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اإلعبلـ اجلامعي، اليت يشرؼ عليها، اإلستاذ 

ى جواد ادلوسوي، رئيس جامعة الدكتور موس
 .بغداد

 والتسويق اجلامعي.. اإلعبلـ



        المجتمعإصتراتٌجٌة الوصول إلى            والتشوًق الجامعي.. اإلعالم    

 

9 

 

 
 

لشامل وظيفة شائعة يف ادلنظمات يبيت التسويق يف فكره ا   
النظر عن أىدافها، ونوع منتجها، مع وادلؤسسات رتيعها، بصرؼ 

إضطبلع إستخدامات اإلعبلـ اجلديد بأدوار فاعلة يف رلاؿ حتقيق 
 .إسرتاتيجيات التسويق على ادلستوى اإلجتماعي بشكل عاـ

حداث ة إالبحثي والعلمي تعتمد على عمليومبا أف قضية ترويج ادلنجز    
التطبيق األمثل التغيري يف السلوؾ الفردي واإلجتماعي أساساً، فضبًل عن 

عايري اجلودة اليت تصن  على وفقها اجلامعات معيار كفاءة ادلنجز سحسب دل
تقوًن ادلهارات العلمية والتعليمية، ومدى تأثريىا يف السلوؾ البشري 

التسويق اجلامعي  وسلططات التغيري، فانو البد لنا اف نوفر مستلزمات
ات واألفكار إسرتاتيجية واقعية لتسويق ادلنجز  عنالفاعل، والبحث 
، والتقصي عن اجملاالت اليت ديكن ذلا أف تسهم يف واإلبداعات والطاقات

 .اجلديد  ، باإلفادة من قدرات اإلعبلـiىذا التسويق
عبلـ ولعل ما يعزز من واقعية طروحاتنا يف رلاؿ اإلفادة من قدرات اإل    

أمريكيوف يف مهاـ إسناد شلارسات التسويق احلديثة، ما يذىب إليو مؤلفوف 
جعلتا  ،وثورة تكنولوجيا ادلعلومات ،اف العودلة اإلقتصادية)): حي يؤكدوف

     توطئة
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–، الذي يشري (رلتمع الشبكات)من العامل مكانًا لئلتصاؿ ادلتبادؿ، ديثل 
يقو األشكاؿ السائدة ، حيث تتكوف عن طر (رلتمع العلومات)إىل  -أيضاً 

 .ii ((اآلف من الثقافة
عددًا من التغريات والتحوالت اليت دتس يشهد عامل اإلعبلـ ادلعاصر  فإ    

وحتريرىا  ادلضامي اإلعبلميةصلب العمل الصحايف، سواء يف عملية رتع 
ونشرىا، أو إدارة العمل الصحايف، أو يف طبيعة األطراؼ ادلشاركة يف 

ة برمتها، وقد أنعكست ىذه التغريات على عبلقة العملية اإلعبلمي
الصحايف كمنتج للمعلومة، باجلمهور كمستهلك ومتلٍق، حي أصبحت 
احلالة بينهما أشبو بعملية مشاركة، دفعت اىل ظهور حتوالت كثرية ذات 

 .، وأدوارىا وشلارساهتاورسالتها صلة هبوية الصحافة

رلتمع كياناً، يكوف تنوعو  يف كلادلنظومات اإلعبلمية تشكل  فإ      
، وتعدد احلاجات نفسو ستجابة لتنوع الواقع ادلوضوعي للمجتمعإ

اإلعبلمية فيو واألىداؼ والوظائ  ادلطلوب حتقيقها يف اجملاالت ادلختلفة، 
من  ، األمر الذي أستوجبيف األوقات واألمكنة واألساليب ادلختلفة
صناعة ادلضامي اإلعبلمية،  الباحثي ادلختصي رصد التحوالت اجلديدة يف

ومتابعة أبرز مبلمح ىذه التحوالت، وتأثرياهتا على العمل الصحايف، وبالتايل 
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إنعكاس ذلك على ادلستويات اإلجتماعية ادلختلفة، ومنها اجملتمعات 
 .اجلامعية

، iiiادلعاصر صاؿ األقناعيتنتفاع وادلشاركة أصبحا ركيزة اإلاإلف وأل    
لتسويق ادلنجز العلمي والنتاج ية إسرتاتيجية إعبلمية أ ى يفجيب أف يُراع

