللللان لللللي الشللللرف فللللي حخللللورها  ٣مللللن اإلمللللارات ، حخللللرت 
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رة و عنللللدما أمسللللكت كلللل  7.12.2011هللللذا اليللللوم    واإلسللللتفاده منهللللا ، وال أنسللللى 
يلللر ومصلللدر إلهلللام فلللي حيلللاتي رة بلللل كانلللت نقطللله تغو كلللن مجلللرد كللل د ! للللم ت ملللن بعللل 

هللللذا اليللللوم رة معللللي إلللللى اآلن تللللذكرني ب  و مازالللللت الكلللل  العللللالم،للتحللللدي ومواجهلللله 
فللللي جامعلللله  "أنللللت  أسللللطوره تك "محاخللللرفللللي منظمللللين المللللن  الجميللللل، كنللللت
حلللديث معلللك، يلللا شلللي  الو  هلللذا شلللرف كبيلللر للللي فلللي مقابلتلللك شخصللليا   اإلملللارات،
أتمنللللى أن أراك وأتعلللللم منللللك مللللره  الحيللللاة،مصللللدر إلهللللامي ومحفللللزي فللللي أنللللت 
 ( إنتهت رسالتها . اإلسطورة :( مريم  اخرى 

 بمثابلللةره كانلللت و ان الكللل  فكلللره،اعجبتنلللي  رائلللع،سلللالم،  يلللافلللرددت اليللله قلللائال: )
سلللبر الموخلللوع كلللي ن  نلللت فلللي هلللذاأنلللا و ألنتأملللل قلللليال  حياتهلللا،نقطللله تحلللول فلللي 

 األخخللللر،خللللحت كمللللا لللللو كانللللت الشللللي  أره .. الكلللل حللللظ ) ال رأيللللك؟مللللا  آفاقلللله،
ره تحمللللل و خخللللر فللللي شللللكل كللللره، مللللا عللللادت الكلللل الشللللي  األ ت شخصلللليةختزللللل أ

 ىهلللذا تطبيللللق يحتللللاج اللللل  وصللللفاته(خخللللر األصلللفاتها بللللل تلونللللت بلللرو  شللللخ  
 (بو عمرأموفق حبيبي  طرفي،ن من ن اآلسأتمل به م تأمل،
أبعلللاد للللم تخطلللر  هئلللع بللل ستنسلللاخ وطرحلللك راملللن اإل ءرة جلللزو الكللل ) :يعلللل فلللرد 
 (على البال

 
 الكرة؟هداء له ذات أثر قذف هل اإل نفسي:فتسائلت في 

 الصفات؟برمجة  عملية القذف تعتبر عنصر في عمليةهل 

طللللار الزمنللللي لحللللين ورود الرسللللالة لللللي وفللللق الرسللللم أمللللا اآلن الحللللظ معللللي اإل
 التالي:

 

  .ج..........أ.............أ.........x...........أ............أ..............ب   

 الرسالة(عام( )أدرك أخيرا أ  45)

 

مللللللن اليابللللللان الللللللي  2013سللللللبتمبر  5سللللللنتين  (،ثللللللواني 3، )2011\1\27، 
 الكويت،  
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 المرسل:رة كي تبرمج بصفات و إكتسبتها الك (طاقات)عشر فهناك 

 رة:و الطاقة التي إكتسبتها الك

 لقذف طاقة حركية با -1
 اطاقة حيال ما هيته -2
 طاقة القاذف ..من هو؟ -3
التللللي قللللذفت فيهللللا ال قبللللل ثانيللللة وال بعللللد ثانيللللة  Timingطاقللللة )اللحظللللة(  -4

 من نقطة التحول.
 كان متحفزا للبرمجة اليه،طاقة المرسل  -5
 طاقة المشاعر الجماعية التي تحف المرسل اليه  -6
 المرسل  نيةطاقة  -7
 طاقة زاوية الطر  الخاصة بالفكرة  -8
 سل طاقة حافز أو دوافع المر -9

 طاقة دواقع المرسل اليه -10
طاقلللللة االستكشلللللاف التلللللي تحتلللللاج اليهلللللا الرسلللللالة المرسللللللة كلللللي  -11

 للبحث.تستكمل صورتها )معلومة منقوصة( تدعوك 
 

نلللللي أن ن كمكلللللور )أ، ب، ج( ، هلللللل ي  3أملللللامي  حلللللال كلللللان هنلللللا،ونسلللللأل 
 أبرمج ثالث موخوعات مختلفة في آن واحد للمرسل اليه ؟

 تللللاب،ك كللللره،تلفللللة ولللللي  كللللور مثللللال )خ من تكللللون ثللللالث أشللللياء جللللب أأم ي 
 قلم(

ملللا تلللم إستعراخللله هلللو مجلللرد أمثللللة لمجموعلللة أدوات تسلللاعد فلللي عمليلللة إستنسلللاخ 
 إليه.وبرمجة النموذج من شخ  مؤمن بالنموذج لشخ  راقب بالتعرف 

 

 ستنساخما هي مراحل اإل

 
ملللللن  شلللللخ  لشلللللخ  امملللللن  اإلستنسلللللاخكلللللان  المراحلللللل اذا ختللللللفت  -1

 عللللللىفسلللللتحتاج للتعلللللرف االوللللللى ،  الحاللللللةفيفلللللي  لمجموعلللللة،شلللللخ  
يفخللللل ن كللللان مجموعللللة "جمللللاعي" ، الشللللخ  مللللن زوايللللا مختلفللللة، وإ

ومللللا دفعهللللم  )الراقبللللون باالستنسللللاخ(  سللللبب تواجللللد علللللىتتعللللرف  أن
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كللللي تحللللدد نسللللبة كللللل سللللبب  Sorting( تصللللنيفلل) دللمجيللللف ، فتعملللل 
وفللللق مللللا يتطلعللللون اليلللله محاخللللرتك بمللللا يتنللللاقم مللللع  ،تباعللللا ،وتبللللرمج
 .اميعمج 

طللللة التحللللول" مللللع الشللللخ  الللللذي أن تصللللل الللللي لحظللللة "نق الهللللدف، -2
    .أمامك

عقللللللي  ينفسللللل "تغير \تفكر\)تأمللللللوعناصلللللرها فتلللللرة االحتخلللللان عبلللللر  -3
 .("فيزيائي روحي

 .راديفترة التغييير اإلرادي والالإ -4
وقدرتللله عللللى  اإلستنسلللاخوكلللل حسلللب مسلللتواه فلللي ، االنطالقلللة مستنسلللخا -5

 جزء ولي  أجزاء من المستنس . اال عاب، فلعله ال يدركاالستي 

عللللودة مجللللددا إلللللي النمللللاذج التللللي إستعرخللللناها سللللابقا وفللللق جللللدول "نمللللاذج" 
العالملللللات التجاريلللللة  أن عمليلللللة إستنسلللللاخ نقلللللول، وأشلللللخا ،لعالملللللات تجاريلللللة 

 تختلف عن عملية إستنساخ فكر النماذج االنسانية ، ذلك العتبارات:

عالملللللللللللة ج النملللللللللللوذ العنصر تسلسل
 التجارية  

 ج فكر االنسان  وذنم

الدقللللللللة فللللللللي  1
 اإلستنساخ

100% 
نسلللللل  ولصللللللق حيللللللال 

 الشكل 
تلللللدريب حيلللللال مراحلللللل 

 تقديم الخدمة  

 متباين  
فهللللللم أكبللللللر  بحاجللللللة إلللللللي

 للمفهوم وصاحب المفهوم  
ملللللللن الممكلللللللن أن يتطلللللللور 

ن المفهلللوم إللللى مفلللاهيم حسللل  وي  
 أخرى  

مرجللللع كمرشللللد  2
 لالستنساخ

 توفرقير م متوفر  

 نوعا ما متوفر   وفر  ت م أدوات معززه   3

الللللللللللللللللللزمن  4
المسللللللللللللتغرق 
 لالستنساخ 

ممكلللن وخلللع خطللله لللله ولكلللن  قابل للقيا  والتحديد  
 يصعب حسمه

خلللللللدما\منتجات 5
 ت

 متوفر متوفر

 قابل للم  واالستخدام عناصر القوة  6
قابلللللللل لللللللللتعلم بشلللللللكل 

 أسرع

يتشلللكل بأشلللكال مختلفلللة بنلللاء 
 علللللللللى نللللللللوع التشللللللللغيل

الللللذي يتعللللرع  عابسللللتي واال
 له
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عناصللللللللللللللللر  7
 الخلللللللللللللللعف

 والقوة

يعتمللللد علللللى "التصللللميم" 
والملللللللللزيج التسلللللللللويقي 
وعمليلللللللللات التطلللللللللوير 

 للمنتج

يعتملللد عللللى المعتقلللد  فكلللرى،
 وااليمان بصاحب النموذج

 بطيف االنتشار
 بحاجة إلى عمق في الفهم 

الفللللللللللللللللر   8
 المتاحة  

االسللللللللللتفادة مللللللللللن االدوات  سريع االنتشار 
يعهللللا لصللللالح التجاريللللة وتطو 
 عملية النشر

 

 ي تللللم تحويلللللهحللللين نالحللللظ أن فكللللر والللللت دزنلللل  السللللابق،نللللا علللللى الجللللدول قعلي ت و 
بللللل أن منتجاتلللله أصللللبحت رسللللل لمللللا يعللللزز لقلللليم مجتمعيللللة  منتجللللات،بنجللللا  الللللى 

 .كقيمة لحمة االسرةوذاتية 

ومللللن خللللالل منتجاتهللللا "التطبيقللللات"  Appleأبللللل كمللللا نالحللللظ كيللللف أن عالمللللة 
 ،وسلللاهمت فلللي نشلللر المعلللارف ،بزت فلللي نشلللر فلسلللفة سلللتيف جلللو كيلللف أنهلللا أسلللهم

 ،البشلللللر فلللللي االنتشلللللار وعلللللززت فلللللي اللللللدفع بأصلللللحاب النملللللاذج الفكريلللللة ملللللن
 وأخحت متواجده في لمحة بصر بين يدي كل البشر في وقت لحظي.

هلللللي ترجملللللة لفلسلللللفة توسلللللكاني  Benettonكيلللللف أن عالملللللة بنيتلللللون ونالحلللللظ
بللللأن حيللللاة  الللللذي كللللان يللللؤمنلعالمللللة و مصللللور الحمللللالت االعالنيللللة الخاصللللة با

الواقلللع التلللي يعيشلللها االنسلللان هلللي ليسلللت كلللالتي تطالعنلللا بهلللا وسلللائل االعلللالم عبلللر 
بللللل هللللي علللللى  نخللللره،أجللللواء قيللللر ملوثلللله أو فاكهللللة شللللوارع قيللللر مزدحمللللة أو 

قلللد عبلللرت بصلللدق وبشلللكل نلللاجح )حملللالت إعلللالن بنيتلللون( فهلللي  ذللللك، للللذاعكللل  
نموذجلللا ناجحلللا  ل مبسلللط قيلللر أنهلللا تعتبلللرعلللن تللللك الفلسلللفة حتلللى وإن كانلللت بشلللك

 في تصورنا.

الفكلللللر  و)نملللللوذج التجاريلللللة( )العالملللللةإذا مجلللللال االسلللللتفادة قلللللائم فيملللللا بلللللين 
 . وهو ما نرقب بالتعزيز له خمن مبحثنا هذا (،االنساني

وإمكانيلللللة  التجاريلللللة،مجلللللاالت االسلللللتفادة عملللللا أنجزتللللله العالملللللة وفيملللللا يخللللل  
 :يمكننا أن نستعرع" اإلستنساخح عملية "عما توصلت إليه لصالالتطويع 

أوال: فللللي عمليللللة تحويللللل قلللليم النمللللوذج الفكللللرى االنسللللاني إلللللى منتجللللات قابلللللة 
، www.qeam.orgومنتجلللللات "قللللليم"  دزنلللللي،للمللللل ، فالحلللللظ ملللللثال منتجلللللات 

 ذلك.وأدواتنا في التحويل في 
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 ال عاملللللا ال تحلللللده محلللللددا،ا ثانيلللللا: أن يكلللللون للنملللللوذج الفكلللللرى االنسلللللاني معنللللل 
   حدود.

خللللمن نقللللاط، وقابللللل للنشللللر  قللللابال للتللللأطيرلفكللللري ون النمللللوذج اثالثللللا: أن يكلللل 
أو  Module ن يوخللللع فللللي كاتللللالوج ، بمللللا يجعللللله قللللابال ألتلللللك النقللللاط خللللمن

 مرجع قابل للنشر. 

وشلللعار  Logo رابعلللا: أن يكلللون لللله ملللا يميلللزه فيختلللار لللله للللون وشلللعار مرسلللوم 
ذا ملللا تلللم ب هلللذا الفكلللر إى صلللاح ، وأيقونللله يسلللهل التعلللرف علللل  Slogin لفظلللي
 عتها.مطال

إن الحللللظ و خامسللللا: أن يطللللوع كافللللة وسللللائل التواصللللل فللللي التعبيللللر عللللن رسللللالته. 
ومتلللاحف الفلللن الحلللديث فلللي نيويلللورك  االعلللالن،ومتحلللف متحلللف أورهلللان. شلللئت 

   التعبير.وقيرها التي تحصر أعمال الفنانين وفلسفتهم في 

 التجاريللللة،العالمللللات  ناعةين صلللل قللللوان مللللن الممكللللن االسللللتفادة مللللن  سادسللللا: إنلللله
  هذا؟نموذجنا راجع مؤلفنا "قوة العالمات التجارية " في رسم 

 مثال:

 في مجال العالمة والعالمة التابعة   -1
 ن  االعال -2
  الحظ لندستروم لونه اصفر واسود  اللون -3
 بيكام وبرنامج العالقات العامة والنوادي لالطفال  -4
 CSRرعاية برامج المسؤوليه المجتمعية  -5
 وحالة يوجه اليها الطلبة للدراسة  الجامعات، كحالة دراسية في -6
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 ميز أقلفة كتبه باللون االصفر  "مارتن لندستروم "

 

 

 واالعالن باللونين االسود واالصفر 

 

 وملبسه باللون االسود 
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العالمللللة التجاريللللة تتخللللذ مسللللارا ذو خطللللوات فللللي نشللللر المفهللللوم والفلسللللفة التللللي 
 من:هي مكونه تريد أن تبشر لها و 

 الدراسة القبلية وتضم  :أوال

 الكشف عن المميزات التى يتطلع اليها العميل   -1

 دراسة المنافسين -2

  تحديد المركز التسويقى المناسب -3

 SWOTتحليل  -4

 والبحث عن )نمط حياة(   رمز(والبحث عن ) إنسانية(البحث عن )قيمة  -5

ورمللللز  (الحريللللة)خللللالل قيمللللة  تسللللويق منللللتج السللللجائر مللللارلبورو مللللن مثللللال:
"أنمللللاط كتللللاب )طللللالع  (،رعللللاة البقللللر)ونمللللط الحيللللاة االمريكيللللة لللللدى  (الخيللللل)

 (" للمؤلفالحياة والقيم

 

 اختيار المحفز المناسب الستثارة العميل   ثانيا:

 (  Emotional marketing) فيما بين التسويق بالعاطفة مزجثالثا: ال

  (Rational marketingبالمنطق ) والتسويق

 لتحفيااااااااز ماااااااان خااااااااالل اسااااااااتثارة الحااااااااوا سااااااااة عناصاااااااار ارابعااااااااا: درا
(Sensogram  ) 

 استيفاء:من خالل  اختيار وسائل االعالن المناسبة خامسا:

 عنصر االستراتيجية االعالنية   -أ

 برمجة وسيلة االعالن من حيث الظهور الزمنى والمساحة فى الوسيلة -ب

 (  4pعناصر المزيج التسويقى ) -ت
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 يلي:مجلة آد أيج االمريكية كما ( Branding)واج اسم الروتعرف 

  تمنحها الشركةهي الشخصية التي  1-

  منظومة متكاملة محيطة بالسلعة 2-

 Image نها الصورةإ 3-

  ن يعلمه المستهلك عن السلعةأما تريد  4-

  الوعد الذي تحققه للمستهلك 5 -

  الشهرة التي تحخي بها السلعة6-

  ابعة للعالمةع الت السل نحو مجموع ما يدركه المستهلك 7-

 الذي يحمله عقل المستهلك تجاه السلعة (Equity) صلنه األأ 8-

  

 نعرف:بخصوص النماذج الفكرية من المهم ان و

  ؟نظرائه ج عنالنموذ ايتمتع بهما القيمة التي   -1

  المطلوب تلبيتها؟هي حوائج الشرائح  ام -2

  لتحقيقه محليا ودوليا؟ نموذجال هما هو الوعد الذي اعتمد -3

 أنللله كللللذللللك  هلللذا،أو النملللوذج دراك الجمهلللور حيلللال صلللاحب الفكلللر ملللا هلللو إ

االعالميللللة أنشللللطته مللللن خللللالل  صللللاحب النمللللوذجمللللا يدركلللله الللللذهن حيللللال 

هللللا مللللع افيللللة التللللي بن ب العاطالجوانلللل  إلللللىذلللللك  واالعالنيلللة والترويجيللللة متخطيللللا

 مريديه أو المعجبين به.

تهللللدف التللللي  corporate imageالموحللللدةص  منظومللللةص الصللللورةلللللذا تللللأتي 

صللللاحب النمللللوذج ،  بللللأن ثمللللة هويللللة تميللللز الشللللريحة المعجبللللهشللللعار إالللللى 

ا النملللوذج لهلللذئهلللم وملللن هنلللا يظهلللر وال، منافسلللة  نملللاذج علللن  هوبالتلللالي تميلللز

   .يةذه الهو لوخو  ه دون سواه
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فللللان  واحللللده،للتأكللللد مللللن ان الجميللللع سلللليحكى قصللللة فالصللللورة الموحللللدة هللللي     

نتلللللائج  ملللللع positioningأو المركلللللز التسلللللويقي رسلللللالة المكانلللللة التسلللللويقية 

 رسائلنا.يعمالن معا فى توجيه  الوصالت

: هللللو كللللل مللللا يستعرخلللله الللللذهن بشللللكل تلقللللائي Nodalmap( الوصللللالتنتللللائج )

، سللللواء عبللللر لللللون أو كلملللله أو رمللللز أو حللللدث أو ار إسللللم العالمللللهأمللللام إسللللتذك

 . منتجات.. ال 

 أن يعزز هويته بما يلي ي"الفكرالنموذج "صاحب  على

  العالمة؟وما هى رؤية  تحقيقية،تود العالمة  الذيما الهدف  -1

  اآلخرين؟متميزه عن  مختلفة،يجعلها  الذيما  -2

  لبيها؟ت ما الحاجة التى  -3

  بشر بها؟ت ما القيمة التى  -4

  للتذكر؟ه قادر اى الرموز التى تجعلهه ما -5

  ؟اطبيعتهما هى  -6

 وهو ما يعزز شخصيتك وهويتك  

 

 Contraction )االنكماش والتقليص ) التركيز نبدأ بقانونعليه و 

صللللنف  علللللىداء صللللناف وركللللز فللللي األتقلللللل األن أحللللاول يقللللول والللللذي 

تخلللم ه وال رز فيللل نلللت بلللاأعللللى هلللذا القطلللاع اللللذي  سلللتحواذتحقلللق اإل محلللدد،

 .خريأليك قطاعات إ

لكمبيللللوتر جهللللزة اأ% مللللن 90 علللللىتسللللتحوذ  Microsoft هللللا هللللي ف

% ملللن  70تسلللتحوذ عللللى  Coca-Cola و  العالميلللة كنظلللام مشلللغل لللله

 الغازية.للمشروبات  السوق العالمية

جعللللل شللللركة  محللللدد، ملللاعللللدم التركيلللز علللللى قطلللاع فلللي والحلللظ مللللثال 

ة بهللللا بعللللد أن تجاريللللة خاصلللل  فيليللللب مللللور  تفللللرد لكللللل قطللللاع عالمللللة

 نها في مثل قطاعي  كانت تجمع بين قطاعات ال عالقة فيما بي 

 كعالمة كرافت  ! ت،والمأكوال ،السجائر، كمارلبورو 
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  النشر ولي  اإلعالنقانون  -2

كنملللوذج تمكلللن ملللن االسلللتفادة ملللن وسلللائل  شلللوب،الحلللظ عالملللة بلللودي 

جديللللد  تبللللوء لقطللللاعاالعللللالم دون أن ينفللللق دوالرا واحللللدا ، فقللللط النلللله 

للتجميلللللل خاليلللللة ملللللن الملللللواد قيلللللر مسلللللبوق أال وهلللللو مستحخلللللرات 

تيلللان بملللا هلللو جديلللد قيلللر يلللة، وهكلللذا أنلللت ، فلللعن تمكنلللت ملللن اإلالكيميائ 

لفكللللرى تأكللللد مللللن أنللللك ستسللللتحوذ مكللللرور وملبللللي لحاجللللة فللللي السللللوق ا

  على ذات الميزة.

