
  

 السمعة املؤسسيةوإدارة االتصال املؤسس ي وبناء 

 دكتور 

 عبدالرحيم محمد

 مستشار التخطيط االستراتيجي وقياس األداء املؤسس ي

 أستاذ اإلدارة العامة املشارك بكلية املجتمع

 

تحقق أي نجاح أو تقدم إال إذا كانت  سؤسة  فنهاا الفي املمكانيات املتوفرة محو الحياة،  وأى كانت الجهود واال هو  االتصال

 املشكالت التي تواجه الكثير من املسؤسةات هوو بالجمهور الداخلي والخارجي،  االتصالناجح  في عملي   استراتيجي لدياا 

 كالتي تعتقد أهاا تحقق لها أكبر ربح وأكبر قيم  مضاف  ، ولكن الواقع غير ذل ووس  متركيزها بشكل كبير على العناصر املل

تتحقق من العناصر غير امللوس  وأهم هذه العناصر هي  من القيم  املضاف  للمسؤسة  %75ن حيث تشير الدراسات على أ

ق أهدافها نتيج  عدم قدرتاا على توجيه جميع الجهود نحو تحقي استراتيجيتاافالكثير من املسؤسةات تفشل في تنفيذ ، االتصال

لشامل  ان ديمنج أبو الجودة اويرى ملفهوم الشامل الذي  يجب التركيز عليه ، س ي هو ااالتصال املسؤس وبالتالي االستراتيجي . 

لتبين أن الةبب هو ذلك ولو حللنا األسباب وراء  إلى العنصر البشري  %15من مشكالت املسؤسةات ترجع إلى التنظيم و  85%

ق سؤسس ي الجيد سةاهم في دعم فكرة التةويأيضا االتصال امل املسؤسس ي ، لالتصال صحيحيهعلمي   استراتيجياتعدم وجود 

 االتصالياب فغ من تكاليف التةويق التي تنفقها املسؤسة  للترويج ملنتجاتاا وخدماتاا،  %80بالعالقات والتي تةاهم في توفير 

 األخطاء. ةسعني عدم التنةيق وعدم تحقيق التراصف في توجيه الجهود ، وبالتالي ظهور ما سةمى فجوة التنفيذ وكثر  املسؤسس ي 

على سمعتاا   املسؤسة  نتيج  التطورات الهائل  أصبح من املهم والضروري أن تعتمد سؤسةاتوفي ظل املتغيرات التي تواجه امل

ألن الةمع  هي القيم  غير امللوس  وهى التي تميز مسؤسة  عن أخرى ، وتتحقق هذه الةمع  بناء على الدور الذي تقوم به 

ع الجمهور لعمل املسؤسة  وانطبا الفرق بين الواقع الفعلي املسؤسة ، واملشكل  التي تواجه املسؤسةات في موضوع الةمع  هي 

 ،عن الجمهور غير ذلك االنطباعكثير من املسؤسةات تعمل بشكل فعال وجيد وتحقق إنجازات هائل  ولكن فقد نجد  ، عناا 



ملسؤسس ي ا االتصالوفي الحالتين   بأن املسؤسة  عملها غير جيد ولكن هناك فكرة جيدة لدى الجمهور عناا، وقد يكون العكس

 يحقق  وال يظهر الصورة الحقيق  للمسؤسة . سؤسس ي  الفضعف أو غياب االتصال امل ، هو املحور الرئيس ي في تحقيق ذلك

ثل مشكالت م التي تسؤثر على سمع  املسؤسة  املسؤسس ي تقلل الكثير من املشكالت  لالتصالواضح   استراتيجي وبالتالي وجود 

تي عمل املعلومات العاق  وهو ميل الفرد إلى االستماع إلى ما يتناسب مع آرائه ومعتقداته  والعمل على إ االنتقائي اإلدراك

 وأراء وأفكار. واتجاهاتتعارض مع ما يسؤمن به من قيم ت

لى عمسؤسس ي  تكون مةئوليتاا عند العالقات العام   ويركز دورها  اتصال استراتيجياتومن هذا املنطلق يجب أن تكون هناك 

 لى مةتوى املسؤسة . الذي يحقق  االنتماء املسؤسس ي من خالل وضع آليات التواصل ع بناء املناخ املناسب 

  

  

 

  

 