مهور عن طريق إحساس اجل ،عنصرينىذين ال، أمهية توافر البحثي
ادلضامي تعرضهم لتلك نتاج ف ىناؾ منفعة ما تعود عليهم أ ادلستهدؼ
 .التعرض لربارلها أثراحلاجات  قسم من، وانو يتم إشباع اإلتصالية
عتماد على ستخدامات واإلشباع واإلرييت اإللنظ طبقاً  ويكوف ذلك    

، اليت تعتمد التقنيات اإلتصالية احلديثة يف أعماذلا، وىو ما وسائل اإلعبلـ
لئلفادة من ىذه اجلوانب  اجلامعي،شكل أداة ىامة للقائم على القرار ي

 .يف حاؿ البحث عن آليات وقنوات فاعلة للتسويق اجلامعيرلتمعة 
جلامعي جانبًا حيويًا يف هنضة اجملتمعات احلديثة لقد شكل ادلنتج ا    

هتا النظرية العلمية ودديومتها، وأنزلت سلرجات اجلامعات وطاقاهتا وخدما
وفيما تعاين اجلامعات العراقية من مشكبلت واقعية يف قضايا  .زلل التطبيق

لتسويق ات ايضرورة إحداث إسرتاتيج، فإننا نعتقد ب(لتسويق اجلامعيا)
باإلفادة من قدرات اإلعبلـ اجلديد، وتقنيات التواصل اإللكرتونية  اجلامعي،

 .بي اجملتمعات واألفراد
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، (اإلعبلـ والتسويق اجلامعي)وقد بدأنا خطوات سابقة إلصدار مؤلَّ      
،  (دراسات يف اإلعبلـ اجلامعي)بإصدار عدد إختص هبذا احملور، من رللة 
احثي اجلامعة حوؿ قضايا التسويق كاف اذلدؼ منو مطالعة أفكار عدد من ب

م وأفكارىم حوؿ ىذا اجلامعي ومشكبلتو يف العراؽ، وجرى تدارس رؤاى
إحداث مقاربات ومقارنات بينها، وبي عدد من الدراسات العربية احملور، و 

 .والغربية احلديثة يف ىذا اجملاؿ
دلؤلفَّي للمجتمع احمللي اليـو كانت دافع ا( التسويق اجلامعي)إف أمهية     

يف إحداث تلك ادلقاربات وادلقارنات، وجعلها منطلق رؤيتيهما ادلختصة 
 بالتسويق اجلامعي، بالرتكيز على عدد من التساؤالت اليت ديكن أف تعي

زلتوى، يعمل على  يف إجياد إسرتاتيجية تسويقية يغلفها عنهااإلجابات 
عيدة ادلدى، وسحسب ما متوسطة وب وفقاً للمتغريات ،وإدامتها متابعة تنفيذىا

 :ؤوؿ إليو واقع التغذية الراجعة دلمارسات التسويق اجلامعي، تتمحور يفي
ما ادلبلئم بي األفكار أو النتاجات أو ادلنجزات أو ادلخرجات أو  -

وما الذي يبحث عنو  اليت ديكن الرتويج ذلا، اخلدمات اجلامعية،
 .اجملتمع ادلستهدؼ؟

اجلامعية وسلرجاهتا وخدماهتا  كي  جيري اجلمع بي ادلنتجات -
وفقًا إلختبلؼ  ،اجملتمعية ادلختلفة، على الرغم من تبياهنا
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العلمية للتشكيبلت اجلامعية، وتسويقها بإسم  التخصصات
 .يف اجملتمع؟( صورة جهة ادلنشأ)بشكل عاـ اجلامعة، اليت حتمل 

عو ما الذي جيعل ادلنتج ادلبلئم مقبواًل من اجملتمع ادلستهدؼ، ويقن -
 .يف إختياره بي عدد ىائل من البدائل؟

دلنتج اجلامعي يف اجملتمع، اسويق تكي  يتم حتديد قنوات  -
 والرتويج لو أماـ اجلهات ادلستفيدة احملتملة؟

ما فرص متابعة ادلراحل التنفيذية إلسرتاتيجيات التسويق اجلامعي،  -
 وحتديد دقة مسارىا من عدمو؟

 عرضو اىل التحديحاؿ ت كي  ندافع عن ادلنتج اجلامعي يف -
 .؟بعيد تسويقو يف اجملتمع عدـ القبوؿو 

مكتبة )، الذي يأيت ضمن سلسلة (اإلعبلـ والتسويق اجلامعي)ويناقش     
، بكتاهبا الثاين، الصادرة عن جامعة بغداد، حتت إشراؼ (اإلعبلـ واجملتمع