 

 أن تعني كشخ  معنا محددا  -3

أنهملللللا قناتلللللان  ان سلللللوىتعنيللللل ال  CNNالحلللللظ قنلللللاة الجزيلللللرة وكلللللذلك 

 .تانإخباري 

 المعصم. تعني سوى ما يبل  حول ال رولك و                

فكللللرك،  شخصللللك،إسللللمك؟   فعالمتللللك ) عنللللدما يطللللرقفمللللاذا تعنللللي أنللللت 

 المعنى المحدد. يحتل ذاتأن ( يجب نموذجك

 قانون الجودة  -4

 اللللللثمن،وعللللللو  فالتخصللللل ، مرسللللليد ، رولكللللل ،الحلللللظ كلللللل ملللللن 

يخللللا، فمللللا مؤشللللرات ة مثللللل مونتبالنللللك تعنللللي الجللللودة أانلللل ثخ والشللللكل كال

 الجودة في )النموذج ( الذي تطرحه.

 

  Category التصنيفقانون  -5

هللللل تصللللنف علللللى أنهللللا سللللاعة أم قطعللللة السللللاعة المرصللللعة بللللالجواهر 

 سللللريع،سللللتذكار بشللللكل  لإلإبحللللث عللللن تصللللنيف يجعلللللك قللللابال ؟،جللللواهر

 ومحل تفخيل.
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  السمقانون االختيار األمثل ل -6

الحللللظ االسللللم الللللذي إختللللاره د.عبللللدالعزيز النعيمللللي للتعريللللف بلللله وهللللو 

( زمللللرد أمللللا ) ،هللللي البيئللللة ( ذلللللك أن قخلللليته االولللللى خخللللرالشللللي  األ)

فهلللو الحجلللر النفلللي  كملللا إنللله إختصلللار السلللم المؤللللف )زهيلللر منصلللور 

المزيللللدي( ، وقللللد كللللان الرائللللد فللللي ذلللللك رسللللولنا الكللللريم إذ مللللنح قائللللد 

لوليللللد لقللللب )سلللليف هللا المسلللللول( ، كللللذلك بللللن الللللد إالمسلللللمين الحربللللي خا

ن االسلللللم يعلللللزز لمركلللللز هنلللللاك )الفلللللاروق ( ، والحلللللظ معلللللي كيلللللف أ

 ..وهكذا   Positioningتسويقي عن كل شخصية 

   

 قانون تغيير مركزك التسويقي -7

ين لتغييللللر مللللا علللللق فللللي تحاشللللى ذلللللك النلللله سيسللللتغرق عشللللرات السللللن 

 االذهان عنك.

 

للتعلللرف عللللى ملللا يمكلللن  ملللع ملللدرائها DDB فلللى أسلللتبيان أجرتللله وكاللللة

  أظهر ما يلى : العالمة،اعتباره داعم لقوة 

تسلسللل 
 ل

 النسبة % الركيزه 

  االستحخار الذهنى للعالمة 1
 

(65)%   
 

  المركز التسويقى للعالمة 2
 

(39)%   
 

 ر،االشللللع العالمللللة،قللللوة رمللللوز    3
  ما يرمز للعالمة التغليف،
  

(36)%   
 

 بالمسلللللللتهلكينصعالقلللللللة العالملللللللة  4
  االدراكص الوالءص
 

(24)%   
 

 



زهير المزيدي د.                                                                                       فكر العظماء   إستنساخ في  22       
   

 

مجتمعللللات أخللللحت ثقافاتهللللا البحللللث والتطللللوير أمللللر ال قنللللى عنلللله فللللي 

 متداخلة:

 
 ذلك أن الوالء يتحول عبر الزمن 

 
 

   معجزه.الى  يؤدى التطويرن خرورة ألي  بال

Evian  القنينهطورت منتجها بعخافة قطاء معدنى رقيق على   

% بينمللللا معللللدل حجللللم نمللللو 12ذاك العللللام بنسللللبة  زادت المبيعللللات فللللى

 %7السوق لذات الصنف 

 

ز ا يعلللزثملللة مللل ف وعالمتلللك،فلللي بنلللاء صلللورتك الذهنيلللة  عنصلللر )اللللربط(

 التداعيات الذهنية عبر الوصالت :
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 المميزات  –الفوائد  ملموسة: -أ

صللللفات  –شللللعار لفظللللى  –لللللوان أ -مشللللاعر  –شخصلللليات  ملموسللللة:قيللللر  -ب

 رائد –متعاون (  –) ذكى 

 المشاعر( –شياء األ –فوائد ال –مميزات ال) قائمة مننخرج فى النهاية ب 

( الملموسللللة )قيللللراعيات الذهنيللللة العالمللللة ذات التللللد نأالدراسللللات تشللللير الللللى 

  .كبرأتحوز على عوائد على االصول بشكل كثر هى من أ

 

 ستفادة من خارطة ساللم العالقات لتعزيز صورتك اال

Nodal map or Network activation theory 

 عقللللد،تللللدعى هللللذه النظريلللله بللللأن المعلومللللات مخزنللللة فللللى الللللذاكرة فللللى هيئللللة  

العقلللل كلللذلك يحلللتفظ بنملللاذج و  ،قلللرار الشلللراء هلللم تللللك التلللى تتصلللل ب االوتعتبلللر 

 يحلللتفظ باسلللم لسللليارة سلللريعة مفخللللهلكلللل مفهلللوم ، فملللثال لمفهلللوم السلللرعة قلللد 

يللللتم اسللللتدعاء هللللذه العقللللد بشللللكل تلقللللائى عنللللدما تتشللللكل وترسلللل  فللللى  ، حيللللث 

االذهللللان ، ليصللللبح العقللللل بعللللد ذلللللك متحفللللزا للتعللللرف علللللى مواصللللفات أكثللللر 

ا الللللى متلقللللى ذا اردت ايصللللال رسللللالة ملللل ن موخللللوعات جديللللده لللللذا ادقللللة أو علللل 

  ه .ي رك ومتعارف علا بابسط وبما هو مدبشكل سريع حاول ان تصوره

مللللن  سللللتفادةثقافتنللللا لإل سللللتفادة ممللللا هللللو متللللوافر خللللمنعليلللله ننصللللح اإلو 

 ذهان فال نخطر لبرمجة جديده.مخزون متواجد في االصل في األ

 

 الخارطة:آلية إستخدام هذه 

ذهلللان العملللالء ملللن أللتعلللرف عللللى ملللا تشلللكل فلللى  دانىالميللل اسلللتخدم البحلللث  -1

 عقد.

 .جائت فيه ليسهل على الذهن تذكر العالمه الذيالترتيب  -2
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فعقولنللللا تشللللكل هللللذه العقللللد  األفكللللار،وائللللل مللللن ثمللللة هنللللاك مللللا يسللللمى بالع -3

 ارفكلللل األاذا اسللللتثيرت عقللللدة تللللداعت كافللللة العقللللد و  األفكللللار،خللللمن عائلللللة مللللن 

 ء ..(اسما –مشاعر  –كل ) صفات ذات العالقة ، تظهر فى ش

علللالن فلللان األعمليلللة اسلللتثارة العقلللد هلللذه ملللن خلللالل وكاللللة وعنلللدما تملللار   -4

 قوة.هذه العقد تزداد 

فلللللنحن قلللللادرون عللللللى ان نشلللللكل ملللللا بلللللداخل عقلللللول العملللللالء  عليللللله، -4

نللللا نللللروج  ، فهللللذه الخللللرائط تمنح  بالمللللدركات التللللى نريللللد للعالمللللات التللللى

هلللا بلللالتركيز على لعملللالء كلللى يلللتم التلللاثير ا ولصلللورة عقليلللة عملللا بلللداخل عقللل 

  او اعادة التشكيل وبالشكل الذى نريد.
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 )نقل النموذج الفكرى عبر الهدية(ل فص

 

، إن (mauss 1954 نننن   ) (1)  ننننت   تنننن  ءأشننننيعن  م ننننز    نننن   نننن منننن   أن ت 
هللللداء مللللن عبيللللر مفعللللم بمشللللاعر عللللن ذات صللللاحب اإلعمليللللة مللللنح الهديللللة هللللي ت 

(، وبيلللللك هللللذا بللللين مبللللادئ 1996)بيلللللك  اللغللللة.خللللالل التواصللللل دون إسللللتخدام 
 هي:يه وهذه المبادئ حيال ما يجب على الهدية أن تستوف

  .هداءبها صاحب اإلين تخحية حقيقيه قام تب  -1
 هداء هو سعادة المهدى اليه فحسب.اإلإن ما يتطلع اليه صاجب  -2
 .ان تكون محل تقدير من قبل المهدى إليه -3
 للهدية.أن تعزز إدهاش المتلقي  -4
 أن يكون في الهدية ما يعزز إدخال السعادة في نف  المتلقي لها. -5

ملللال وقلللت أو واء ملللن سلللتثمار اللللذي صلللرفه صلللاحبها سللل اإلكللل  حجلللم والهديلللة تع
( ، وقللللد بللللين )ولفنبيرقللللر 1992بانللللديا هللللد فللللي التحخللللير لهللللا )ج  تغليللللف أو أو 

تللللرتبط الهديللللة بهللللا مللللن حيللللث الرمزيللللة وهللللذه ( أن ثمللللة أربللللع قطاعللللات 1990
 القطاعات هي :

 هللللو أقللللوى مللللع رتبللللاطاإلثمللللة إرتبللللاط فيمللللا بللللين الهديللللة وصللللاحبها، هللللذا  -1
 ة وأقل قوة مع من سيتلقاها.صاحب الهدي 

 ي لما يدركه صاحبها من معرفة وإلمام بالمهدى إليه ير رمزهي تعب  -2
 هداءاإلهي تعبير رمزي خا  بالمناسبة التي كانت سببا في  -3
   المعاني.هي تعبير عما تحمله من مزيج من  -4

لهللللا بللللل  سللللبة للمتلقللللي( أن الهديللللة ال تقتصللللر فائللللدتها بالن 1993شللللابيرو يللللذكر )
تجلللاه  المرسللللتميلللز التلللي الهويلللة وفكلللر و  بمثابلللة خبلللرة إيجابيلللة علللن شخصللليةهلللي 

 المتلقي لها.

وأن يعبلللللر بالسللللللوك  اإلهلللللداء،يجلللللب أن يقلللللدر متلقلللللي الهديلللللة اللللللدافع ملللللن وراء 
هلللداء قلللادرا اإلالمقبلللول مجتمعيلللا وفلللق الثقافلللة التلللي يعيشلللها ، بملللا يجعلللل صلللاحب 

 تلقي .على فهم ردة فعل الم

 نننن أك ة ننن    ب ف ننن   ت   نننل  نننتهننن  ء  إل   نننل  لتنننز  اننن ب   نننن  نننن   ت  ل مليننن إن ع

تمتبننن     لننن   اننن ب   نننن    ل   ننن  ةي نننن  ننن  ت   نننن إلنننز ه  ننن   ن لننن  للمننن     نننن 

 نننن  رنننت       هننن  ء  لنننجم  تننن  ع  نننن  ت لننن   ليننن   كهننن  إل نست شننننب عبيمننن  كشننن ل 

ضنننمت    جننن   ل   ننن كإن    لننن    . ك تنننن ةنننز  لب نننه عنننت  يمت نننن ك يفيننن  تاننن  م ن 
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تبنننن     لنننن  تنلينننن  تت ننننمت  لت لينننن  عنننن ي  مننننيت  ننننت إعنننن  ع كشنننن ل  لتانننن  ع تم

ثننن   ل ننننتل عنننت تلانننز   لننن   لتاننن  ع كتلانننز  أ  ك لم  لننن   لثنلثننن  كهنننز   تفنليننن  إلك 

خينننن ي كهننننز  ل   منننن  ة ننننز    لنننن  أ  أ ننننن  لم  لنننن   ت  بننننل  رننننتابل ن ل   نننن   نننن 

هننن  ء ك لمتلانننز  إلن    نننن ةيمنننن  نننيت  ننن تم  ننن  تننن      علننن تم  ننن    نقننن   ننننع   

 .ل ن

 :ت ع   عكع ةمل  ختلف     ت  ن ةز نئي  هجي ترك لم  ل   ل  

     ي لع ت ت     ع        ت   ت -1
  ل   نأ  تم    ل          ع -2
 خنع   لمال      م    -3
  تفنظ  نل     أك  ة  ن إل ج ع  -4

 

 : ل      لمال    ل نتج  عت

  ل   نننن  ي ننننن  لمنننننق   متلاننننز مال ينننن   لتننننز  نننن تب  ة نننننج  ن نننن  لمم ةنننن   له

 لمتلاننننز  كتفرنننني   تننننز تتشنننن ل  نننن  ت فنننن   ل نننننب  لمنننننق  لمال نننن   لكعبيمنننن   

 ل ن.
 
 

  ل    :تا  ع  Contextسين  

 لا نعيت:ت  لمم ت أن تخ    ل    ن ةز  لتا  ع  
ن  عينننننع ك  نسننننب نسننننبن   لتالي  نننن   تلنننن   لرنننن  م  نأهنننن   ن تانننن ب ةننننز  لم   -1

  ن  على كهز ه  ن تخ   ل ا    تمن ب  لميالع 
ةنلت  ينننا ك لم ننننن كقننن ة  لم نسنننب  لننن  أثننن  ةنننز  عفننن م ل هننن   ن تاننن ب  شننن  -2

 .سين   ن  ا ب
 
 

  ل    : يم  

 
 تصننننع    إلة نننز ت نننع  لايمننن   ه نننن ثمننن  أقننن  ة ع  ننن ي لمنننن قم يننن   نلايمننن  

 نننن    نننننء علنننن    كثمنننن   ننننن  منننن   لايمنننن   ل   تمنعينننن  إل  ل ظيفينننن  أك 
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ت ننن ن نع   كهننن   نننن  صنننم   ينسننن     نننع أق نننن  ننن     قننن   يننن  إ تصننن 

 .شخصي   ثال
 
 

  ل    : الئم  أك   نسب  

كهننن  هننن   نننن  م نننز ةنننز إختينننن  ه  ننن  ت ننن ن   نننل تاننن     لمتلانننز ل نننن  ك 

  (1983 ننننن لب   كةي قننننننع   ) ختلننننن   ننننناختالب  لثانةنننننن  كت  ع نننننن  
ل  نننن  ك سننن   نننت  ز  مننن   هننن   ن ب ةنننز  لشنننم   لم رننني أن  أ ةاننن  ك ننن 

قجلي  نننن  أ ننننل  إل  ك لشننننم  ب ةننننز  لشننننم   لف قرننننزعنئلتنننن   ان قنننن   نننننأ

هنننن   نهع  ةتصننننلةننننز  نننن    ل نننن   ن لال نننن  نء  ان قنننن   نلشننننم   لصنننني ز 

   نننن    ل نننن   ن  شنننن ل   لشننننم   لين نننننقز ة نننن   منننننك لال   نننننء أ  ننننن  

 ن   لمنئل     بي  لمت هع خن ج ق 

 

مفهللللوم )مللللن الممكللللن أن ينللللزع عنهللللا كللللي يحللللل محللللله  (2) ديللللةلها (مخللللمون)إن 
ل متقللللدما علللللى ثمللللن سلللل يجعللللل المفهللللوم وذات المر وهللللو مللللالهللللا،  (وذات المرسللللل
ومللللا تتخللللمنه مللللن مخللللمون أو وظيفللللة ، والهديللللة هللللي أحللللد الوسللللائل  ،الهديللللة

ملللا و المعتملللدة فلللي تعزيلللز ونقلللل صلللورة ذاتيلللة ملللا علللن المرسلللل للمرسلللل اليللله ، وهللل 
مريكيلللة ملللن أن "ألعلللاب الحلللرب" كملللا التعبيلللر علللن ئملللة الهلللدايا األه قااليللل  أشلللارت
ك الهللللديا طفللللال ، فبتقللللديم مثللللل تللللل األ لرجوليللللة أو االنثويللللة عبللللر ألعللللابالقللللدرات ا

علللين لالطفلللال ملللن قبلللل الواللللدين هلللو تعبيلللر واخلللح فلللي تخصلللي  نلللوع لجلللن  م
ن مللللع هللللا الوالللللدي علي طفللللال ويرقللللب بالمحافظللللة دون جللللن  العتبللللارات يفخلللللها األ

م ، فلللي مثلللل تقمللل  للللدور جنلللدي صلللغير أو مهنلللد  كيميلللائي يعملللل فلللي صلللغاره
 ر وهكذا ،  مختب 

إن الهديلللة الكبلللرى رسلللل اليللله ، لهويلللة معينللله للمرسلللل نحلللو الم برمجلللة إن الهديلللة 
اعللللي يقللللدم هللللي ذاتللللك التللللي بللللين يللللديك ، لللللذا الشللللاعر يقللللدم شللللعرا كهديللللة، والر

تعبيللللرا ، ذلللللك لرسللللام يقللللدم لوحللللاتصللللداف والمرجان،واقنمللللا، ، والبحللللار يقللللد األ
ذاتللله عبلللر  م عبلللر ملللا يعبلللر علللنشلللخا  يقلللدم كلللل ملللنهللسللليرة الذاتيلللة لهلللؤالء األ

 هدية.  

نللللا" ( وهنللللاك "األ Self indulegenceنغمللللا  الللللذاتي )اإلفهنللللاك مللللا يللللدعى ب 
وثملللة "الهويللله" جميعهلللا يعبلللر عنهلللا الملللانح عبلللر ملللا يقدمللله ملللن هديلللة إن إجتهلللد 

 اسبة التقديم .برمجة لحظة ومن ختيار ووفق في اإلفي 
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نعكلللللا  فلللللي تلللللأمين شلللللكل جتملللللاعي للملللللانح لللللله دور وإاإلكملللللا إن المنصلللللب  
   نريد،مجة التي البر

  كهنننننز ( 1983شننننني م )تم ننننن   لم نسنننننب   لتنننننز أختيننننن   ل نننننن  (3) إن  ل   ننننن 

ك ل  ننننا  لننننجم إسننننتثم ي تم نننن   نل نننن ك    رننننت  ي  لمنننننلز ك  نننن ي ةننننز إعنننن  عهن 

عينننننع أك  لم نسننننبن   لتالي  نننن   نأن هنننن   ن هننننج  ن تم ي نننن  ةي ننننن  ق ننننت ةننننز  ب ث ننننن

 ل نننن   ن  لتننننز تمنننن   ةننننز  جتممينننن     ننننن    لمنننن    كإقمننننن  نسننننبن   ل انننن    لم

كإقمننننن   ة ننننز ن تنننن تب   ت  يننننا  جتممننننز أك   نسننننب  ت نننن  ع   ينننن  تلنننن   لم نسننننبن 

مفن عنننن   لتننننز ن  ت  نننن  ت نننن ن     عبيمنننن  ع ضنننني    ةننننز  ل نلنننن  ت خننننج عبيمنننن   ل

 .ل   ل     ل  لمم     ل  ت ز  أة

ملللا  إليننن   كثمننن تننن     ل ننننعم ك لم ننن ت  منننن إق نننن تمبيننن  عنننت  ننن ت  ننن    لمال ننن   لتنننز 
لللله عالقلللة بالتوقيلللت اللللذي فيللله يسلللتغرق ملللنح الهديلللة للمهلللدي لللله، إن كلللان بشلللكل 

 فورى مباشر أم وفق زمن متراخ.

ةننننز ك  لترنننن       تخصنننن  ةننننز علننننع  لنننن ف  (4) لب كةيرنننن    ك نننن    نلنننن   ز 

  ل ننننن  عن ننننن  ب ننننه ةننننز  ننننن   فنننن   30  نننن  ق نننن   ، أ    ينننن  ن منننن  أ   كقننننن 

 يننننه لخنننن   ننننن ت  ننننل إلينننن  ةننننز سننننا  بنننننع  ضننننم  ن ةننننز   لنننن   م نننن  ن 

‘Influence: Science and Practice’  نننننن هنننننجي  لمبننننننع   نننننت  سننننن ختن 

  ةا : م ي ن 

 التبادل   األول:المبدأ 

سننن  ء  ننننن    ننن   ننننء عبننن   مل  ننن    نننن  م  ننن  شننني   ت ننننن لمنننت نإل شنننم   ل نننن    

 عننننت  لم سننننل كهنننن   ننننن  شننننم  ة ننننز تمنننن    نننن    إ جن ينننن  عي نننن  أك ه  نننن  أك 

    م نء. مبنعل   لم نء  لمتلاز  نل  ب  

 2005 تمننننة    قننن م  نننن ق  عننننب  إلةنننز تج  ننن  لمرننن   يننن  قز عمننن   لي نننن خبيننن  

   لمرنننننتفتيت ةنننننز إسنننننتجن      اختبنننننن   ننننن ت ةنعليننننن  )ك    لمال  نننننن   لال ننننن (

 عل  أسعلت    ة    أن :

 % 69ستجن    إل نن  م ل  علي ن تل   لتز  ت  

 % 43ستجن    إل نن  م ل  علي ن تل   لتز لع   ت  

 % 34ستجن    إل نن  م ل   لال   أسعل  لع تت مت ك    لمال  ن  

   نننن  لننننع  عمننننت ك     لال نننا أن  منننن ل إسنننتجن     نننننعف  لتلنننن   أ  ينننه قجنننن 

 ةنع    ت  بل  لمرتفتيت  نقا أ  ع. إل من إن ق عي    لال    نل    
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  نننن ن  ت فنننن   لتلاننننز   جنقينننن  تانننن ب لنننن  عي ننننن   سننننن  أن  لننننجم  مننننن  ي ننننا  ل  

كلنننني   نل نننن ك     نننن ن لل   نننن   يمنننن    تفمنننن   ننننز  أة ننننل  لممل  ننننن   شنننن ل 

  تفنعل  م   ل ن .  

 السلطه   الثاني:المبدأ 

    لرننننل    ك ل  نننننع   ك لخبننننن ي   مننننن إق ننننع   ت  ننننن ن ت  نننن ن  ننننننةنننننل      

 تننننن  ب هنننننج    منننننن أن  يننننننع   إلكلل ننننن  ب عك  ةنننننز تم  ننننن    لم ن ننننن  أ ننننن نب 

   بننن   نه ننن   لنننثمت تمننن   لنننجل    ننن    بننن أ  لرنننل    مننن    نننت شننن    ل نننن  

 .ةنلم     م   ةز     ل م  ج   نل م  ج

  كةننننز  ل نلنننن   منننن ب  لتنننن ثي    نننن   عنننن   لتنننن ثي  ( 5)إقنننن   ننننت  لمم ننننت تم  نننن  

فلللي  ، قلللوة ملللا يقلللوم بللله المرسلللل Swayعلننن  أقننن  قننن ة  نننت أقننن  ة  ننن    ل يم ننن  
قاتللللله أو قلللللوة علي مرسلللللل إلللللليهم، أو سللللللوكياتهم عبلللللر ت التلللللأثير عللللللى أفكلللللار ال

برعايلللة لجنلللة المسلللؤولية  2006فخلللمن مسلللح ميلللداني عقلللد فلللي علللام  شخصللليته،
خالقلللللي والتلللللأثير ، كلللللان المسلللللح األالتعاملللللل معلللللايير  ( بعنلللللوانIMSالمجتمعيلللللة )

ملللن أجلللل  الميلللداني يبحلللث علللن ممارسلللات المنظملللات فلللي تعلللامالتهم ملللع العملللالء
أن يتوصللللل المعنيللللون لمللللا يشللللكل معللللايير أخالقيللللة تلتللللزم بهللللا المنظمللللات، )عالقللللة 

حترافيلللة ( ، تبلللين أن قلللوة التلللأثير تعتبلللر محلللل قللللق وإهتملللام ملللن اإلأثير و قلللوة التللل 
%، أشلللللارت المنظملللللات ملللللن أن  34هتملللللام نسلللللبة اإلحيلللللث بلللللل  المرسلللللل  قبلللللل

عينيللللة والترفيهيللللة مللللن % مللللن عمالءهللللم  يمنحللللون الهللللدايا بكافللللة صللللورها وال40
 خارج منظماتهم .
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 قتنئل  لمر   لمي  قز  ينل إستخ  ب أسل ب  ل      كل 

 

  ن هز      لت ثي   لتز تمن       لممالء؟

 نننتع علننن  ن ينننن كأ  نننن سنننلبين  ك نننت  لمم نننت أن إن  لتننن ثي   نننت  لمم نننت أن   ننن ن إ ج 

ة ننن    إل جنننن ز ي   لرننن  ء  نننت ع خنننل  لم  مننن  أك  نننت خن   نننن  ك نننت  ينننه  لتننن ث 

  ت خالل  لم  من   ت  لمم ت أن  تع  ت  ل  خل عب   ن  لز :

      لمميل  ن ن  ت      -1

   كتا ين   لخ   ة ن  كسبل  لت    أن  ش ج  لمميل  نأ -2
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 ن  ت ل   لي   لمميل.ة     هن  ينل  ت اي   ل ضز   ن -3

 شحذ قبوليتك المجتمعية \أن تكون محل قبول  ثالثا:

ن ننن  ةنننز شننن ج  ل ج  يننن  هننن  أن ت ننن ن   نننل  بننن ل كتف نننيل ن ننن   ل  نننت  لم  

ك لاب لينننن  هننننز هبنننن   ننننت     كل ننننت  ميننننل  ن تتمنننن ب  ترننننت  ة ع ك نننن   ننننت 

«  قنننا    نننن  ميننن ج علننن   سننن   هن ةتتم ننن هن   لت ننن ن  نننن  مبننن  عنننت      نننن

 عت  آلخ  ت ك جمل    ل تف ع .  

 ت   نننننل   ننننن  كهنننننز     عال ننننن   ع  ننننن ي ك فننننننتي   بننننن ل  لجمننننننهي  لننننن  

ببن  نننن نهي  ك  ننننء عال نننن  ت   نننل  م نننع   ة قنننا  جننن  أن   ننن ن لننن    سننن  لجمننن 

 ننن   نننل عمليننن   تصننننل  ك ت   نننل   ننن   جتممننن   لم ننني    ك ن ةنقنننا   ننني  

تبننننننة  سنننننت  تيجين  ةنننننز مجتممنننننز   صننننن  ن  نخبننننن  ء  لت   نننننل  لل  تننننن  . 

 ن   ت  ل جنننن ب  ننننت  ل جنننننر  ننننت خننننالل   ننننن     لت  ينننن   ننننثال  نننن  لت   ننننل تم

قينننن  ك ميننننل أن تجمننننل  ننننل شنننني  أ نننن   أ رننننعل    لابنننن ل ك لتف ننننيل« ن تم ننننز 

ق نننن تم نننز  نل شننن  عنننت  نننن تمثلننن   نننت  اياننن     نننت أ ننننل  إ شننن   كسنننمي    ك 

 لننن ك ب ت ننن ن  ننن    ننننل  علننن أ  ةننننلا   ك  ملتننن  سنننببن ةنننز  ثنننل هنننجي  ل ج  يننن  

  نننن     ننننيل ن  لتالينننن    لننننج  ه نننننج  لنننن  عبيمننننز ك لنننن   نننن نعز ك لجمينننن  أ

   . يل ك ت ه ن ت تر   ل ج  ي  ك لتف يلأعل   ل اياز نق  

 ننننل  تجملننن   م نننز   ليتننن   ننننلا    ل  ةمننن  ك ل نتجننن   نننت تف نننيل  م ننن  ج  أ

 أك   بت ع ل  

The power of fully engagement coms from your tour 

likability – likability coms from authenticity  

 ستم ضننننت ن ل ننننن   نننننق ن  11ل ق   هننننن ةننننز ل ننننج   لتف نننني    ةثمنننن   سنننن   ينننن علك 

  نليف  قين   يشيل ل   نن  ت 

م شنننخ  هنننز أن  ل لمننن   لتنننز تصننن   عنننت أ ي نننن علم نننن  نننت أن أتاننن ل  يشنننيل 

   قتاننننء  ل لمنننن  ك لتمنننن ي  علننن  خلننن  ةننننل    عبنننن   عنننت  ننن  ي لمنننن هننن    

ةنل ن نننن   لتننننز   سنننني    هننننج   لمنننننلع  ع نننن   مننننن  ن  ننننن تنننن م  ل ننننن   ك  لمنننننلع 

ك لجمينننن   ننننت   لنننن     شنننن ل ة ننننن   لتننننز تشننننن ج ةي ننننن   الئنننن  تم   ننننن    أ

 ك نننن        فنننن        نننن    سنننني  ن ل ننننج     نلمان ننننل قنننن ة ت   ننننل ع  منننن 

شننن ل  ننن   ن   ل نننن   نننت   لننن  لمنننن  م نننت ةنننز  نننن   كهننن     لننن   قم نننن     نننن 

 . ل  ن    ن تم ي   نل رب  ل ع 
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 ننننن أق ننننن  مننننن إستم ضننننت   يشننننيل  ننننت  نننننبةيمننننن  لننننز قرننننتم ي  جم عنننن   

ة ننننز ع ن نننن  عن نننن  ليرننننا  نل نننن ك     لمجتممننننز ع ن نننن  تمنننن    لابنننن ل 

 عت قم    .    إلست رنخع ن    ئير  ةز عملي  

   لةصاقانون األ :(1القانون )

عننننت  ايانننن   ننننن  نننن  خل ن   عننننت  ك ت ننننن   ةننننال قمنننن    ق نننن ن ع نننن  ن قمبنننن  عمننننن 

قمننن   علننن    ثننن ي  ل بيننن      ننن ن لنننجلعمنننن ق ننن ن   ننن       فننن   ك  صننن  م 

 ست     ل جي  لمال ن   إلعال نت ن  ت  يه س ع   ل م  ك 

   ننننز  لمفمننننع  نل ي  نننن  ك ننننن   سننننبيل  لمثنننننل  لنننن   لشننننخ   أ علنننن ن نننن  

از  ننن   ت ل   نقننن  سننني  ت يننن      ننن  كعبمننن  كسنننل    ع ننن  ن  اننننل لننن   لف نهننن   يننن 

  نننن.عننن ب  ب لننن  ل ظيفننن    لج ننن   شننن ل   نننت  لمرننن كليت  نننز  اننن  ك   ب لننن   نننت

عبيمنننن  هننننز ليرننننا  ننننت سننننمن   علنننن ..ن نننن   ينننن   ن هننننج   لشننننخ   صننننب  

  نل  يت  كهج  ه   لجم ع ي ني  م ب  أشخص

  أ نل :عش 

 اننننن ل  لشنننننن ة   نلفمنننننل ن   أن تمن سننننن كقاصننننن  ه نننننن   لمننننن   ن تمنننننيش هننننن 

   ”be your self  »“when am I me    ز   أ

لمخنننننكب ك سنننننل قفرنننن   ننننن  لننننجم  سننننتثن   ةم نننن  ن تشننننم   شننننم    لفنننن ة  نننن  

 لم مننن   لتنننز  قنننن  صننن عهن     لشنننخ  هنننل هننن   ه نننج  كلننن م ك مل نننز  ف كعنننن 

  لبيع   لم ي   ؟

  لننننجم  مل ننننز  رننننت   ن ك فممننننن   ينننن   سنننن ل      لرنننن  ل  ننننن ك ن شننننم    نأ

   كه ج ؟لم ي    نل ي    هل هز  لبيع   

  ةنننال ت ننننكل ز  مما نننن ةنننز   تننن  ننننل «  نلبرننننع   لتننن ت منننت  منليننن   ننننق ن   أ

  ن تتمثل ن  ل  ت  من  قا 

ع ننننن  ن ق ننننننكل تمثينننننل  ننننن  ج    ننننن   ك    ننننن   صننننن    قمتاننننن   ن  لننننن  

 لصنل  ن  ي   ق  لي   نل    ه   جل   

(Don’t think ..Just be) 

 جنننن   ن ت نننن ن شخصننننيت   نننن جع  اياينننن  ليرننننا  صنننن  م   ك    فنننن   ك تنننن عز 

  ن ن تيت    
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   ننن   ن  لمنننج    ننننن  خليجنننز   قنننن ل تلف  ننن قز  علننن ظيفنننن أ  ننن   ق نننز   نننا 

كلنننز  لتنننز ك ننن   ع ئنننز  نكلنننا  نننت  لل  ننن   أ علننن   ك تنننز ن  ننن ث    ننن   ن

ةاننن   ت  ننني  ل بننن    لرنننن ا   نقنننا  لفاننن   منننن  لنننز    ي ننننع أن أةي نننن لنننز سننن  ن 

 ننننت   نننن   ل  ننننن  شنننني   ننننت   نننن   لف نننننع    ةالننننا للمننننج     شنننن ل ن  ل   نننن  

  تنننن   لنننن       ة نننن   ك نننن أقن     قننننن  ن نننننل  كعبيمنننن   ينننن   ك ننننلا لننننز 

قننننا   ننننن ز  ننننن    ك   قننننز  نب  صنننن  م     قننننن  مننننت  ضنننن   كن   نننننلز  ن  ن

 كلرا  ص  من    لجمنهي  كه   ن  جمل ز  ن    ن  قن

 ننننت   كهننننز ك ننننت أ ننننل ت  ينننن     قنننن   لنننن ا   لم سرننننن  قننننن تممنننن  أ ينك 

 ننننت  م ننننت  ن    ننننز    قنننن   علنننن هنننن  أن تتمنننن ب   نننننل   ننننن ت  أ سنننن    

  لننن  هنننع قجننن ب ةنننز  جننننن   ختلفننن   نننت  ل ينننن  عننن ب  نننت  نننتأ   ل نننم  لننن   

 ننن ي    ننن  قجمنننن  ننننل لنننزأ  تننن  ت ع  ا  ننن ن  منننن ع ةننن     نننع  نقفرننن ع سنننيخفا ن

  ك ننن    نننز عيبننن  يننن  ت تيننن      مننن ي كن  جيننن   ل ننن    عبننن   ل ننننت   قننن  ن  ج 

 لشنننن  ن  ك   لنننن   ل ج  ينننن  . هننننج   شننننخ  لبنننن  ك نننن  ع    ننننز عي  نننن  ك يرنننن 

 تنننن ة  ة  نننن   ت ن ننننل لصنننن نع   ننننل قجننننع تصنننن  ي علنننن      ينننن ك ك ينننن  ك أ أ

قنننن كل   سننننتينق  لي قننننن عك  ل  نننن ن   بننننا إك عنننننلمز كن نننن  أق ننننن  عكلننننز 

 نننن   ع نننن  ن  نننن  2011  لننننز ع ننننز عنننننبنعنننن  ة  نننن  ا     نننن   أسننننبنقز 

     ل . لف     لجم  نن  ت ك  ل نئ   ز لتن ر

ن ت  نننن  علنننن   ننننن لنننني  ت تنننننج أ ع نننن  ن  لانننننق ن قانننن ل  ضننننمت هننننج كأخينننن   

(  نننلت أن    ننن   شننن ل  مبننن  عنننت أن تجمنننل  نننن تصننن  م  أ ننننكل  عليننن  قنننا أ

 كل ت  ي  ؟

ق ننن   لنننز أ  ف عننن   ننن ك  لننن  ن  نلشننن ل  لنننجم لشننن ل  لنننجم  ننننكل إن ت ع  نننن  ن

ن قنننا  صننن عي كن ت  ننن   مملننن  سننن  ء لم نسنننب  ن تننن ع   ننن  هن  ك لاننننء أ نننن 

لينننن   مننننن  جملنننن    ننننل ن تمينننن   ل  نننن   أ نننننكل   نننننن م أك أ  تنننن ع  ل  نننن   ةينننن 

   .تجي هن كتجمل    ل  ضز عت قفر  قاأ ضز  ت   ك   

 ية( صورتك الذات2القانون )   

كظيفننن  ك نننن  سنننم ن  علنن تننج    يشننيل   ق نننن  نن   لتانننا  نن   نننت  نئننا  ننز تاننن ب 

شننن نع   ن ميننن   علننن ل    ك ننن   نقنننا  ن ننن  50سننننق م  لتنننز تبلنننر  نننت  لممننن   ل 

عفنننننل  نننننل عكن تم   ننننن  ننننت    ننننن  لمب نننن  ك قشنننن نل ن  ت شننننع   أ ينننن   ن  ك 

  من سنننن   م كظنننننئ  سننننن ا     نننننن شننننم  هن   ننننب   ينننننل عنننن ب ت هل ننننن  ننننن

   سنننننق م    شنننني   لننننز إق رننننن  كإق نننن  ب    نننن     يشننننيل  ن ت ينننن   ننننت  نننن  

    سنننننق م ةرنننن لت ن عننننت خبنننن    سننننن ا  ل ننننن  نقننننا تمن سنننن ن  نسننننمتنة   ةننننج
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 قشنننن    لم  سنننن  ك ث ننننن نكلينننننء  عال ت ننننن  نننن   نننن        نئ ننننن ك رنننننهمت ن ةننننز

قشننننن     ي  ننننن  كضنننننمت  ل  نننننا  لم ننننن ع  ننننن    لمشنننننن    ك ع    تلننننن   أ أ

ةتخنننن   إل لفننن    نننز تم ننن   ل ي  ننن  ك  علننن   ت يننن   شخصننني  سننننق م    ةيننن 

   لا  ت ي      ت ن  نل ن ل  

الننن   ملننن   نننت  ننن    سنننلبي  ع خليننن  ةنننز ع     ننن  ت   لخن  يننن  تتننن ث   منننن ت 

ة ننننج   ك  ميننننت ع  نننننن  ع   نننن  لصنننن     آلخنننن  ت هنننن   ننننن  م ننننز   لبنننن   ةننننن  أك 

  أك ضنننم  أك  رنننن    م ةيننن  أك  ن  نننن تمتاننن ي عنننت قفرننن   نننت قاننننع  ننن    م نننز

  لخن ج.الخ  ت ع    قا ق     ن    ه   ن س ب تبث  ل

ت يينننن   لنننن   علنننن    ك لانننن    ةنع    ننننن لننننجك ت ن  م نننن  ك  ميت ننننن  ننننت لنننن   ن  لانننن 

   ن  نننن تب   مننننن ت ننننم   ننننت  رننننن ي   ك تصنننن  م   ننننت ةنننننأ   جننننن ز    نننن  

 نننن  هننن   قفرننن عنننت   نننل هنننز  نننن تمتاننن ي  نننت  ننن    لنننج ت   لنننب    ترنننن    ك 

      ت . ش ل 

   نننت قاننننع علىننن  ننن    تننن   كن«  ننن   نننن  قنننا  رنننت     لانعننن   ه نننن هنننز   ن ت 

تمن نننل  نعك تننن   لا  ننن   ننن   ضنننمف  اننننع كن ت  ننن   لنننز ق    نننن    خبننن     ننن   

ع  ج نإلةننننن  .    ننننن ج ك خنننننالل  عك تننننن   ل نننننميف  ةي لب قننننن    خننننن  ت ن  نننننت آل

  لمنتنننن   شنننن ل    نننن  ت   نسننننن علنننن   لرننننلبز عننننت   تنننن  سنننني  ن لنننن   قم

تمنننن ب علنننن   ننننت تصننننل    ننننع  ننننت   كعلنننن       تنننن     ك نننن ت  قتن يتنننن 

 نننن    ةاننننل لنننن  ) ينننن  عال ننننن     نننن  ك نننن   ن     ننننز  م ةنننن ج  نع   نننننت ع ع

ل ننننع  ن   م ننننت  ن تصننننف قز    ننننن هننننز ةننننز تصنننن   ع قانننننع  نننن تز   ك ن  نننننن

 تصف قز   لم  ك     ةمن عرنهن  ن ت  ن ( 

 كيف تقول   (:3) قانون

  لتف يل: ق  لي   ن تا ل ك قمن  ي  تا ل إق ن  منعل  

  لجم    ةيمن تختن ي  ت  لمن     قرب   ن  ف ل %(7)

   تا ل ن(خت ت   ت  لمن  ) ي  إ ل  از لمن  %(  إلستم  ي37) 

 ث نء ق ا    ن  أتمبي    ك     %(55) 

 %(55%+37%+7)    هز    

ك أك  ننن ي  علننن ن ترنننت    أ   مينننل ل نننن  للجرننن   نننن  شننن للنننز  مننن  ةيمنننن     

   :سبيل  لمثنل عل     ن  كهز ث يت 
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  لمنلمينننن  ةننننز TEDعبنننن  قانننننع عبنننن   ننننن لخصننننت  قنننن ك    فتن نننن   لننننز  لنننن  

   تم  ت ن:

 ننننلت  أن أكتنننج     ن سننن ن م    نننن  جرننن ج ثنننع شننن إكن ثنننع أة ننن   منننن سنننتا ل  -1

  سنئل. ت ب   ت   ق   نع ن ةيمن تبمث   ت

 مننننه   سنننننئل إ جن ينننننت ع ك إق نننن   لننننز أخنننن  ت ك   نننن    نسننننت  آلأ لنننن ك ب  علنننن  -2

 إ جن ي .