األستاذ الدكتور موسى جواد ادلوسوي، رئيس جامعة بغداد، عبلقة 
من ، (، وإستخداماتو ادلتعددةعطياتو اجلديدة، وتقنياتو احلديثةمب)عبلـ، اإل

ا متغريين رئيسي يف م، بوصفهمن جانب آخر بالتسويق اجلامعيجانب، 
عملية إجياد آلية للوصوؿ بادلنتج اجلامعي إىل اجملتمع، وقياس وتقوًن 

 إلجتماعياشلارسات ىذا التسويق، الذي نعتقد أنو يرتبط مبفاىيم التسويق 
واإلقتصادي، على حد سواء، ألسباب ومربرات حددىا ادلؤلفاف يف أكثر 



        المجتمعإصتراتٌجٌة الوصول إلى            والتشوًق الجامعي.. اإلعالم    

 

14 

 

يف توجيو شلارسات التسويق " جهة ادلنشأ"من موضع، فضبًل عن دور صورة 
بغداد، ومتطلبات  كما سحثا يف واقع التسويق جلامعةادلختلفة، وإسنادىا،  

جلامعي، باإلفادة النهوض بو، وصواًل إىل توصيات زلددة لتفعيل التسويق ا
 .اجلديد من قدرات اإلعبلـ

 
 
 
 
 
 
 
 

 ..والسداد وهللا ويل التوفيق
 
 
     
 
 



        المجتمعإصتراتٌجٌة الوصول إلى            والتشوًق الجامعي.. اإلعالم    

 

15 

 

 

 
     

عامبًل ىامًا يف التأثري على  New Mediaاجلديد أصبح اإلعبلـ  
تأكيد ، شلا دفع الكثري من ادلؤسسات إىل ادلختلفة شلارسات التسويق

مية داخل إعبل نوات وىيئاتلقتأسيس الاإلىتماـ باجلانب اإلعبلمي، و 
 .يف ىذا اجملاؿ بأدوار فاعلةتضطلع أخذت ادلؤسسات اإلنتاجية، 

 Shoppingما يطلق عليو بالتبضع  تطّور مفهـو ،ما يؤكد ىذا الدورولعل     
وما تشهده آليات التسويق من حتوالت ، عن طريق التلفزيوف واإلنرتنت
ا يتطلبو ذلك كلو من ملزمات م، و والتقنيات على صعيد األدوات والقنوات

الرابطة بي إستخدامات ، مع اجملتمع ادلستمرالتواصل حتديث إسرتاتيجيات 
 .اإلعبلـ اجلديد، وبي شلارسات التسويق كافة

 Home Shopping على سبيل ادلثاؿ برامجراج يف الواليات ادلتحدة و     

Network ادلايل  عن طريق بطاقة التعاملبواسطتها ، إذ يتم التبضعCredit 

Card فضبًل عن إبراـ مئات ادلعامبلت والصفقات على مدى أربع ،

تلك .. ivوعشرين ساعة، بإستخداـ التقنيات اإلتصالية احلديثة كافة
 .(اإلعبلـ اجلديدظاىرة ) شيوعالتقنيات اليت ىيأت إىل 

 ةالتقنيات اإلتصالية اإللكرتونية والتفاعلية اإلعبلمية النشط
 التسويقو  يف اإلعبلـ مدخل
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 ادلستخدموف،/ تجها اجلمهورلقد برزت أمهية ادلضامي اإلعبلمية اليت ين    
السمة األبرز يف ظاىرة اإلعبلـ اجلديد، أعقاب عدد من األحداث  بوصفها

، 3004احلرب يف العراؽ : العادلية البارزة والكوارث الكربى، من قبيل
، وأحداث لبناف 3006، وىجمات لندف 3005وكارثة إعصار تسونامي 

إذ .. 3023و 3022، والثورات العربية يف عدد من بلداف ادلنطقة 3007
س ادلواطن العادي دورًا ىاماً يف تغطية ىذه األحداث، كشاىد عياف، أو مار 

 .وغري ذلك.. صحايف، أو ناشر للمعلومات والصور والفديو
من منافسة أبرز الوسائل  دتكن ادلتلقيوبإستخداـ تقنيات بسيطة       

اإلعبلمية التقليدية، وحتقيق عدد من اإلنفرادات الصحافية اليت مل تكن 
وعلى خلفية حادث اذلجـو يف ))ذلذه الوسائل يف عدد من احلاالت، تتيسر 
صورة  400رسالة و 33000ما يزيد على  B.B.Cتلقت ، 3006 عاـ لندف

وقد .. ومقطع فيديو للحدث، ُبث قسم منها يف مقدمة نشراهتا اإلخبارية
دفع صلاح مثل ىذه التجارب ادلؤسسات اإلعبلمية البارزة إىل إعطاء 