 كهنننج   نننن شننن     ن ت  عننن  ةيننن  ثانةنننن   نننل أك لت   نننل  ننن   لجم ننن    جننن  

 ك لايع" (  لف ن "أقمنع  ل ين   )عنل ه ةرت   لب كةير    ل  ل  م     ي 

 ل ننن   ننن   ل ننن   علننن لرنننالب  نلشننن  ةننن  ت ةنننز ت يننن  شننن  ئ  ن قممننن   نننثال ع ننن   

 نننن    لين نننننقي ن  لنننن  كن  ف ننننل ن  لت   ننننل  لبصنننن م خن نننن  أ ي مننننن ن  ف ننننل 

   .     نن ه نج عباي    تمنعي   يت  لمت   ليت

خنننن  ت  قرننننجنب ةننننز  ننننن تبثنننن   ننننت ت   ننننل   نننن   آل ن   نننن ن ةننننزن ت رننننز  ك 

   نننن ي  مننننن  منننن      نننن ج   ي كت ننننن    ننننل كةنننن   نننن  ي سنننننئل ن تمننننن

ككةنننن    جنننننل ةيمننننن  نننن ع   ننننت  قم   نننن «  ينننن  كتفنننن ع م  قج أرنننن  از  لت 

   ت ن ب.ك أر  ن   عم  لز  ن  شي   لز لب    انة  ت 

 الطاقة :(4القانون )   

 أقفرنننن ن  ن  نننن  ةننننز  ل ينننن  ت ةمنننن   ل ن نننن   ل ي  ت ننننن ةننننز  لت   ننننل  نننن   ❖

ن  نننن   ل ينننن  كهننننز  نننن  تممننننل سننننل ب ت   ننننل  أ علنننن ةنل ن نننن  ل ننننن ك نننن  

   .ض قن ك ألصنل  ن 
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 لج تيننن   ل بيميننن  +     ننن  ةنننز ل  ننن   )شخصنننيت  صننن    ل ن ننن  إث ننننن  ❖

  ن(

ز ةنننن   تنننن  ك فتنننن   ك  نننن  تمننننن ي    رنننن ج  ينقننننن ةننننز أتشننننم   نل ن نننن   ❖

   .از عن     بمث   لي   ت  ل ي  ن تتل   ع       أ ت فر   أسل ب

ن نننن   قتنننن قز  ك  نننن    آلخنننن  ت ن تشنننن ل عن ننننن  أعن ت ننننن  ننننت  لمم ننننت  ❖

   يننن   بنننه  ل ن ننن  ةنننز  لجميننن  ةي ال نننن   ننن  ن  اننن ب عك  تننن   لت   بيننن ع مننن 

تفننن عي سننن    أكهنننج  سننن   نننت  ل  ننن  لننن ب ةنننز ةننن ع  لنننز عشننن     أ كهننن  

 كإقب ن   لجم      م    .

ن  ننن ن  نننت ت  ي  ننن  علننن لنننج  ق نننت  ننننع  ت  قصننن م  ق نننت      ل ن ننن  شننني   ❖

 ق   .لز  نن إن ت    ن هز أ

كهنننج  ن  كق شننن ي ن يننن   لتنننز ق  ننن  هننن   نننن قم يننن  ج    إلةنلب نننه عنننت  ل ن ننن   ❖

ة نننز سترننننع ج  تنننز ةنننز  لم   ننن   قفرننن   نننتع  ن       نننا  ننننع ن  ننن  

كترننننننهع ةنننننز تنننننن يت  قرنننننجنب تننننننب  نننننت  ستصننننننعة   لم   ننننن   لتنننننز 

 .ل     ل ي   لت   

 ه مع جمهوركيعلكي تتواصل بفا

 نننن  عب هنننن  أ نننت   منننت عن ننن   لنننجم تت   نننل  ن  منننت عن تننن   آل علننن تمننن ب 

ك ننننن  ؟  ن تمنننن ب   ننننن  ينننن ج عننننت قفرنننن أقنننن ة  ل ن نننن   لمم ةينننن   لتننننز ت  نننن  

   ؟ ش ل  ل ن    لتز تت  م ن    ع

  ينسنننن   لصنننن    ننننت قبنننن    ن نننن ي عل لتمنننن ب   ل ن نننن   م ننننتكإعلننننع أن تلنننن       

  لت   ل .. لخ 

شنننن ل ك شننننن    علنننن  نننننكل  ن تتمنننن ب  عنننن ةيت عملينننن   لت   ننننل   ن نننن   لننننز 

قنننا أقننن ة  ل ن ننن   لتنننز  علننن  نننز تتمننن ب  سنننل   نننت  ل ننن ب  لمان نننل  ل ن ننن   لم

 ننننت  شننننن    ل ن نننن   لم سننننل   ننننت  ل نننن ب أك نننن  ترنننن ل   لينننن   سنننننل ن إ صنننن ع 

 جنننن ع ك   ينننن  ل   ننننن كهنننن   ينننن    تبنننن  ن  مجنننن ع   نع تنننن  لشننننخ إ  لمان ننننل 

ن  بمننننه  لينننن   نشننننن    هنننننل «  م ننننز  نننن   أ ننننل ل نننن   رنننن ي أك   لينننن   لتفنتنننن  

   ل ن  .ت ة  
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 نواع من الطاقاتأوربما تسأل وهل ثمة 

ن     نننن   لنننن  أقنننن ة عن تنننن  أسنننن ل  جم عنننن   ننننت   بينننن   علنننن  ننننز تتمنننن ب 

   لتنننلي :سعل   أ

ع نننن  ن  ق نننن م       تصنننن ةتع  تصنننن ةن     قينننن  ملنننن  ينننن  تت  منننن ن  ع  ة -1

 ! ع   ن ت  ق ن     يت سم  ء ت  ق ن 

  لمم ب! عل  ي  تصف ن     ز  -2

  ل ين ! نب  م ال  تصنعة ن ةز أ مل ت  م ن  ع   ةي  ت   -3

    لي ع.   نء    ن  نل رب  م ق ة  ت  أأ -4

 نصات  اإل :(5) قانون

 نننن  ك نت أقنننن    تبنننن  أقصننننن  ةننننز     نننن   لجم نننن       ك نننن    إل ننننن   

كن   ك م  نننن  أقج تنننن  أقانننننع   تنننن  ك ننننن  علنننن  ننننت خننننالل  لت  ينننن        نننن  

خننن  ت ليرننننهم   ةنننز    ننننء ل ننن    ك ننن  خال   آل    منننل قاننننع ضنننمف    ننن  

 جن ينننن  لرننننم   لصنننن   إقصننننن  لتمنننن    سنننننل   إلنقبنننن  تمننننن   ك ننننت      ل نننن   

   ثال  

 المتشابهات   :(6)قانون 

 جن يننن  للم  ننن   نننت  ننن  إمنننن لنننجل  ع  ئننن  ن    ي ننن  ك يننن  ع لقاننننع  لتشننن  علننن   ننن  

   نننن  ي  لثانننن  ةنلتشننننن    م صنننن   منننن   لم نننننة  كل ننننت لنننني   نننن    لت   ننننل 

 .أة لخ  ةنل ن   ثا ن  مت  م ة ق   ش ل  آل  نل  ب

 ننننلم  ي لننن  خننن   صنننب   ل ننن ب  آلك   ل ننن ةيت  نننج   لاننننق ن   رنننت  نننت  ننن  ج ة

 .تشن  ه    ل   ل ك ب  نكل  ن تتم ب كت ش   ن مل ة  م  ةتت ن ع 
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 :   قيت أخ م

  نون العطاء اق

ع ةنننننز  ل  ننننن ي ع هسنننننن   سنننننعل    نننننل تخصصننننن  لالخننننن  ت علننننن   ننننن  

  نضنننن      ععنننن    ل  نننن     نسننننبن    رنننننع هع ك   ننننع لمننننت   خبنننن  ت ع 

 . ءخ  ت  متب  ع ن آل عل كق ك   ك شن       تز  نلث نء 

 قانون الصبر

ل  ننننا ك  مننننن نء سننننتج   لنننن   نننن   ن ترننننتمجل   نننن  ثمنننن     لت   ننننل ك لم نننن 

 ك رننننننع كج ةيمنننننن تب نننننه ع ننننن  جهنننننع سنننننيمم      ت لنننننع تمننننن   ع  خننننن   ننننن  

  ك لم سرننننن  نسننننم  ةننننز  نننن  ئع  ننننت  لم  منننن إ  ك ت لمنننن ن  منننن  ك  مننننن   شنننن 

  .م نءلعت  ةا  لرممت  

 

 كهز: ستنساخاإلعناصر ق ت أ نب  لمرن   لتنلز  ينل كعلي  
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المستنسخ

1

تأصيله 
الفكرى

أدواته

شريحته

نوع الحاجة 
التي يلبيها

تطبيقات ما 
يطر  

برنامج تنميه 
مريديه

التعرف عن 
قرب على 

swot
اللمريدين 

اعتماد 
الجنسين

ل برنامج تفعي
في ( الفكر)

المؤسسات 
كالجامعات 
ووسائل االعالم
وجماهيريا 

تكوين نواه 
نقديه لنشر 
منظومة عن 
اطروحاته 
بتحكم من 
طرفنا 

برنامج 
صناعة 
العالمة 
للمستنس 

مسح ميداني 
لقيا  اين 
وصلنا مع 
بل التعديل وس
توسعته

تعزيز 
لالشخا  
الحاملين لذات 
ة الفكر وصناع
عالمات لهم

توسعة نطاق
صناعة 
العالمات بما
يراعي تنوع
الشرائح

أن يكون 
صاحب 
قخية
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 الفكري:التأصيل  -1
وهذا يعني  ومتفردا،نا، بما يجعل طر  هذا النموذج متميزا يل الفكري هنقصد بالتأص
له أو حتى إن كان خمن مجال يكثر فيه التناف ، فعنه يظل شامخا فيما أنه ال شبيه 

 هج وأدوات. يطرحه من رؤى وتصورات أو من
 

 
 
 
 

 مسارين:ونأخذ في ذلك أمثلة من واقع 
 :  ول نموذج إنساني في مثلالمسار األ

جتهلللاد واقتحلللام دوائلللر كانلللت اإلإبلللن قللليم الجوزيلللة وإبلللن تيميلللة فلللي تجديلللد  -أ
 حرم  تعتبر بحكم الم

 حسن البنا -ب
  ة  ربعاأل المذاهب -ت
 ستالين( –لينين  –ماركو  الشيوعي )الفكر  -ث
 .الفلسفة، في اعتماد فالطونإ -ج

 

إنسان

عالمة تجارية

نظام

ال ...كتاب

 النموذج
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 في مثل: تجارية،المسار الثاني نموذج عالمة 
-USP الميدانيلللللللة ) إعتملللللللد فلللللللي التأصللللللليل عبلللللللر تفعيلللللللل المسلللللللو 

positioning – survays) :في مثل 
 بنيتون -أ
 ة ومفهوم المنتج(زواياها تعزز لفلسفنايكي تاون )مدينة  -ب
 ، المنتجلللللات الخاليلللللة ملللللن المستحخلللللرات الكيميائيلللللة  شلللللوب،بلللللودي  -ت

 لللللذا صللللناعة الحللللالل أمامهللللا مسللللتقبل مبهللللر كمركللللز تسللللويقي متفللللرد ، 
 .في ذلك

 

 أدوات النموذج:
   إخافة إلى وسيلة الكتاب ير من المسرإستفاد شكسب  -أ
 ) شقي الدماغ(   ون والعلوم فن الما بين  تعددت منتجاته ، دافنشي، -ب

 

 مسار العالمات التجارية  

سللللللة التملللللت رة و ، كانلللللت ذكيلللللة فللللي طرحهلللللا لكلللل عالمللللة ليلللللوي فيتللللون -أ
لمنتجاتهلللا بصللللة قيلللر أنهلللا علللززت عبلللر طبقلللة خفيللله ملللن مفهلللوم عميلللق 

 . للعالمة
زز لنملللوذج فريلللد فلللي الترفيللله عبلللر شخصلللياتها الكرتونيلللة عللل ت ، واللللت دزنلللي -ب

 .اتها وأفالمهاوفنادقها ومنتجع
ابق فللللي إعتمللللاد بعللللع العالمللللات التجاريللللة فأخللللذت تتسلللل مللللر أدركللللت األ -ت

لتعلللزز لمفهلللوم تطلللر  ملللاء معلللدني كاليلللن هلللذه كلللالفن ، فملللزيج ملللن االدوات
 )رذاذ ياوميللللاه إيفيللللان تطللللر  مرطللللب للجلللللد علللللى هيئللللة سللللبر النقللللاء،
   (.مائي

 

 الشريحة المستهدفة:
 بالخطاب.شريحة معنية  ونقصد هنا بأن يكون لصاحب هذا الفكر

 ، شريحته الدعاة اإلمام حسن البنا -أ
 الفقراء  قاندي، -ب
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  التجارية:للعالمات         

 طفالمحورها األو سره دزني ..األ -أ
 دوف..المرأه -ب
 قنياء  شوبارد ، األو ليوفي فيتون ،  -ت
 بداع  اإلأبل ، محبوا  -ث

 

رأ  هلللرم نلللوع الحاجلللة التلللي يلبيهلللا: فالحاجلللة ملللن الممكلللن ان تكلللون عللللى 
 ستنساخاإلعناصر مزيج 
 :نسانياإلالمسار 
سلللالم وفلللق )إن اإلممارسلللة  التطلللرف،الوسلللطية وعلللدم فلللي البنلللا، اإلملللام  -أ

 حياتي ونسكي ..(
أملللام علللدو التتلللار  ملللة لالفتلللاءفلللي الوقلللت اللللذي تعطشلللت األ تيميلللة، إبلللن -ب

 فتاء اإلوجفت منابع 
زق، وهنلللا ي ملللأملللة فللل م فتنلللة خللللق القلللرآن التلللي أدخللللت األإبلللن حنبلللل، أملللا -ت

لللللذا فهنللللاك  أحللللد،هللللا على إشللللارة الن تتبللللوأ مكانللللة ال يمكللللن أن ينافسللللك 
نجللللوم إرتبطللللت أسللللماؤهم لللللي  بالخللللرورة بطللللر  فكللللرى بقللللدر مللللا 

طفللللال جيربللللر وإختللللراع طعللللام األعالمللللة  وربمللللا،بحادثللللة معينللللة  إرتللللبط
 حمية ينخمون اليهم.طبيب الكيلوقز عالمة و 
 مثللللل،شللللار أوسللللع وأسللللرع فللللي ت ن اإلوكلمللللا عظمللللت سللللعة الحاجللللة كللللان  -ث

اإلسلللالم إبلللان حاجلللة الرقيلللق للحريلللة والفقلللراء للعداللللة سلللاهم فلللي إعتنلللاق 
اعي فللللي للحليللللب الصللللن ولللللى لالسللللالم، وحاجللللة أطفللللال أوروبللللا الفتللللرة األ

، لينة النللللا  إلللللي البنسلللل وحاجلللل  األوبئللللة،الوقللللت الللللذي إنتشللللرت فيلللله 
 الم.وهكذا األمر مع أدوية تخفيف اآل

 التجارية: مسار العالمات

 والسفر.ليوي فيتون وتسهيل التجهيزات الخاصة بالتنقل  -أ
فللللالقوام الرشلللليق  رشلللليق،أن تمللللار  الرياخللللة كللللي تكللللون خللللمن قللللوام  -ب

تتمتلللع بصلللحة وعافيلللة والعافيلللة مطللللب القنلللى عنللله وهلللذا ملللا  ، أو أنحاجلللة
 عززت له نايكي.

تلللله ، مللللع مللللا طرح ورة الفوتوقرافيللللة فللللور إلتقاطهللللاطالعللللة الصلللل الحاجللللة لم -ت
 الكامرات الفورية آنذاك.



زهير المزيدي د.                                                                                       فكر العظماء   إستنساخ في  45       
   

 

 

 بعع من منتجات عالمة ليوي فيتون تاريخيا  
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 الفكرية:بيقات عملية قابلة للمعاينة للنماذج تط

 اإلنساني:المسار 

 فريقية .القارة األ أقنتد.عبدالرحمن السميط ومشاريعة التي  -أ
ة المدينللل  سلللالم فلللياإلبلللو بكلللر وعملللر فلللي التأسلللي  لدوللللة لراشلللدين أالخلفلللاء ا -ب

 وفي فتوحات المسلمين الخارجية، وتشريعات إدارة نظام الحكم.
تحللللاد اإلجتماعيللللة الشلللليوعية وتطبيقاتهللللا فللللي ظللللل اإلمللللاركو  والنظريللللة  -ت

 السوفيتي الذي إنحل فيما بعد.
ا لتطبيقلللات مللل بتكلللارات وااإلدب و خلفللله عظملللاء علملللاء المسللللمين ملللن األملللا  -ث

، فهلللا فللللك والرياخللليات وقيرهلللانجلللم عنهلللا مؤلفلللات فلللي الفقللله والعللللوم وال
 .يره والبخاري وإبن رشدوإبن هر هو الشافعي والرازي وإبن الهيثم

 ستيف جوبز وبل قيت  منتجات بودي شوب و  ، و والت دزني -ج

 

 

 بل قيت                               زسنيف جوب 

                    

 د.عبدالرحمن السميط                     أنيتا                                    
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 مسار العالمات التجارية

شللللهدت العالمللللات التجاريللللة أنللللواع عديللللده مللللن التطبيقللللات، "راجللللع قللللوة 
العالملللات التجاريلللة "للمؤللللف، فتللللك التلللي للللم تحلللد علللن التركيلللز كلللي يكلللون 

عالملللللات نقطلللللع النخلللللير فلللللي مثلللللل لهلللللا معنلللللا محلللللددا القلللللت رواجلللللا م
الكوكلللللاكوال، رولكللللل  وزيلللللروك  ، بينملللللا تللللللك التلللللي إمتلللللدت لتسلللللتوعب 

إخللللطرابا وإنخفاخللللا فللللي المبيعللللات، فللللي  كافللللة القطاعللللات أخللللحت تالقللللي
لقطللللاع الللللذي تمثللللله كفيليللللب مثللللل كافللللة العالمللللات التللللي يصللللعب معرفللللة ا

 مور  .

معهلللم العالقلللة لنبلللين أهميلللة رعايلللة المريلللدين لتلللأمين والء مسلللتمر وتنلللامي  ننطللللق

، ذلللللك أن "الفكللللر" للللله خصوصلللليته وهللللو بحاجللللة إلللللى مزاملللللة ومعايشللللة ولقللللاء 

 ه، لذا نجد على سبيل المثال:وجه لوجه في أحيان كثير

يحلللللر  أصلللللحاب "الفكلللللر" أن يتعهلللللدون مريلللللديهم باللقلللللاءات الخاصلللللة  -أ

 للمدارسة 

 ى تأطير فكرهم بالكتب والمذكرات  كما يحرصون عل -ب

 مللللر أخللللحيزمللللان السللللابقة قيللللر أن األقيللللر إن كللللان هللللذا يصلللللح مللللع األ

 سلللاليب الحاليلللة ، وهلللو ملللا جعلللل عللللىبحاجلللة لتفعيلللل أسلللاليب تتفلللق ملللع األ

سللللبيل المثللللال شللللخ  كديفيللللد أوقلفللللي يغللللذي مريديلللله فللللي مناسللللبة عيللللد 

ليللله هللا عملللا أفلللاء مللليالده الثملللانين بتلقيلللنهم مسلللاحات رحبلللة قيلللر مسلللبوقه م

ديفلللللد أوقلفلللللي  سللللليرةو عالنيلللللة ، اإلملللللن عللللللم فلللللي مجلللللال الصلللللناعة 

" ، كمللللللا كللللللل مللللللن www.zumord.net"خللللللمن نجليزيللللللى تجللللللدها اإل

مريكللللي عللللززا ذات الفكللللر عبللللر بيرنللللت األبيرنبللللاخ األلمللللاني وليو  السللللادة 

عالنيلللة ملللا جعلللل كافلللة اإلملللا كتبلللوه ملللن قواعلللد خللللدت فلللي مجلللال الصلللناعة 

تنللللبع بأفكلللللار وتصلللللورات  ،كوكالللللة إعالنيلللللة عالميلللللة  ،نلللللتأفللللرع ليوبير

سلللللوب الللللذي ذلك هللللو األفلللل جللللدران مكاتللللب الشللللركة ،  صللللاحبها حتللللى مللللع

كتللللاب أطلقللللوه تشللللربه موظفللللوا شللللركة ليوبيرنللللت فللللأكملوا مسلللليرته عبللللر 

جللللددا " مللللا جعللللله رافللللدا لمللللد حيللللاة ليوبيرنللللت مPurposeحللللديثا بعنللللوان " 

 ة عالمية.عالني في عالم تتصارع فيه وكاالت إ
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 ! ظاره وقد يكون تخليده كنموذج عبر األثر الذي ميزه كالن

 
 

 أو كذلك عبر "التوقيع"  
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روايلللللة ويطالعنلللللا الكاتلللللب التركلللللي الحاصلللللل عللللللى جلللللائزة نوبلللللل فلللللي ال

بأسلللللوب جعللللل مللللن "فكللللره" وأسلللللوبه الروائللللي مللللزارا كللللذلك "أورهللللان" 

ثنايلللا تجلللد ذكرهلللا فلللي  التللليمقتنياتللله ف، يقصلللده عاشلللقوه، فدشلللن لهلللم متحفلللا

وتلللاره تجلللد  افتلللارة تجلللد بلللرواز، قلللد نثلللرت فلللي أرجلللاء المتحلللف، رواياتللله

، وجعللللل مللللن تلللللك المخلفللللات مصللللدر عقللللب سلللليجاره وتللللاره ورق ممللللزق

، فلللعذا هلللو فلللن فلللي ملللن الزائلللرين المحبلللين هتملللاماإلة تسلللتحق إلهلللام ودائلللر

التواصللللل وتعزيللللز الصلللللة بالمريللللدين يسللللتمر ليللللل نهللللار حتللللى مللللع نومللللك 

 .نت أيها "النموذج"أ

 

 المريدين swot علىالتعرف عن قرب 

وسلللللم أن يصللللنع مللللن  هعلىلللل الحللللظ كيللللف إسللللتطاع رسللللولنا محمللللد صلللللى هللا  

حلللد ملللنهم نموذجلللا يقتلللدى بللله، فبعلللد أن كلللل وا أخلللحىمريديللله ملللن الصلللحابة ملللا 

رسللل  فللليهم المعتقلللد السلللليم، رسلللم لكلللل واحلللد ملللنهم هويلللة مشلللتقه مملللا كانلللت 

ملللن ملللخثر وأخلللالق ومزايلللا ، فهلللا هلللو المغلللوار خاللللد إبلللن تتمتلللع بللله شخصلللياتهم 

رف مزيتللله فعززهلللا فيللله ذللللك إنللله عللل الوليلللد يقللللده وسلللام "سللليف هللا المسللللول" 
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، صللللديق وهللللذا الفللللاروق وهللللذا ذي النللللورين بللللل وأعلنهللللا علللللى مللللالء، وهللللذا ال

و كيلللف إخلللت  الرسلللول ) ( أسلللامة إبلللن زيلللد بقيلللادة جللليش المسللللمين وهلللو 

وثملللة سللللوكيات فلللي نملللاذج ال يحسلللن االقتلللداء ، ر عاملللاللللم يتجلللاوز السلللتة عشللل 

ين" ومللللع ذاك هللللذا "إنللللك خللللعيف لللللن تقللللدر علللللى أن أأمللللرك علللللى رجللللل بهللللا ف

 ."إنك إمرء فيك جاهلية" 

  معا سينعتماد الجنإ

رسللللالة رب العللللالمين جائللللت للرجللللل والمللللرأة معللللا ولللللم تخللللت  لجللللن  

ال يمكللللن أن ه عليلللل ثنللللين معللللا، و كور فقللللط، والتكللللاليف أيخللللا، فهللللي لألالللللذ

 ، الحللللظ إهتمللللامنللللاث فللللي التوجيلللهاإلهتمللللام باللللذكور دون اإلنتصلللور أن يللللتم 

حاديللللث التللللي ظ الكللللم الكبيللللر مللللن األ، والحلللل الرسللللول ) ( ببيعللللة النسللللاء

 لت الينا عبر زوجة الرسول عائشة رخي هللا عنها.نق

 عتماد النموذج كحالة دراسة في الجامعاتإ

برنللللامج تفعيللللل )الفكللللر( فللللي ، وذجسللللاليب فللللي التللللرويج لفكللللر النملللل ومللللن األ

، والحللللللظ فللللللي ذلللللللك المفهللللللوم عللللللالماإلالمؤسسللللللات كالجامعللللللات ووسللللللائل 

، ل مفهللللوم التأثيللللثالسللللويدية حيللللا IKEAوالفلسللللفة التللللي إنطلقللللت منهللللا عالمللللة 

لطرقللللات العاملللله وفللللي وكيللللف نشللللرت ذات الفلسللللفة بأسللللاليب إبداعيللللة فللللي ا

ت النمللللوذج محللللل ، مللللا جعللللل سللللواق بأسللللاليب قيللللر مسللللبوقهالمقطللللورات واأل

  .لدراسات جامعية أيخا
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 إستخدام الحافالت في الترويج لمفوم نموذج إكيا 

 

 نتظار في الشوارع اإل وأماكن 
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 ومقاعد الطرقات 

 

 وحتى المواصالت التحت أرخية 

لفكلللللر والسللللللوكيات الشلللللاذه فلللللي شلللللر ان ، تسلللللتخدم لسلللللاليب، ذات األالحلللللظ

ت الشلللاذه فلللي جتهلللد الحركلللاللمجتملللع، حيلللث ت كنملللوذج يقلللدم كبلللديل ، الغلللرب

، بلللللدفع الجامعلللللات لتخلللللمين دراسلللللاتهم فلللللي عللللللم مثلللللل اللللللداعين للمثليلللللة

لنهايلللة ويؤصلللل ، ملللا يقعلللد فلللي املللاع وعللللم اللللنف  ورسلللائل اللللدكتوراهاالجت 

أخيلللرا فعاليلللات وأنشلللطة  لنملللوذج أخلللحى لللله قواعلللد وبعلللدها تشلللريعات ثلللم
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هلللللذه  تسلللللتعرع معانلللللاة ، وجلللللوائز لالفلللللالم القصللللليره التللللليومهرجانلللللات

 .  ن أجل شحذ أكبر تعاطف ممكن نحوهمالشريحة م

صاااااحب النمااااوذج عبااااار  طروحااااااتإكااااوين نااااواه نقديااااه لنشااااار منظومااااة عاااان ت

 الناشر م من طرفيحكت

وروبيللللة كعسللللتراتيجية فللللي د إليلللله شللللركات العالقللللات العامللللة األا تعملللل وهللللو ملللل 

التللللرويج للروايللللات والكتللللب الجديللللده، إذ تطلللللب مللللن بعللللع النجللللوم مللللنح رأيهللللم 

مللللا يعللللزز  ،هللللذا الللللنجممللللن ق عليلللل ت تللللاب سلللليتم إصللللداره، فيللللذيل الكتللللاب ب ال كحيلللل 

دة نجوميللللة الكتللللاب حتللللى وإن كللللان الكاتللللب نكللللره، بللللل ويعمللللد إلللللى كتللللاب أعملللل 

مللللا  ،مللللا طرحلللله هللللذا الكاتللللببللللداء رأيهللللم ب رين فللللي الصللللحافه اليوميللللة إلمشللللهو 

ي ث العملللوم فلللي مجالسلللهم، وتلللأت لكاتلللب الجديلللد فلللي السلللاحة ملللدار حلللدي يجعلللل هلللذا ا

قللللاء يشللللاهده فللللي برنامجهللللا المشللللهور كللللي تنهللللي اليللللوم بل (أوبللللرا)بعللللد ذلللللك 

،  رع ملللع كاتلللب مغملللور كلللي يصلللبح بعلللد دقلللائق نجملللاالماليلللين عللللى كوكلللب األ

نجملللا حتلللى وإن كلللان خلللحل ذا صلللناعة محترفلللة تقلللدم المغملللور كلللي يخلللحى هكللل 

علللالم فلللي مصلللر ولبنلللان اإلالفكلللر، أسلللاليب كهلللذه عملللدت اليهلللا الصلللحافة ووسلللائل 

عللللالم لللللدينا تعللللزز النمللللاذج اإلي فتللللرة الخمسللللينيات وإلللللى يومنللللا هللللذا، فوسللللائل فلللل 

 لمن يدفع أكثر أو يوعز اليهم بتلك الوسائل لالهتمام به.

الصلللناعة، فتخصصلللت  ق السللللع، نجلللد محطلللات تلفازيلللة إحترفلللت تللللكوعللللى نطلللا

فلللي عمليلللات التلللرويج والتعريلللف بكلللل ملللا يسلللتجد فلللي السلللاحة ملللن سللللع بأسللللوب 

، ناهيللللك عللللن حمللللالت مريكيللللةاأل QVC تلفللللاز رشللللال" فللللي مثللللل محطللللة"إنفللللو مي 

عالنيللللة التللللي يتعللللرع اليهللللا المنللللتج بكافللللة صللللور التللللرويج والتللللي اإلالتللللرويج 

 .فالم الدرامية  السينمائيةيسمى "بليسمنت" خمن مشاهد األما  تتخمن
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 أوبرا تستخيف كاتبه وكتاب 

 

 ت نموذجها عبر توقيع مميز ومجلة مريكية أوبرا ، عززنموذج مقدمة البرنامج األ

 

 ختباراتاإلالي سلسله من  نموذجكعريض ت

 ملللللن وجهلللللة منافسللللليكملللللن هلللللم  \رخلللللاهم  \ نموذجلللللكرأي الجمهلللللور فلللللي  -1

 ين تقع بالترتيب بالنسبة لمنافسيك أ \نظرهم 

سلللللتثارة حلللللوا  إفلللللي ملللللدى  نموذجلللللكداء أ )يكشلللللف "سنسلللللوقرامإختبلللللار " -2

 (العمالء
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 CSRالمسؤولية المجتمعية جك لعنصر مدى إستيفاء نموذ -3

ر تعللللزز المزيللللد مللللن التعللللاطف هللللل هنللللاك قصللللة يمكللللن أن نحكيهللللا للجمهللللو  -4

   نموذجك؟نحللللو 

 

 ( 19) من ان كوداك مخلها الي الموت  2004عام ات منذ هناك تنبؤ

 

 العمالء!  ىدراك لد اإلمنافسين يجتمعان في نف  مستوي 
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   تختار؟ اي العالمات  ذراعك، علىو طلب منك عمل تاتو  ل، نتائج السؤال المقدم للجمهور

 

 الخم  عبر ما تبيع   تفعيل الحوا ل عالمات مستوفية 
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 ؟ معجون االسنان كولغيت  واللم  لمنتجفعيل حوا  السمع  هل من الممكن ت

 

 معظم الحوا  التفعيل لالطيران السنغفورى كنموذج مستوفيا 

 

 الحوا  لومه الواردة إليه عبر تأثر الدماغ في برمجة المعدرجة 
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 : ذلك ، مثاليشكل قصة ماعبحث إ تروى،للنموذج قصة يكن لم حتي لو و 

  :نشأة لوى فيتون

 1821أقسللللط  4فللللى ولللللد فلعنللللا نسللللتخرج القصللللة عبللللر تللللاري  والدتلللله حيللللث 

   1892فبراير 27وتوفى 

، ورحلتلللله مللللن مدينتلللله الللللى بللللاري  تقللللدر ب  1835إنتقللللل الللللى بللللاري  فللللى و 

يعمللللل فلللى أعمللللال  اء الطلللرقأثنللل ، قللللداماإلكيللللومتر ، يلللذهب اليهللللا مشللليا عللللى 40

  .لدى بعع البيوت الفارهة خادمعارخة أحيانا ك

نلللابيليون الثاللللث لفرنسلللا ، فقلللد عينللله وألنللله أعتبلللر صلللانع ملللاهر فلللى مجلللال عملللله

 Eugénie de Montijoة مبراطللللوراإل، كمللللا عمللللل للللدى علللامال لللللدى زوجتللله

فرنسلللى الرصلللين ملللا أخلللاف الك إكتسلللب الخبلللرات ملللن واقلللع الفلللن وملللن خلللالل ذلللل 

  المميزة.حقائب السفر الى خبراته فى صناعة الصناديق و 

 :في أنه ا بنيتون بدت قصتهوهذ

 .ينتمي لعائلة ايطالية فقيره -1

بالعملللل ملللن صلللعوبات العللليش  عللللى، يحلللاولون التغللللب ختلللهأخيللله و أهلللو وملللع  -2

 .جل لقمة العيشأ

، ترى بهلللللا مكينللللله خياطلللللةصلللللغر ويشللللل خيللللله األأكبلللللر دراجلللللة األخ يسللللرق األ -3

صلللغر يسلللوق ه األخيللل أ، و ، بينملللا هلللو يصلللمم المالبللل ريلللزختللله التطأويطللللب ملللن 

 . ، وهكذا كبرت الشركةللمالب 

 :  جونسون وجونسونوشركة 

برنللللامج دولللللي  رعايللللةتعللللزز لنموذجهللللا عبللللر عنصللللر المسللللؤولية المجتمعيللللة فللللي 

رعايلللللة  يفللللل  ً  ول عالميلللللاوهلللللو األ"  kids Safe أطفلللللال آمنلللللون بعنلللللوان "

  .مليون طفل حول العالم ً  طفال من الحوادث، فالحوادث تقتل سنويااأل

 %  45بنسبة  مريكية قلصت الحوادثالواليات المتحدة األ يف

   .كندا يطفل ف38,000وحمت 

http://en.wikipedia.org/wiki/EugÃ©nie_de_Montijo
http://en.wikipedia.org/wiki/EugÃ©nie_de_Montijo
http://en.wikipedia.org/wiki/EugÃ©nie_de_Montijo
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  .ألمانيا ي% ف80و 

       .النمسا ي% ف75

نظلللار وتسلللتثير المتلقلللي للتعلللرف عللللى المزيلللد علللن هلللذا اإلفهكلللذا أرقلللام تلفلللت 

   النموذج.

 CSRبرامج المسؤولية االجتماعية  إعتماد

 :  2005إلى  2000أجريناها في المدة من حيث أكدت الدراسات التي 

، سللللم الشللللركة مللللن قبللللل الجمللللاهيرأسللللتذكار االعائللللد علللللى أن ثمللللة مللللا يسللللمى ب 

حخلللي بهلللا مشلللروع "قلللرا " للحلللد ملللن آفلللة المخلللدرات فلللي دوللللة فالرعايلللة التلللي 

سلللتذكار ملللن قبلللل الجملللاهير وفلللق اإل إنبلللرى لللله رعلللاة ، فكلللان حظهلللم ملللن الكويلللت،

 : النسب التالية 

   .اد الجمعيات التعاونية% إتح 44 ✓

   ي.% بيت التمويل الكويت 49 ✓

  .% لجنة مكافحة المخدرات81 ✓

   .وقافألا% أمانة 72 ✓

وروبيللللة مللللن أن الشللللركات التللللي تعتمللللد عنصللللر ت األكمللللا أشللللارت الدراسللللا

 ي% زيللللادة فلللل 52جتماعيللللة فللللي التللللرويج لمللللا تبيللللع تتمتللللع بنسللللبة اإلالمسللللؤولية 

سلللللاليب تملللللار  التسلللللويق باأل يتللللل ال يلللللرادات إذا ملللللا قورنلللللت بالشلللللركاتاإل

 التقليدية.  

 :الشعار اللفظي يعزز للنموذج

 ”Make the dream come true" اللفظللللي :شللللعارها  والللللت دزنلللليف

 إجعل من حلمك حقيقه .
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 : عالماإلإمتالك وسائل 

كلللللون لللللله  الجنسلللللية،مريكلللللي األو البريطلللللاني و اإلسلللللترالي روبلللللرت ملللللردوخ 

فهلللللو صلللللاحب  كوربوريشااااان،نياااااوز شلللللركته  إمبراطوريلللللة إعالميلللللة عبلللللر

 .عالم الدولى اإلويعتبر أهم حرا  بوابات  النموذج "القرية العالمية"

املللللة علللللى سلللليطره كو  فللللى أسللللتراليا وبريطانيللللا وأميركللللا صللللحيفة 132يمتلللللك 

 :، ويمتلكخم  صحف يومية بريطانية

 % من أسهم القمر الصناعى اليابانى 50

 لهون  كون    % من أسهم القمر الصناعى45

  Zee tvويسيطر على التلفزيون الهندى 

 لمانية  األ  Sky Bسيطرته على محطة تلفزيون برتش سكاى ، وسكاى 

 ات تلفزيونية إسترالية شبك 7

 فى مجال السينما يسيطر على شركة فوك  القرن العشرين 

 ويمتلك أنظمة فى مجال اإلنترنت     Tv guideمجلة  25

 :من نموذج نوع ومجال ما تطرحه

، فكلللرسلللواء ملللن  طرحلللهبحسلللب نلللوع ملللا ت نق  يللل زيلللد و ي  ملللوذجالن تبنلللي الحلللظ ان 

لع ترفيهيللللة مثللللل العللللاب سلللل  نسللللان تقللللل مللللعاإل، فمللللثال، حاجللللة و سلللللعأخللللدمات 

كللللللل األمقارنلللللله بسلللللللع ذات اسللللللتخدام يللللللومي ك لكترونيللللللةاإللعللللللاب الفيللللللديو وأل

 م  ي علب والوقود والت اوالشر

 دوري،بشللللكل نمللللا إاسللللتغاللها بشللللكل يللللومي و ية ال يللللتم ن الخللللدمات الصللللح أ كمللللا

الخلللدمات البنكيلللة كلللذلك قلللد ال يلللتم اسلللتغاللها اال فلللي نهايلللة كلللل شلللهر وربملللا عبلللر و 

 تعرف بنفسها لتقول : ل، ومن هنا جائت شركة بروكتور آند قامبل ترنتن اإل

  الملللل ت  (بروكتورآنللللد جامبللللل)بليللللون مللللرة فللللى اليللللوم منتجللللات شللللركة  3"إن  

 . "رععلى وجه األسان ن اإلإحتياجات 



زهير المزيدي د.                                                                                       فكر العظماء   إستنساخ في  61       
   

 

 :النموذج من "كلمات" أو ألوان"كه ما يمتل

 : ة هللللي، وفللللق دراسللللة مسللللحية عالميللللة لكامللللات محللللدديمتلكللللونوالللللت دزنللللي 

magic-smile-happy-  fantasy-creativety-dreams بنسللللللللللللللللللللللللللللللللللبة

80  % 

وفللللى  1950كتيبللللاتهم وعروخللللهم وأقللللانيهم منللللذ عللللام  وهللللذه اللغللللة منثللللورة فللللى

  Happy magical dayك الجرسون بعبارة المطعم يستقبل

حيللللث جائللللت % ، 62قيللللر أنهللللا بنسللللبة  Enjoyيملكللللون كلمللللات أخللللرى مثللللل 

 %  53بنسبة  ت الكلمة لذا كوال ملكية كوكا 

% وتعتبللللر الثالثللللة 87.6الحللللوا  وصللللل الللللى  مللللدى قللللدرة العالمللللة فللللى إسللللتثارةو 

  %91.3% وأبل 96.3عالميا بعد السنغفورية 

% ، وفودافللللون 22حمللللر بنسللللبة كللللوال تملللللك اللللللون األ كوكللللا نجللللد:لللللوان ومللللع األ

 .%  33زرق بنسبة للون األالبيبسى و % ، 30ا بنسبة فى بريطاني 

 

 :عالمة "نفسي" التجاريةل مع شريحتك المستهدفه كما لو كنت تعام

هلللل وصلللل ملللا تطرحللله ألن يعنلللي إسلللم لعالملللة  (،7) سلللم رواج نفسللليإملللا هلللو 

 الذي تبيع أو )الذي تطرحه( ؟    إذا ما ذكرت عرف الجمهور

 ليه إنت بحاجة ألماذا  ✓

 ن تطور عالمة نفسك وتصنع نجوميتها  أوكيف يمكن  ✓

 ر المستهدفإنها وعدك للجمهو  ✓

 إنها صورتك   ✓

 طريق مختصر لسمعتك   ✓

 أسلوب لبناء والء عمالئك لك أنت  ✓

  كإنها أداة تواصل ✓
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 :كيف تحقق الشهرة

أو طرحللللللك  USPخبرتللللللك  حللللللدد مللللللا يعتبللللللر ميللللللزه فللللللي شخصلللللليتك أو 

 )نموذجك(.

 ولد مسارا وآلية لذلك 

 خافة قيمة عما يميزكاكتشف طرق إل

 زات نجاإتابع ما حققته في الماخي من 

 :قيمة ما تقدم

 كن في ذلك خبيرا   ✓

 عالم المختلفة اإلفر  ما يمكنك ان تنشره في وسائل  علىتعرف  ✓

 قدم حلول   ✓

 لكترونية (اإلو  )التقليديةعالم اإلتواصل مع وسائل  ✓

 خافة وتعديل والغاء إحسن في سيرتك الذاتية بين  ✓

 تواصل شبكيا مع شرائحك المستهدفه  ✓

 شخا  بعخهم ببععيصال األإكن وسيلة في  ✓
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 :الخالصة

 السلع  على اسم الرواج مقتصرإما عاد 

 ساعة = ، مثال أوميغا"أنا" يجب أن تدرك ما تعنية عالمة

 لعالمتك وشبكة تواصلك ال تغفل عن الرعاية الدائمة

 :سرارتألمل في األ  

 نجوميلللةبا ىلمعلللايير ملللن أجلللل تحقيلللق ملللا يسلللمهنلللاك ملللن يجتهلللد فلللي وخلللع ا

، وأنلللا لسلللت خلللد هلللؤالء ، والكلللن أنلللا خلللد ملللن  مللله ملللن نملللوذجملللا يقدحيلللال 

نجوميلللة ، نعلللم هلللي وسلللائل سلللادت قيلللر يعتقلللد ملللن أن تللللك المعلللايير موصللللة لل

سللللواق نافسللللة الشللللديده التللللي تشللللهدها األالمنهللللا بللللادت بعللللد ذلللللك فللللي خخللللم أ

 سبيل المثال : علىخذ و عالميا ، 

فللللي مثللللل قللللدمها خاصللللة بمان النجوميللللة تحتللللاج فيمللللا سللللبق الللللي مواصللللفات  -1

سلللرعة البداهلللة ،..الللل ( قيلللر أنلللي ال أجلللدها عناصلللر هامللله اللللذكاء ،  اللباقلللة،)

لحاجللله  فلللي وقتنلللا الحلللالي ، حلللال كلللان النملللوذج المقلللدم يسلللتحق للتبنلللي ، ومللللب

  أو شغف.

قيللللر أنهللللا  النجوميللللة،نقللللاط التوزيللللع عنصللللر رئللللي  فللللي تحقيللللق  ال تعتبللللر -2

 في شحذ النجومية ؟ تسهم 

لبللللي م“ مللللوذجحللللال كللللان صالن   P.O.Sمزيللللد مللللن النقللللاط ال هللللو،والمعيللللار 

بسلللعر قابلللل للشلللراء حتلللي ملللن قبلللل اللللذي قلللدم مثلللل هلللاتف نوكيلللا فلللي حاجلللة ل

فلللي يلبلللي صشلللغفا“  "النملللوذج"كلللان شلللحة فلللي النقلللاط حلللال ، و عاملللل الشلللارع 

 .آستن مارتنمركبات ،  L.Vي فون ، آ، منتجات مثل 

 نجد على سبيل المثال: حيال الميزات التي تشكل معالم "النموذج" -3

فلللي تسلللويق عنصلللر الخخلللرة يعتبلللر ميلللزه  ،للملللدن واللللدول أنفلللي التسلللويق  •

القاحلللللة فللللي عالمنللللا  ولكللللن أيخللللا الصللللحراء للعللللرب،الللللدول األوروبيللللة 

بالنسلللبة لالوروبيلللين ، وهلللو ملللا جعلللل بللللد فلللي مثلللل شلللكل ميلللزه ت  العربلللي 
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ة ، نقطللللة  تحمللللل مللللن الميللللزات سللللوى الطبيعللللة الصللللحراوي ناميبيللللا والتللللي ال

 بيعية لالمة األلمانية . 

التللللاري   علللللىميركللللان تكللللون مللللن خللللالل التركيللللز نجوميللللة بريطانيللللا لأل •

 والخخرة ص   جواءللعرب تكون من خالل صاأل القالع“وبالنسبةعبرص 

كثللللر مللللن ثقافللللة بشللللكل أفللللي  مللللوذجلللللذا نحللللالظ كيللللف يللللتم طللللر  ذات الن  •

 شلللعب،ليهلللا كلللل يعلللزز لحاجلللة يتطللللع او يختللللف ملللع كلللل ثقافلللة بملللا يؤكلللد 

فللللي ، فقللللد تللللم التللللرويج لهللللا  “ مثللللالولنللللا فللللي التللللرويج لمركبللللة "الفولفللللو 

 بأسلوب مختلف عنه في كندا أو بريطانيا. فرنسا

 

 :لبحث عما يشكل رمزاصر النجومية امن عنا

يعنلللي بلللاري  ، فلللان  فهلللو يفلللل إبلللرج  مثلللل،الحلللظ معلللي موخلللوع الرملللوز فلللي 

ن أذا علمللللت إخاصللللة  ،مللللن نجوميتهللللايفللللل فسللللتفقد بللللاري  جللللزء إلغينللللا بللللرج أ

حلللاول ،علللدد ملللن يلللزور بلللاري  ملللن أجلللل مشلللاهدة البلللرج بخلللع ماليلللين سلللنويا 

كيللللف سللللتبدو  ان تتخيللللل مدينلللله الريللللاع مللللن قيللللر برجللللي المملكللللة والفيصلللللية

بلللو الهلللول أهراملللات و اإلحلللاول ان تتخيلللل مصلللر ملللن قيلللر و حينهلللا الريلللاع ؟ 

 يأذكللللر أننلللل  لبتللللرول ؟حللللاول أن تتخيللللل الكويللللت مللللن قيللللر او  ،بللللو سللللنبلأو 

كللللان  1974مريكيللللة فللللي عللللام نللللت طالبللللا فللللي الواليللللات المتحللللدة األعنللللدما ك

فعنمللللا اذكللللر الكويللللت فمللللا كللللانوا  ،دولتلللليإسللللم مريكللللان يستفسللللرون عللللن األ

 فكانو يدركونها تماما .  the oil cityيعرفونها ، فكنا نعرفهم بها بأنها 

ه يللل علملللا يشلللكل ملللا برمجلللت إذا نحلللن هنلللا تعرفنلللا ملللن أن نجوميلللة الملللدن تعللللو ب 

 سلللواء ملللن بلللرج أو مبنلللي أو معللللم أثلللري بللللد،العقلللول ملللن رملللوز خاصلللة بكلللل 

  كالبترول.أو منتج 

  سلع؟نجومية  ىلفراد تتحول اولنسأل اآلن هل نجومية األ

قلللللل للللللي ملللللاذا تعنلللللي بالنسلللللبة اليلللللك الكلملللللة  أفخلللللل،وحتلللللي نبلللللين بشلللللكل 

Kellogg's   فطلللار الصلللباحي طعلللام اإل عللللى، بلللالطبع هلللي تعنلللي ملللا يؤكلللل

سللللم هللللو لللللي  اسللللم ن فلكلللل  ص لكللللن اذا عرفللللت أن هللللذا اإلصالسللللي  أو الكللللور
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راجعيللله السللللعه ولكلللن اسلللم الطبيلللب اللللذي كلللان يقلللدم بلللرامج للحميلللة للللبعع م

حيللللث طللللور لهللللم مللللا يمكللللن أن يتنللللاولوه مللللن طعللللام ال يللللؤدي الللللي السللللمنه ، 

  Kelloggوكان اسم عائلة الطبيب هو 

مللللر األو بيلللب المنلللتج هنلللا هلللو مللللن جللللب النجوميلللة لعائللللة الطالحلللظ كيلللف أن 

ص التللللي هللللي اسللللم إبنللللة صللللاحب العالمللللة التجاريللللة ،  علللللىص مرسلللليد ينطبللللق 

 .منتجات العالمة التجارية صجيربر“ ماذا عن ، وبنز هو اسم العائلة 

عااااادة تشااااكيل مااااا تشااااكل فااااي إ"النمااااوذج" نجوميااااة عة أحااااد أشااااكال صاااانا

 :ذهاناأل

تفاحللللة ص فمللللا يمكللللن لعقلللللك ان  المثللللالصسللللبيل  ىعللللل الحللللظ عنللللدما اقللللول لللللك  

ولكلللن الحلللظ كيلللف تلللم  ،حملللر ملللثالاأليتصلللور سلللوى تللللك الثملللرة ذات الللللون 

العقللللول بمللللا يمكللللن ان تعنللللي جهللللاز كمبيللللوتر عنللللدما نقللللول  اعللللادة برمجللللة

Apple  ، سلللللم إوكلللللذلك ملللللعBanana republic  والتلللللي اصلللللبحت تعنلللللي

تسللللللتطع عالمللللللة  ولكللللللن لللللللم،  Guessمالبلللللل  وهللللللي عالمللللللة تابعللللللة ل 

Strawberry  نهلللللا للللللم تلللللتمكن ملللللن الحملللللراء أل ان تعنلللللي سلللللوي الثملللللرة

  .تعني منتج آخر برمجة العقول بما

بلللللل  ،ذهلللللاناألعلللللادة تشلللللكيل التصلللللورات فلللللي إبالخلللللرورة  وأحيانلللللا للللللي 

فهلللو منلللتج ال يحلللوي عللللى السلللكر ولكلللن  Sugar freeمثلللال ذللللك  تعزيزهلللا،

بللللدا أ يوهللللو اليعنلللل   Horse powerوكللللذلك مللللن قيللللر سللللعرات حراريللللة 

جلللل تقريلللب المعنلللي بملللا هلللو ملللدرك أنملللا ملللن إو  ،حصلللنة فلللي السلللياراتاألقلللوة 

ه العقلللول ملللن يللل علراهن عللللى ملللا برمجلللت فلللنحن هنلللا نللل  ،صلللل فلللي العقلللولاألفلللي 

 صور سابقة .

 :للنموذج هيالعناصر الهامة  منف

 الريادة  -1

 التخص   -2

 المركز التسويقي   -3
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 بديل يلغي نمط قديم   -4

 شغف  \ي حاجة ب لي  -5

 يختزل الزمن  -6

 (يمنح التفرد والندره  \مادية  \ )عاطفيةعوائد  -7

عللللالم يللللن وسللللائل اإلأ،  بوابللللة(ون حللللار  ( )أي ان تكلللل سلللللطهيمنحللللك )ال -8

  اليوم كحار  بوابة بعد انتشار الفي  بوك والتوتر !

لمعللللايير ثابتلللله بللللل ا كليشللللة تليسلللل الخاصللللة بتعملللليم النمللللوذج هللللي المعللللايير و 

 .من والثقافة التي انت تابع لهامتغيرة وتتغير مع الز

ف ر مبارزتلللله بالسللللي فمللللن كللللان يحقللللق نجوميتلللله فللللي القللللرون الوسللللطي عبلللل 

 .يحقق ذات النجومية في عصرنا هذا ، ماعادوركوبه للخيل

رات ال يلللؤدي اللللي النجوميلللة لنسلللأله، هلللل تعلللرف وملللن كلللان يعتقلللد أن لجلللم القلللد

، عللللزت بوقلللللافيتش عللللللىديال وهلللللل تعللللرف ، وهللللل تعلللللرف مانلللل أوردوقللللان

، كيللللف أصللللبحوا وسللللنواتمللللاد ميعللللا ظلللللو محبوسللللين فللللي السللللجن آلهللللؤالء ج 

  .ذي جمدت فيه قدراتهمفي الوقت ال نجومانماذج و 

المقاومللللة الفلسللللطينية أحمللللد  ثللللم قللللل لللللي مللللا هللللي القللللدرات الجسللللدية لرجللللل

 !ياسين، وهو رجل معاق

ي يتمتللللع بهللللا الماهتماقانللللدي أو يللللة الجسللللدية التلللل ناقللللة والجاذب األقللللل لللللي عللللن 

 مين!نج  أصبحانلسن مانديال حيث 

ن قلللد تمتلللع حلللدثني علللن الطالقلللة الكالميلللة فلللي مخاطبلللة الجملللاهير التلللي إن كلللا

حيللللث انلللله لللللم يكللللن يجيللللد صللللياقة  بريطانيللللا،بهلللا والللللد الملكللللة اليزابيللللث فللللي 

 جملة وال اقول رسالة.

 <حدة محمد الدرةومن منا ال يعرف الطفل الذي لم نسمع منه كلمة وا
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 والعناصللللر،حتللللي ولللللو لللللم تكللللن متمتعللللا بالمعللللايير  نجمللللا،يمكنللللك أن تصللللبح 

أن تعلللرف ملللا يللللي ملللن أجلللل و  " تسلللتوفي عنصلللر "النملللوذج قيلللر أنلللك يجلللب

 تحقيق ذلك  : 

المحلللليط بدقللللة  علللللىللللليكن للللديك قرنللللي استشللللعار ، تعلللرف  الفللللر ،تحلللين  -1

الشلللليف البسلللليط جللللدا ، مثللللال حيانللللا تكللللون النجوميللللة مللللع أف ،وال تجهللللد نفسللللك

الحلللظ قننلللت للغشلللاء اللللذي يغطلللي عبلللوة اللللدواء بعلللد الفلللتح ،  تلللايلينول هلللي ملللن

 عللللللىزملللللة التلللللي عصلللللفت بهلللللا ، فتعلللللرف األان نجوميتهلللللا اسلللللتمدتها ملللللن 

زمللللللات المحيطللللللة وشللللللكل مللللللا يعتبللللللر حلوال..فانلللللله مجللللللرد قطللللللاء واق األ

 للدواء..عزز الثقة بالعالمة .

ذاتلللك  عللللىقيلللر ص علللن اآلخلللرين ، تعلللرف  يجعللللكص أنلللتملللا  عللللىتعلللرف  -2

سلللللوب تفكيللللرك ، أكلمللللة صقيللللر“ ، هللللو أن تكللللون قيللللر فللللي ، وأقصللللد هنللللا ب 

لميلللزات التلللي وهبلللك هللا بهلللا تحلللب وملللا التحلللب ، فلللي انظرتلللك للحيلللاة ، فيملللا 

ن كانلللت بسللليطة فلللي نظلللرك ، فلللي مثلللل هلللل للللديك قلللدرة فلللوق المعلللدل إحتلللي و 

اء اليماملللللة كسلللللب نجوميتللللله قللللل حيلللللال حاسلللللة الشلللللم أو اللمللللل  أو السلللللمع فزر

 لقدراته الخارقة في حاسة البصر .

لللللل مللللن النللللا  وتقخللللافة التللللي يمكللللن أن تللللأتي بهللللا لتسللللهيل حيللللاة مللللا اإل -3

 النا : معاناةمثلة لتقليل أمجرد  معاناتهم،

 الحد من حوادث الطرق  -أ

 ن تتكلم مع الصيني من قير مترجم فيفهمك  أ -ب

سلللاعة ملللدة طويلللله  سلللاعة،قخلللون دقيقللله وللللي   ن تنتقلللل اللللي اميركلللا فللليأ -ج

! 

 كلاألن نتخل  من السمنة دون رياخة أو الحد من أ -د

 مية  ي علعرفي والوظيفي دون شهادات ت أن نرتقي بالسلم الم -هل 

 سوجينكأهواية الغو  دونما حاجة لقنينه  أن تمار  -و 
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 :بما يراعي تنوع الشرائح قوة النموذجتوسعة نطاق 

فيملللا تستعرخللله ملللن قخلللايا مختلفلللة  المثلللال،بللله أوبلللرا عللللى سلللبيل  وهلللو ملللا تقلللوم

ليلللله مللللن كللللل وفللللق مللللا يتطلللللع ا ،مللللا يجعلهللللا قريبلللله مللللن كافللللة الشللللرائح ،للحيللللاة

 أو معاناة أو طموحات. حاجات،

 

 سره األقخايا 

 

 

 مريكية األنتخابات السياسه في اإل 
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 قخاياها على نطاق دولي  

 :كون صاحب قضيةتأن 

قللللافيتش ونلسللللون مانللللديال  وقانللللدي علللللى سللللبيل المثللللال عللللزت بو  علللللىف
 ،ملللن ظللللمهم عللللي بسلللبب ملللا وقلللع  وزا ونملللوذج يلللؤرخ لهلللمرمللل  و أخلللحى 

ت شللللعبه ، فبيغللللوفيتش حيللللال قخلللليته حيللللال تطلعللللاوكللللان لكللللل مللللنهم 
وقانللللدي حيللللال  ، ومانللللديال حيللللال التمييللللز العنصللللري عتقللللادحريللللة اإل

عبلللللدالرحمن ه ، و سلللللتعماري لمقدراتللللل إسلللللتقالل بللللللده ملللللن اإلسلللللتنزاف اإل
ف ملللن يقلللول أنللله كلللان السلللميط قخللليته فقلللراء أفريقيلللا ومعانلللاتهم ويخطللل 

جميللللع حتللللى وإن كللللانوا سللللالم فقللللد كللللان يقللللدم العللللون لليجبللللرهم علللللى اإل
 قير مسلمين وما أكثرهم.

 
 

 
 
 قاندي                 بوقيفيتش                           
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 مانديال ) حقوق السود جنوب أفريقيا(   العنصرية(لوثر كن  )أميركا وقخية 
 

 
 

 سالم في أفريقيا الرحمن السميط ونشر اإل د.عبد 

 

 النماذج:بأساليب ذكية في تعزيز  الساحة المعاصرة تقذف

إن فللللللليلم " للللللللورد أوف ذي رنللللللل " وفيلم"أسلللللللتراليا" وفللللللليلم " سلللللللاوند أوف 

بقصلللللد  ،لسلللللينمائيمت أداة الفللللليلم اللللللدرامي ادميلللللوزك" جميعهلللللا نملللللاذج أسلللللتخ 

وهللللو أسلللللوب ذكللللي فللللي  إال،التللللرويج لنيوزيالنللللدا وأسللللتراليا والنمسللللا لللللي  

لحلللث التوجللله اليهلللا  تفلللرد طبيعلللي ،ملللن  البقلللاعه تللللك عليللل شلللتمل التعريلللف بملللا ت 

ملللللن قبلللللل السللللليا ، ذات اآلليلللللة قيلللللر المباشلللللره ، يجلللللب أن يتعلللللرع اليهلللللا 

 أصحاب الفكر والنماذج ، فهناك نوعين من الترويج :
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مثلللل فلللي فالم التلللي تظهلللر لنلللا سللليرة ذاتيلللة لبطلللل أسلللطورى ملللا األوع مباشلللر كللل نللل 

يسللللوق النمللللوذج نللللوع  تقللللدم فيلللله الشخصللللية و  وهنللللاك "قانللللدي" أو" تللللروي" ،

بشلللكل قيلللر مباشلللر، عبلللر العقلللل البلللاطن، فلللي مثلللل التشلللويه اللللذي يتعلللرع اليللله 

 الفكر اإلسالمي عبر األفالم األمريكية .

 لمحبوبتلللله التلللليتحفتللللة "القبريللللة"  عبللللرعاشللللق الهنللللدي قللللام بلللله ال فيمللللاوكللللذلك     

 عجائب الدنيا السبع.سميت "تاج محل" وأخحى عالمة أرخية خمن 

 

 

 تعزيز لنموذج في التجاذب العاطفي   محل،تاج 

      

 نوع الفيلم 
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أو متخلفاااااا  قااااادرات صااااااحب النماااااوذج " التاااااي تجعلاااااه متقااااادما علاااااى ا خااااارين"

 :عنهم

ن كل نلللوع ملللن التحلللدي للبلللاقي إن تمتلللع صلللاحب النملللوذج بهوايلللة معينلللة تشللل 

أو السلللللقوط  السلللللمع،بتهلللللوفن خلللللعيف نتشلللللار فكلللللره فلللللي مثلللللل تعلللللزز إل

كلللان تقليلللد الهوايلللة فيللله نلللوع ملللن خخلللر، وكلملللا األللشلللي   الحلللر،المظللللي 

 المجازفه والصعوبه كانت قوة النموذج فيما يطرحه.

ظللللا هللللو وإبللللن تيميللللة والبخللللارى ت حفامسللللح الصللللفح  علللللىفقللللدرة الشللللافعي 

 محل تقدير يعجز عنه اآلخرون. عاجعلهم جمي 

 

 بتهوفن           النعيمي في القطب الجنوبي  د. الشي                    

في كللللون ،التللللي تعتبللللر محللللل إبهللللار النمللللوذج،نقللللاط خللللعف وفيمللللا يخلللل  

خلللللعيف السلللللمع والموسللللليقار اليونلللللاني كلللللان بتهلللللوفن الموسللللليقار الفلللللذ 

 وسيقية . " ال يجيد قراءة وكتابة النوت الم"يانيالعالمي 
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 الموسيقار اليوناني "ياني"  

 :حترافيةالمصداقية والمسؤولية واإل

ومتلللي ملللا فقلللد أي منهلللا سلللقط  ج وإنتشلللارهجميعهلللا عناصلللر هاملللة فلللي بنلللاء النملللوذ 

، ولنلللا فلللي شلللركة بلللي بلللي   ات، وشلللركة تلللدقيق الحسلللاب (Bp)النملللوذج بشلللكل ملللدوي

مللللاردوخ نسللللان روبللللرت إنللللرون خيللللر مثللللال، وعلللللى نطللللاق اإل حيللللال شللللركة

مثلللللة األسللللود الللللذي خللللم عشللللرات األونكسللللون ، وهنللللاك مللللا يسللللمى بالكتللللاب 

تمارسللله ملللن سللللوكيات تلللنم علللن  لعالملللات تجاريلللة فقلللدت مصلللداقيتها فيملللا كانلللت

سلللللواق ، األعلللللدم ممارسلللللة المسلللللؤولية والمصلللللداقيه فيملللللا كانلللللت تطرحللللله فلللللي 

فعنلللللدما نطلللللالع وجبلللللات الغلللللذاء السلللللريعة تعلللللزز للسلللللمنه، ونلللللايكي تملللللار  

نصللللرية فللللي التوظيللللف فللللي إحللللدى الللللدول اآلسلللليوية و أديللللدا  يعمللللل فللللي الع

  ملللللن درجلللللة طفلللللال" فهلللللذه نملللللاذج تلللللنقاألأحذيتللللله أطفلللللال "عماللللللة  تصلللللنيع

 مصداقية تلك العالمات.

 

 البريطانية  Bpالحرائق النفطية لشركة 
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 تلويث البيئة لشركات النفط 

 

 

 فصا  عن خسائرها اإلالشفافية في في عدم ممارسة   األمريكية للطاقة فخيحة شركة إنرون 

 

 النموذج:ثر الذي يتركة صاحب األ

و ملللدعاة للمثلللول وملللد فلللي الحيلللاة، فهللل  سللليئا،حتلللى وإن كلللان أثلللرا  يتركللله،أي أثلللر 

 فمن يتصور أن يكون لمثل أعقاب السجائر قيمه ؟
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والحاصللللل علللللى جللللائزة نوبللللل عللللن كتابلللله ،  "،الكاتللللب التركي"أورهللللانذلللللك أن 

عقللللاب قيمللللة ، بللللل جعللللل عاشللللقي رواياتلللله يشللللدون الرحللللال كللللي ألاجعللللل لتلللللك 

روايلللة ملللن رواياتللله، يطالعونهلللا، فقلللط النهلللا كانلللت مملللا كلللان يعطبهلللا أثنلللا كتابتللله ل

ملللن محبلللى هلللذا الكاتلللب ،  كعقلللاب ، ذات قيملللة كبلللرى، هلللب أنللل األفأخلللحت تللللك 

سلللتحتفظ أملللا كنلللت  ،وقلللد فاجئلللك أورهلللان بهديلللة لقطلللف مجتلللزء ملللن سلللجائره تللللك

ورهللللان الحاصللللل علللللى جللللائزة نوبللللل فللللي الروايللللة؟ ول لزائريللللك إنلللله ألتقلللل بلللله ، و 

 عنيناها في مؤلفنا هذا.  ستنساخ التياإلعملية تلك القيمة هو سهم من سهام 

 

 أعقاب سجائر أورهان 

 

 

 بعع مما ستجده منثورا في روايات أوراهن تم إستعراخه في المتحف 
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 تحف أورهان في إسطانبولم

 

 أورهان

مللللن الممكللللن أن تخلللللد  النمللللوذج،ثللللار التللللي يمكللللن أن يخلفهللللا صللللاحب اآلإن 

سللللبيل المثللللال  ، طللللالع معللللي علللللىحتللللى وإن كانللللت قيللللر واقعيللللة أو منقوصلللله

، وهللللو نجللللم إيطللللالي يشللللار إليلللله بالبنللللان، فقللللد أثبتللللت قنللللاة ليونللللاردو دافنشللللي

فكللللار ك عللللدم جللللدوى بعللللع مللللا كللللان يطرحلللله مللللن أالناشلللليونال جايوقرافيلللل 

يجللللد قبللللوال بللللالرقم مللللن عللللدم ، قيللللر أن طرحلللله كللللان نطيللللراعلميللللة فللللي ال

 عمى دون السؤال.األن العقل أصبح متحفزا للتلقي أل واقعيته

تطللللر  مللللا  e bayنترنللللت وجللللدت شللللركة المللللزاد العلنللللي عبللللر اإل راومللللؤخ 

وآخلللر عبلللر سلللؤر المغنلللي  للبيلللع،تدعيللله أنللله خصللللة ملللن شلللعر أحلللد الفنلللانين 

  للبيع!لي سمريكي إلفز بري األ
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 ور الذي طرحه دافنشي للطيران التص

وروبيللللة ذاع صلللليتهم بعللللد مللللوتهم بعللللد أن األجميللللع فنللللانوا عصللللر النهخللللة و 

 والرسم الحديث.أصلت بعد ذلك لمدار  في الفن  توحاللآثارا خلفوا 

 

 
خلدت مجال  إدارات شركته ذكراه عبر  ،مريكية ليوبيرنتاألعالن صاحب شركة اإل

 ب الشركة على نطاق عالميرسومه وكتاباته في ممرات ومكات 

 

 
 نمط ما يلب  و  قلمه، نظارته، شكل 
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 :هواية جمع الشهادات

النملللوذ  وإنتشلللار فكلللر نجوميلللة والعالميلللة يسلللهم فلللي بنلللاء  زة الجلللوائز الدوليلللةحيلللا

وعللللى نطلللاق علللالمي  ،علللالنعللللى سلللبيل المثلللال، كافلللة شلللركات اإل خلللذ النملللوذج،

حصللللد الجللللوائز، علللللى الللللرقم  يقتتلللللون فللللي دخللللول المسللللابقات الدوليللللة مللللن أجللللل

هلللداف التسلللويقية التلللي ملللن أجلهلللا تلللم إطلللالق تصلللاميمهم تللللك، األملللن علللدم تحقيلللق 

ة المؤسسللللات والمنظمللللات الدوليللللة لللللك بالتللللألق لهللللو كفيللللل بللللدفع نموذجللللك إن شللللهاد

 و الصدارة.نح 

 تطرحه: تفردك فيما

 نظلللر،، أي فيملللا تطرحللله سلللواء ملللن فكلللر أو زاويلللة بلللالتميز هنلللابلللالتفرد و ونقصلللد  

عنللللدما  فهللللا هللللو بتهللللوفن يتميللللز علللللى عللللازفي الموسلللليقى بطللللر  قيللللر مسللللبوق

منتجلللات وهلللذه أنيتلللا تطلللر   قياملللة ملللثال ،يصلللور للللك مملللا أدركللله ملللن أجلللواء يلللوم ال

، عبلللر عالملللة أسللللمتها بلللودي شللللوب ت كيميائيللللة ارمستحخللل التجميلللل الخاليلللة مللللن 

م وراق ،ونظللللااألوهللللا هللللي زيللللروك  تللللدخل السللللوق بمفهللللوم جديللللد فللللي نسلللل  

عبللللر تفعيللللل الللللذي إعتمللللد أسلللللوب التعللللليم م عبللللر نمللللوذج المونتيسللللورى على الللللت 

 لحة الذي طرحه قاندى .حوا  الطفل ، والمقاومة قير المس

  نموذجك؟عالن يعني بالضرورة ضمان النتشار هل إمتالك آلة اإلعالم واإل

عللللالن جعللللله ه روبللللرت مللللاردوخ فللللي إمللللتالك آلللللة اإلعللللالم واإلإن مللللا قللللام بلللل 

عللللى علللرش النجوميلللة لعقلللود قيلللر أنللله ملللا لبلللث أن سلللقط النللله للللم يمللللك متربعلللا 

ئل بقصلللد تعزيلللز قدراتللله الماليلللة كلللان يمللللك الوسلللائل، إسلللتخدم الوسلللا فكلللرا بلللل

دليللللل واخللللح  و . وهلللل لللللى نطللللاق متخللللذي القللللرار دوليللللا. وعالقاتلللله السياسللللية ع

علللللى الللللدوام تكللللون وسللللائل دعللللم بللللل ربمللللا  تعللللالم ليسلللل علللللى أن وسللللائل اإل

ا ئل هلللدم أيخلللا، وملللا الصلللورة المشلللوهة لشلللركة بلللي بلللي اال نموذجللل تكلللون وسلللا

 ن تلك النماذج. ع

 النموذج:شار جوائز الريادة تعزز في إنت

التملللنح إال لملللن هلللو ينسلللجم ملللع فكلللر مجلللل  إدارة التلللي  نوبلللل،فهلللا هلللي جلللائزة 

 ، حيث تمنح الجائزة لكتاب ومبتكرون ونقاد وقادة وهو يهودي موجدها،
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ملللا قلللدم ، وجوائزنلللا نحلللن  وا عللللى رحلللال العلللالم أجملللع ليتعرفللل لتشلللد إليللله  رأي،

بللللذات المعللللايير ، عنللللدما  تلللللون فللللي عالمنللللا الشللللرقي ال تختلللللف أيخللللا حينمللللا

 حمر لآلخرين..األخخر ، ويخاء األلخوء لنموذج ما ا يمنح

 

   الالشعور:عبر "النموذج" وإستنساخ إنتقال الصفات 

، والمشللللاعر يللللتم برمجتهللللا اعرمشلللل مرتبطللللة بالمللللاكن األ ى٪ مللللن ذكللللر٨٠الحللللظ 
، إذا  الشلللعورلها اليلللك عبلللر املللا يعنلللي استنسلللاخ  ،عبلللر ملللا تتلللأثر بللله ملللن حلللوا 

تلقائيلللة تلللتم بملللا نتعلللرع اليللله ملللن رسلللائل  ستنسلللاخ هلللي عمليلللة مسلللتمرهعمليلللة اإل
محيطللله ، أملللاكن ، كتلللاب ، كلملللة، موقلللف، أثلللر ..الللل  ، كيلللف تكلللون قلللادرا عللللى 

نللللك م مللللن عللللدم وجللللودك فيلللله ، هللللل ألبللللالرق وصللللف المكللللان بدقلللله متناهيللللة
تعرخللللت الللللي تجربلللله إحاطيللللة مللللا جعلللللت البرمجلللله مسللللتثيره كافللللة حواسللللك 

مكلللن إعتبلللار "المكلللان" اللللذي تشلللد وقلبلللك ومشلللاعرك فلللي آن واحلللد ، هلللل ي وعقللللك 
 ستنساخ ؟  ه معادلتك في اإلي علله الرحال فتعشقه ، نموذجا تبني 

 
 يلي:ساخ ما ستنيجب أن يستوفي في عملية اإلأن النموذج 

 برمجة الحوا    -1
 برمجه العقل  -2
 برمجة القلب بالمشاعر -3
 (مشاعر الحب، الذكريات السعيده ،سترخاءواإل التأمل،يثير عمليات ) -4
 تعامل لطيف ممن حولك من البشر  -5
 هعلي عتدت إقامة مبهره على قير ما إ -6
 رفقه متناقمه -7
 هدايا تذكارية تذكرك بالمكان -8
 نه من حوار  فكار فيما تتعاطو األتناقم في  -9
 

أداة  عتملللادتوصللللنا بعلللد طلللول بحلللث إل نستعرخللله،وكلللي نكلللون تطبيقيلللين فيملللا 
أو فلسللللفته فللللي  هوذج" أو لمللللا كتبلللل ملللل ا أن نحللللول فكللللر "الن نقللللدر مللللن خاللهلللل 

داتنلللا ململللو ، وفلللي الفصلللل التلللالي بيلللان أل لملللا يمكلللن معاينتللله بشلللكل الحيلللاة،
 هذه.
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 لمنتجات: تحويل "فكر النموذج" فصل
 

 
فهللللا هللللو فرعللللون ستنسللللاخ، الخللللرورة يفلللللح نموذجللللك فللللي عمليللللة اإللللللي  ب 

لفرعلللون  التلللي قلللدمت يلللاتالتسلللع آبلللالرقم ملللن  الحلللظ، يمنحنلللا مثلللاال صلللارخا
دوات األلللللم تفلللللح ف ،ولللللييلللله األن اآلسللللتجاب السللللحره ملللل إو  يسللللتجب!نلللله لللللم أاال 

سلللتعداد اإل ذللللك أن، ؟ذاهللل ملللن ملللاذا نسلللتفيد ففلللي عمليللله البرمجللله ملللع فرعلللون، 
أجلللل الجلللدال نسلللان اللللذي قلللدم اليلللك للتعلللرف عللللى المفهلللوم للللي  ملللن المسلللبق لإل

 لم.وانما من باب التع
 
 

وبلللدا النلللا   ،هلللي ليسلللت فيلللهمستنسلللخه الصلللنم كيلللف ملللنح كلللل منهلللا صلللفات  الحلللظ
 !يلجؤون اليه مستعينين

والمشللللاعر هللللي عمليلللله  ،ه المعللللانييلللل علالنصللللب والمجسللللم الحللللظ كيللللف نخللللفي ف
 .رهو ببرمجه الكخفاء شبيهه إ
 
 ىخلللح أكيلللف سلللالمي " اإل متحلللف الفلللن قنينلللة الملللاء للللدى مجلللددا فكلللرة " الحلللظ 
كلللي  هفكلللرالمحاخلللره ملللن صلللاحب ليسلللمع ن أل أحلللدي ألنكلللن نحتلللاج م معنلللا لللل  الهللل 

 استنساخه.يتشرب ويستجيب سلوكيا لما تم 
كمنللللتج بلللال شللللك  هلللي ،لشلللريحة المعللللاقينصللللطناعيه كلللذلك فلللي استنسللللاخ اليلللد اإل

 .ج من يشر  مجددا فلسفتهالن تحتا
 

 ، وهللللذه البرمجللللة مدفوعلللله بفلسللللفة قيميللللة قللللدقيمللللة أنللللت هنللللا تكللللون قللللد برمجللللت
   شخصيته!نسان فتكون لحظة تحول في كون قادرة على قلب حياة هذا اإلت 
 

 ىرسلللللت اللللل أي هللللذه الرحملللله أ ،للعللللالمين(رسلللللناك رحملللله أو )فللللي تامللللل  وعليلللله،
 مالك.نسان ولي  إالشيف هو  رع من خالل شيف وهذااألالبشر في  جميع
تحملللل  ة ملللن حولنلللاداأفكلللل  رسلللاله،حولنلللا بالخلللروره هلللو حاملللل كلللل شللليف ملللن ف

يلللدركها النلللا  كلللل حسلللب ملللا يسلللتوعب، يلللات، آهلللي  هلل،رسلللل  جميعهلللارسلللاله، 
بلللراهيم كلللي إت تلللامال عللللىقلللف لنلللا هللا ت و أو  السلللالم،عليللله  سلللتوعب ذللللك ابلللراهيمإ
 "سلمينفهو سماكم الم" ونتمالها ملها أنت 
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لبرمجللله هلللذا وهلللي  ،دواتللله سلللبحانه ملللن حولنلللا فلللي كلللل ملللا هلللو محللليط بنلللاأاذا 
مللللن هللللو تعزيللللز خللللمني للرسللللائل المنثللللوره  خبارهللللا(أا )يللللوم تحللللدث لللللذ الللللدماغ،
 إخافة لما أنت أقدمت عليه من إستجابات.   ،أيخاحولنا 
 

ا رسللللالها مجللللددإفكارنللللا ومللللن ثللللم أستنسللللاخ دوات التللللي نعمللللد اليهللللا إلاألاذا هللللذه 
مبرمجلللله معللللدة كللللي تسللللتخدم لسللللا  األهللللي ب  نسللللتهدفهم،لبرمجلللله عقللللول مللللن 

 العقول.
 
مللللا يللللؤمن بلللله مللللن  يصللللالإل مشللللاعره،، يبللللرمج لنللللا جاد فللللي نسللللجهحائللللك السلللل و 

كللللي تسللللير  ،كتللللابسللللجاده بللللدال مللللن  مللللدركات، عبللللرو أمعتقللللدات وتصللللورات 
بشلللللكل تلقلللللائي وتتشلللللرب المعنلللللي الالشلللللعور عنلللللدك بلللللرمج يت فأنلللللت هلللللا ي عل
 .عوربالالش

الستنسلللاخ ملللا يلللؤمن بللله للغيلللر ملللن خلللالل ملللزيج  األدوات،والفنلللان يعملللد اللللي ذات 
 .وانه ورسوماتهال
 
 (نا كل شيف خلقناه بقدرإ)كل شي من حولنا،  علىمر ينطبق األ

) و فللللي الحللللديث ستنسللللاخ تسللللتهدف البرمجلللله اذا هنللللاك مهرجللللان مللللن عمليللللات اإل
 (ها فمعتقها أو موبقنفسه يغدوا فبائع  النا  كل

يسللللطر قيللللر يكتبللللون ، التسللللطير هنللللا و والقلللللم ومللللا يسللللطرون ( ،  ،لللللذا جائللللت ) ن
، يسللللطر رسللللما ومشللللهدا وشللللعرا وصللللوره ومجسللللما  صللللد والبرمجللللهقلب ايسللللتوج 
 .وبرمجه

 وكل ما يكتبون.وفي القرطبي: أي مسطوراتهم ، 

 

 لمنتجات "فكر النموذج" عبر ما كتب تحويلي ف

اللللذي يعلللزز لللله الكتلللاب اللللذي بلللين يلللديك أصلللل إن الهخلللم اللللوافي للمفهلللوم  :أوال

حللللول كتابللللا قرأنللللاه قللللراءه سللللريعه أو فللللال يصلللللح أن ن  هللللذه،فللللي عمليللللة التحويللللل 

 آخرون.إطلعنا على ملخ  له أو حدثنا عنه 

ثانيللللا: قللللد يكللللون التحويللللل خللللمن كلمللللة أو مصللللطلح أو عبللللارة أو فقللللره تخللللمنها 

 ولكللللن، والعبللللارات،ت فللللي إلتقللللاط تلللللك الكلمللللا امتحفللللز مللللا يجعلللللك هللللذا،كتابللللك 

 .الذي جائت به دون تحريف والسياق،وفق »المفهوم« 
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 ظلللالل،الثلللا: كلللل الترحيلللب يكلللون ملللع ملللا تشلللع بللله تللللك الكلملللات والعبلللارات ملللن ث 

 فلربما إعتمدت الظالل في التفري  لمنتجاتك.

ات والعبللللارات »أدوات« رابعللللا: آلليللللة إنتللللزاع وتشللللكيل المنتجللللات مللللن تلللللك الفقللللر

 نتاج.بها قبل بدئ تشغيل عملية خط اإل ميحسن أن تل

وملللذاقك يرشلللف مملللا تعلللرع  أنلللت،ن ملللذاقك خامسلللا: ثملللة خلللط لالنتلللاج، تلونللله مللل 

 ، ومهارات، وفعلت من حوا (  ، وقراءاتاليه عقلك من )خبرات

سادسلللا: البلللد أن تعللللم ملللن أن المنلللتج يسلللتمد قيمتللله ملللن النلللبع اللللذي شلللكلت لللله 

أناملللللل النحلللللات أو راسلللللم منحنيلللللات )ريشلللللة المصلللللمم أو عدسلللللة المصلللللور أو 

تمخللللع إليلللله مللللن مشللللاعر« ال مللللا ، فقيمتلللله عمللللا إنطللللوت عليلللله مللللن »المنجللللور(

 مجرد منتج فيزيائي.  

سللللابعا: إعلللللم مللللن أن »المشللللاعر« قابلللللة لالنتقللللال عبللللر ظرفللللي الزمللللان والمكللللان، 

تملللد فلللي حيلللاة مشلللاعر الكاتلللب كلللي تجعلهلللا معاينلللة  هلللذا،فأنلللت عبلللر خلللط إنتاجلللك 

 ومكاننا بالرقم من أن الكاتب قد وورى جثمانه التراب. في زماننا 

دبيلللة عملللرا ال األعملللال األملللد الحيلللاة« فيجعلللل ملللن ا يعلللزز لصلللفة »ثامنلللا: وهلللذا مللل 

نسلللان القصلللير، للللذا بعمللللك هلللذا أنلللت تملللد فلللي حيلللاة الكاتلللب ملللن اإلينتهلللي بعملللر 

 جهة والفكر الذي أطلقه من جهة أخرى.

سللللليكون معبلللللرا بنسلللللب  مشلللللاريع،أو تاسلللللعا: هنلللللا مملللللا سلللللتنتجه ملللللن منتجلللللات 

منللللتج يكللللون أكثللللر  أو أفكللللار، فللللربمتفاوتلللله مللللع مللللا أطلقلللله الكاتللللب مللللن معللللالم 

 تعبيرا عن منتج آخر فيما أراد أن يعبر عنه الكاتب أو الكتاب. 

أيخللللا يقومللللون بعمليللللة تحويللللل ذات الكتللللاب  آخللللرون،عاشللللرا: إعلللللم بللللأن ثمللللة 

، نتشلللارالسلللبق فلللي التعبيلللر فاإل كلللي يكتلللب للللكلمنتجلللات، فاجتهلللد فيملللا تعبلللر عنللله 

معلللدما!  نجلللده ملللاتإننلللا قلللد  نائلللك ماليلللا ملللعولربملللا كلللان كاتلللب الكتلللاب سلللببا فلللي إق

وإستحخللللر إن شللللئت إدسللللون مختللللرع المصللللبا  الللللذي لللللم يكللللن للللله حللللع مللللن 

 شيئا!أسهم شركة جنرال إلترك 
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 هية أو تجارية تمد في عمره الحياة فمن الممكن أن يتحول "النموذج" عبر مؤلفاته مثال لمشاريع وأعمال ترفي
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حمللللة تاريخيللللة للكاتللللب فللللي قللللزو التتللللار وقللللد يسللللتعرع الفنللللان بعللللع مللللن مل

   يلي:فيستعرخها عبر ما  لبغداد،

 

 اخرى  ألوانكتاب 
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 المقترحة كتعبير عن بعع فصول الرواية  بعع المنتجات 
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 فصل في إستنساخ العالمات التجارية

يتعللللرع للتمللللرد والمشاكسللللات مللللن قبللللل مللللالكي الفللللروع  (9) دزحتللللى مكدوناللللل 
يتعللللرع إليلللله السللللوق، هللللذا مللللا  مللللع مثللللل تسللللعير المنتجللللات والتشللللبع الللللذي

يللللذكره السلللليد رون نوريللللل الللللرئي  التنفيللللذي لشللللركة أمريكيللللة فللللي نللللورث 
كاروالينلللا، فثملللة ملللا يحتلللاج لخطلللة علللن كلللل قطلللاع ملللن قطاعلللات العالملللة ملللا 

هللللم فلسللللفة العالمللللة التللللي يرقللللب رائللللد فتللللا  فيحتللللاج لخللللبط ومعللللايير ، وم
فهلللم المنلللتج  ،هلللو عالملللة تجاريلللة ملللن خلللارج بللللده  ملللععملللال فلللي بللللد ملللا األ
مللللر ال األولمللللاذا هللللي متفللللردة عمللللا يقدملللله المنافسللللون ، و  ،وخللللدمات الشللللركة،

أو ،  يقتصلللر عللللى تصلللميم المتجلللر وقائملللة المنتجلللات التلللي سللليتم عرخلللها فيللله
، وملللا حجلللم التلللدريب اللللذي  التابعلللة لهلللا نتجلللات الهويلللة الخاصلللة بالعالملللة والم
ستنسللللاخ عمليللللة اإل مللللن أجللللل إتمللللام ،ظفي الفللللرعمللللو يجللللب أن يتعللللرع إليلللله 

م وفللللق المعللللايير األالالزملللة كللللي تظهللللر العالمللللة فللللي الموقلللع الجديللللد كالعالمللللة 
 الخاصة بالميزات .

 

الثقافية لدى الشعوب اإلستنساخ والتغيرات  

ك لج  قنننن   لثانةينننن  ك ننننن  جمننننل  ننننل ( 15)لشننننم ب  يننننن    نقمنننننعثمنننن  إعتبننننن    

( 16)رنننن   ه ةرننننت  أك  هننننن ل ننننن  لب كةي   آلخنننن  شننننم   ختلنننن  عننننت  لشننننم  

 هز:ضمت خم    نك  

Cultural Dimensions (Hofstede): 
PDI – Power Distance 
IDV – Individuality 
MAS – Masculinity 
UAI – Uncertainty Avoidance 
LTO – Long-term Orientation / Confucianism\ 
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 مقارنة سمات ثالث شعوب مختلفة عبر محاور "هوفستد"

 

يصللللح ل هللل ولكلللن  التجاريلللة،ملللر يصلللدق ملللع السللللع والعالملللات األربملللا هلللذا 
، فشكسلللللبير هلللللو شكسلللللبير أينملللللا كتلللللاب" أو "مهلللللاره"ل" أو "فكلللللرىلنملللللوذج “

رتلللله ، وبروسلللللي فللللي مهاعرخللللت مسللللرحياته سللللواء فللللي الغللللرب أو الشللللرق
 .، وكذلك كليله ودمنه و جالل الدين الروميفي رياخة الكاراتيه

فلللنحن وجلللدنا ملللع فلللروع مكدوناللللدز لبيلللع الوجبلللات السلللريعة قلللوائم ملللن الطعلللام 
حيللللث يللللتم إستنسللللاخ  تسللللتهدف،ده سللللتحدث مللللع كللللل رقعللللة جغرافيللللة جديلللل ت 

، ويلللتم إخلللافة وإنتلللزاع ملللا يتوجلللب إجلللراء " للعالملللهمه"المفهلللوم العلللام بتصلللامي 
فتخلللاف ملللذاقات فلللي شلللرق آسللليا قيلللر موجلللوده  بللللد،عمليلللة شلللد للوجللله ملللع كلللل 

فلللي كنلللدا ، وتبلللاع شلللطيرة اللللدجاج فلللي خبلللز عربلللي فلللي بللللد ، وتسلللتعاع بخبلللز 
 في بلد آخر.فرنسي 

 

http://beacon.wharton.upenn.edu/entrepreneurship/files/2012/08/Hofstede-pic.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:McDonalds_in_Moncton.jpg


زهير المزيدي د.                                                                                       فكر العظماء   إستنساخ في  90       
   

 

 أطلللللللق مللللللا نسللللللميه إستنسللللللاخ العالمللللللات التجاريللللللة (8) العصللللللر الحللللللديثف

business model  )خ  فللللللي مجللللللال الغللللللذاء ، األوبلللللل  )النمللللللوذج التجللللللارى

دوللللة بملللا فيهلللا الواليلللات ثلللالث وثالثلللون  ، وهلللو ملللا قاملللت بلللهوقلللنن للللذلك وأجلللاد

المتحللللدة األمريكيللللة وأسللللتراليا لللللديها قللللوانين لتنظلللليم عمليللللات إستنسللللاخ العالمللللات 

يهلللا عالملللات المطلللاعم والفنلللادق ، والمستشلللفيات  بملللا فالتجاريلللة "فلللتح فلللروع لهلللا" 

ملللن القلللرن الماخلللي ، ويقلللدر علللدد  1930، حيلللث كانلللت البدايلللة فلللي الثالثينيلللات  

مليلللللون وظيفلللللة ، وأهلللللم  11،  2005عة فلللللي علللللام ن فلللللي هلللللذه الصلللللناالملللللوظفي 

عناصلللللر  اإلستنسلللللاخ تكملللللن فلللللي اإلجلللللراءات والتجهيلللللزات الفنيلللللة والتلللللدريب 

عات والقلللللوانين التلللللي تفرخلللللها العالملللللات التجاريلللللة والخلللللدمات، وتتغيلللللر التشلللللري 

األم علللللى الللللوكالء ، "المستنسللللخون" ، بتغيللللر الفللللر  المتاحللللة وحجللللم المخللللاطر 

 ملكية والخرائب وقيرها . عات الخاصة بالوالتشري 

 

   "؟ستنساخلماذا "اإل

 بللله؟عجلللب نملللوذج" ملللا وي منلللا “الواحلللد  لملللاذا يتبنلللىأو  المستنسلللخون؟ملللاذا ينشلللد 

تعنلللي  ستنسلللاخذللللك إن عمليلللة اإل ؟وذج" هلللذايطملللح إليللله صلللاجب "النمللل  وملللا اللللذي

خللللمنيا الرقبللللة بللللالتغيير ، والتحللللول مللللن نطللللاق لنصللللل إلللللى نطللللاق آخللللر ، ربمللللا 

، أو نطللللاق رفللللع حجللللم المبيعللللات خللللمن طللللاق فكللللرى ، أو نظللللام تشللللغيلي مللللن ن 

 ، أو نمط حياتي ، أو سلوك مجتمعي ..ال سوق تنافسي 

 Leading"خللللللمن كتابلللللله ي ثمللللللان خطللللللوات فلللللل  Kotterيجبنللللللا السلللللليد 

Change." (17)حيلللللث بنجلللللا ،ليلللللة التلللللي عبرهلللللا تلللللتم عمليلللللة "التغييلللللر" ، اآل 

   منها:إخترنا 

التغييللللر ، فعنتقللللال هللللم التغييللللر مللللن الفللللرد إلللللى  الللللدعوة عبللللر شللللحذ ثقافللللة -1

المجمللللوع ، أدعللللى بتحقيللللق الهللللدف المنشللللود ، ويسللللهم بشللللكل كبيللللر إن كللللان 

فهللللذه  الحاجللللة للتغييللللر ، و وتطللللوير خطللللاب أو بيئللللة الجميللللع ينشللللد التغييللللر ، 

وللللى ملللن أجلللل قلللد  شلللرارة الحركلللة نحلللو التغييلللر ، ففلللتح األخطلللوة هلللي ال

تحققللله ملللن مبيعلللات )منخفخللله(  حيلللال ملللا مؤسسلللتكحلللوار ملللن الشلللفافية فلللي 

ن فلللي النيلللل سلللون ، ملللع إسلللتعراع أسلللاليب المنافسلللي المناف ملللا يحققللله أملللا م

http://en.wikipedia.org/wiki/Business_model
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علللل حلللديث الملللوظفين وهملللومهم تلتلللف كفيلللل بلللأن يج  ،ملللن حصلللتك السلللوقيه

مللللر ينطبللللق لللللي  علللللى الشللللركات األ، وهللللذا حللللول الهللللدف الللللذي سللللترفعه 

كيات الشلللاذة التلللي فحسلللب بلللل حتلللى عللللى نملللط حيلللاة المجتملللع حيلللال السللللو 

أو نظللللام تقليللللدي إحتكللللارى أو بيروقراطللللي ال ينسللللجم والتنميللللة ، تنخللللر بلللله 

ا يتعلللرع إليللله المجتملللع ح أملللر بيلللان مللل التلللي يتطللللع اليهلللا الجميلللع ، للللذا يصلللب 

ملللن مخلللاطر وتطلللوير مسلللارات لملللا يمكلللن أن يلللتم تحقيقللله مسلللتقبال حلللال تلللم 

احللللة حيللللال مللللا إعتمللللاد "نمللللوذج" التغييللللر المقتللللر  ، وبللللين الفللللر  المت 

، سللللواء مللللن يمكللللن إسللللتثماره مللللن أدوات ومهللللارات وبنللللى تحتيللللة  موجللللودة

عهللللا مللللن يتعاملللل م عبللللر الملللوظفين أو مللللن قبلللل واقلللع موجللللودات المؤسسلللة

ا الطللللر  ذ% ممللللن يللللؤمن بهلللل 75مللللن قبللللل العمللللالء، وإن الوصللللول لنسللللبة 

كفيلللل لبلللدئ المرحللللة التاليلللة ، فلللال تسلللتعجل لهلللو  ملللن العلللاملين فلللي المؤسسلللة

 ولى.األعداد المناسب للخطوة اإلدئ بالخطوة التالية دون الب 

ن وهلللي تحتلللاج لقيلللادة قويلللة ملللن قبلللل ملللن يلللؤم التغييلللر:تشلللكيل وحلللدة فريلللق  -2

، ومللللن فللللادارة التغييللللر ليسللللت كافيللللة بللللل سللللتحتاج مللللن يقودهللللا بللللالنموذج،

يؤمنللللون للللللي  بالخلللللرورة يتبعللللون السللللللم التقليلللللدي فللللي الوخلللللائف فلللللي 

مختللللللف المناصلللللب والوظلللللائف ، بملللللا فللللليهم المنظملللللة ، بلللللل لعلهلللللم ملللللن 

تثبلللللت عبلللللر أفلللللراد هلللللذا الفريلللللق ملللللن واالملللللر بحاجلللللة ألن ت الحلللللرفيين ، 

 المخزرة ، تحتاج للدعم و المساحات الرخوة التي 

 

سلللليكون ثمللللة أفكللللار رائللللدة وحلللللول موجللللوده مللللن هنللللا  النمللللوذج:تشللللغيل  -3

حللللاول أن تجسللللر كافللللة تلللللك العناصللللر وفللللق الرؤيللللة التللللي تطللللر   وهنللللاك،

فالرؤيللللة الواخللللحة  وتللللذكره،يمكللللن الجمهللللور مللللن تلمسلللله ومعاينتلللله  بمللللا

 ،تسللللهم فللللي جعللللل الجميللللع مللللدرك سللللبب دعللللوتهم لفعللللل أي أمللللر أو إجللللراء

كيلللف يمكلللن تحويلللل تللللك الرؤيلللة لملللا يمكلللن واخلللحة راتيجية بلللين عبلللر إسلللت و 

 .تنفيذه

 

 هللللذا،تطبيقللللات: إن تمكنللللت مللللن تنفيللللذ عشللللرة تطبيقللللات عبللللر نموذجللللك  -4

 للتشغيل.وأن نموذجك هذا يعمل وقابل  نجحت،بأنك يمكننا أن نقول 
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   .تعهد منتجاتك بما يحتم التحسين والتطوير وطور:حسن  -5

عتمللللاد كافللللة العللللاملين بمللللا يعللللزز إل مللللنعهللللد المللللخزرون: مللللن الفريللللق و ت  -6

 ك هذا. ج الثقافة الجديده حيال ما يطرحه نموذ

 

 نهج االستنساخ

، ونقصللللد بللللذلك، لتقليديللللة التللللي نللللدركهاسللللار االستنسللللاخ ال يللللتم عبللللر العمليللللة امإن 

استسلللاخ شلللخ  لشلللخ  آخلللر، وانملللا العمليلللة تلللتم عبلللر  متطلللابق علللناستنسلللاخ 

هلللذا لمجموعلللة ملللن  أو سلللمات أداءه هجزئلللي لفكلللر شلللخ  ملللا الجلللزاء ملللن فكلللر

، ليحخللللى كللللل شللللخ  مللللن هللللؤالء األشللللخا  بجللللزء مللللن فكللللره أو األشللللخا 

 المقصد: إدراك، ولعل التوخيح بالرسم التالي يسهل أداءه

 

 االستنساخ بشكل متطابق ال يتم 

 

وانمللللللا عمليللللللة االستنسللللللاخ تللللللتم بعمليللللللة )التجللللللزءة( ونقصللللللد بللللللالتجزءة أي ان 

باللللذي يلللروق لللله فيأخلللذ ملللن  ملللنهم، سيتشلللربوذج، كلللل الراقبلللون باستنسلللاخ النمللل 

   .عن بع  من مزيج هذا النموذج أداءه ويعرعبعع علمه أو 
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 يتم االستنساخ بأسلوب التجزءه 

 

 

 مجموع هؤالء األشخا  يمكن ان يكون نموذج شبه مستنس  عن النموذج االصل أي أن 
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لنهج( الذي اعتمده النموذج للوصول وجدير بالذكر أن أمثل صور االستنساخ تتم عبر إدراك )ا

"السنارة" التي كان يعتمدها في تحقيق إنجازاته، فال يحسن أن  إدراكالى ما وصل اليه، أي 

 سمك" وانما أداته في تحقيق ما أنجزه. انجزه "ال تدرك فقط ما

 مذاقات المستنسخ

تنساخ، ويكفي ان ستتعدد مذاقات المستنس  عبر كل خبرة جديدة تتشرب لجزء من عملية االس

يكون للخبرة الجديدة ما يرتقي ليعزز لمسارا جديدا يستحق ان يستنس  مجددا من قبل مريدين 

 جدد.

 

تتعاخلللللد فيهلللللا عللللللوم  مسلللللارات،اإلستنسلللللاخ ثملللللة فلللللي أن عمليلللللة  والخالصاااااة،

وملللن اللللذكاء أن تللللم ملللا إسلللتطعت بملللا يمكنلللك منهلللا ، كلللي تشلللكل فلللي  ومهلللارات،

مللللا يتفللللق مللللع شخصلللليتك وثقافللللة شللللعبك أو الشللللريحة النهايللللة رزمتللللك الخاصللللة ، ب 

التللللي تسللللتهدف ، وإعلللللم أن الكلللللون الللللذي نعلللليش فيللللله يمخللللي وفللللق نلللللوامي  

لمجلللال ملللا، ملللن الممكلللن، بعلللد أن تقلللوم بعمليلللة  ارع ، فملللا صللللحومفلللاهيم ال تتعللل 

موائملللة مناسلللبة،  أن يصللللح للللك ، فتصلللل بلللذلك لمسلللار قيلللر مسلللبوق وتحقلللق ملللن 

 التوفيق واالزدهار.  خالله السبق... أتمنى لك 

 

 

 

 

 تم بحمد هللا 
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 الخبرة: سنوات 

  والتسويق واإلنتاج عاما في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت اإلعالنية واإلعالمية    30أكثر من 

   للهيكلة اإلعالمية والعالقات العامة في المؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة.  التلفزيوني والتأسي

 العملية: الخبرات 
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 . 1986ي بيت التمويل الكويتي  مؤس  إدارة اإلعالم ف  .3
 1991مؤس  لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في إنتاج األفالم الدعائية التلفزيونية. .4
 1994 الكويت. تصدر في  أكاديمية( تسويقية   )إعالنيهأسواق.  رئي  تحرير مجلة  .5
،  (1995)الكويت سبوت إلدارة اإلعالن التجاري في تلفزيون دولة  عام شركة مؤس  ومدير  .6

 . القنوات التلفزيونية الثالث، العامة والرياخية واالجنبية 
 2000العرب " لالستشارات اإلعالمية والتسويقية  “اإلعالميونمؤسسة  عام مؤس  ومدير  .7
 2008 –العربية للقيم المجتمعية  مبرة المؤسسة ارة مجل  إد  رئي   .8
 . 2001خبير إعالمي معتمد لدى قرفة تجارة وصناعة الكويت .9 
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 اللبنانية   Arab ADلمجلة أراب آد االعالنية  عخو لجنة تحكيم جائزة )كريا( .4
 2010عخو لجنة تحكيم جائز )سوبر براند( البريطانية  .5
جمعية التسوق    -عالن الدولية اإل  الدولية: جمعية عدد من الجمعيات اإلعالمية يتمتع بالعخوية في   .6

 جمعية التسوق األمريكية.   -الخليجية 
 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية: 

ة في مجال اإلعالن أبرزها الجائزة العالمية لإلعالن عن  من الجوائز الدولي على عدد حائز   .1
 . 1992برشلونة  -الشرق األوسط وأوروبا 

  ألكبر التابعة   الدولية، الجمعيةيت لجمعية اإلعالن رشح لمنصب نائب رئي  مجل  إدارة فرع الكو .2
   1996-امريكية إعالنية منظمة 

 1999عخو مؤس  لالتحاد الكويتي لإلعالن   .3
 2013نتدى االعالم العربي، للجامعة العربية، كمؤس  للصناعة االعالنية في الكويت قلد جائزة م  .4
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 االذاعية والتلفزيونية: البرامج 

لة توثق صناعات اإلعالن والتسويق والعالقات  ساعة إذاعية مع إذاعة دولة الكويت، سلس 600 -1
 العامة. 

 TRTقطر، دبي، وتركيا   - ةاستخافات عبر محطات إذاعية وتلفزيوني  -2
 

 : Social innovationsمشاريع االجتماعية في مجال إبداع ال
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من نتائج، ولم  ملكة السويد بنتائج المشروع خمن جولتها في معرع دولي بما حققه المشروع 
 تحققه مشاريع مماثلة على نطاق أوروبا. 
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تنا في  رشيف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في السودان، لنقل خبرامشروع " وقف األ -2
 2017تدشين وإدارة جوائز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسويق.

الكويتي، لتعزيز مفهوم اإلنتاج في  مشروع "سما" سوق منتجات االيتام، مقدم لبيت الزكاة  -3
 2016د ماليه عوخا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط.مراكز االيتام وجعلها مراكز لموار

ات القرآن، مع مجموعة من القرى اليمنية، عبر حلقات تحفيظ  مشروع "سمر" سوق منتج -4
ط، عبر برنامج  القرآن، لالرتقاء بالحافظ كي يكون مشغال لقيم القرآن ومفاهيمه، ال حافظا فق

ن نواة لسوق للمنتجات، وعوائد ماليه  أدرناه دوليا بعنوان "تحويل القيم لمنتجات" ما تمخع ع 
 2017يستفيد منها سكان القرى.

شروع "أسوار" لشبكة بسواعد شبابية من مختلف دول العالم، لدعم قخايا العمل اإلنساني  م -5
 2017والحث عليه بشكل تطوعي. 

جزء، لتعزيز مفاهيم القيم اإلنسانية عبر    100عبر موسوعة من   إطالق مشروع )تأملت(، -6
 لتواصل االجتماعي بشكل أسبوعي. وسائل ا

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

مية على نطاق دولي، بهدف تفعيل عمليات التشبيك واعتماد برامج  المدني ومؤسسات تعلي
 ة العربية للقيم المجتمعية. المؤسس

-2019عة دار الحكمة في المملكة العربية السعودية المشرف على تقديم دبلومين للقيم في جام -9
2020 
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