، وبدأت قنوات v((ماـ أكرب للمضامي اليت ينتجها اجلمهورمساحة إىت
إخبارية ىامة بإحداث مواقع إلكرتونية ختتص بإستقباؿ مثل ىذه ادلضامي 

 .من اجلمهور
وبذا، كاف إلنتشار التقنيات اإلتصالية احلديثة، وتزايد تطبيقاهتا يف       

 -بالنتيجة–ر رلاؿ اإلعبلـ، وخاصة ما يرتبط منها باإلنرتنت، قد أظه
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، وبدأت مبلمح إنتاج ادلضامي اإلعبلمية (الصحافة)أشكااًل جديدة من 
يف عملية صناعة الصحافة تتغري، سواًء من جانب طبيعة ادلسامهي فيها، أو 
.. أشكاذلا، أو الوسائل اليت يتم اإلعتماد عليها يف توصيل ىذه ادلضامي

خدـ يؤدي دورًا زلوريًا يف ادلست/ ويف ىذا السياؽ اجلديد، بدأ اجلمهور
 .viوالعمل اإلعبلمي، إذ مل يعد متلقياً فقط، بل منتجاً ومشاركاً في

وزتلت مبلمح ادلمارسات اإلعبلمية اجلديدة مسميات سلتلفة، من      
، وصحافة ادلشاركة Citizen Journalismصحافة ادلواطن : قبيل

Participatory Journalismا ادلستخدـ ، وادلضامي اليت يُنتجهUser 

Generated Content (UGC) ، وادلدّوناتBlogs وحراسة البوابة ،Online Gate 

keeping وبناء األجندة اإللكرتونية ،Online Agenda Building. 
فضبًل عن ادلفاىيم اجلديدة ادلرتبطة بالتحوالت يف صناعة ادلضامي،     
 Crowd Sourcingصحافة ادلصادر اليت تعتمد على اجلمهور : مثل

Journalism والصحافة التعاونية ،Collaborative Journalism ومستجدات ،
 .، وغري ذلكOnline News Room Innovationsاألخبار اإللكرتونية  

ومل يكن أماـ وسائل اإلعبلـ التقليدية سوى التجاوب التدرجيي مع ىذه     
لتوصيل زلتواىا أكاف من حيث البحث عن طرؽ جديدة سواء التحوالت، 
من جوانب إفساح اجملاؿ  ي، تتبلءـ مع طبيعة مستخدميها، أـاإلعبلم
 .باإلسهاـ يف صناعة ىذا احملتوىادلستخدـ / للجمهور
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دتكي اجلمهور إعبلميًا، قد يساعد على ))من منطلق أف  وكاف ذلك    
نها،  اإلحتفاظ بو، ويدعم مكانة الوسيلة ادلعنوية واإلقتصادية، ويثري مضامي

كما يتبلءـ مع طبيعة التطورات احلديثة يف صناعة اإلعبلـ نفسو، وديكنها 
من إستيعاب األنواع الصحافية اجلديدة يف إطارىا، دوف أف تشكل منافسًا 

 .vii((جديداً ذلا
وكانت من عوائد اإلفادة من التقنيات اإللكرتونية يف اجملاالت      

اليت تشري إىل عملية الدمج يف )، اإلعبلمية ادلختلفة، أف تصري التفاعلية
تكوف ادلادة أو سحيث أسلوب اإلتصاؿ والتواصل بي ادلرسل وادلستقبل، 
أو اإلقناع أو اإلستدراؾ  ةالرسالة ىي زلور الدمج، بغرض توصيل الفكر 

مية تتيح للجمهور أف يشارؾ وتشمل اخلدمة ادللحقة بأية وسيلة إعبل .حوذلا
، أكثر جدوى (الة سابقة للصحافة اإللكرتونيةمع التنويو باهنا حبرأيو، 
بالقياس إىل جدواىا مع ادلمارسات اإلعبلمية التقليدية اليت كانت  ،وفاعلية
 .سائدة
ودتارس التفاعلية اإلعبلمية دورًا ىامًا يف زيادة فرص حتقيق أىداؼ     

الرسالة اإلتصالية، ومنها التسويق على ادلستوى اإلجتماعي، والوصوؿ إىل 
التأثري ادلطلوب، عن طريق إشراؾ ادلتلقي بادلمارسة اإلعبلمية نفسها، وىو 
ما توصل إليو باحثوف يف رلاؿ اإلعبلـ شلن وقفوا على العبلقة الوثيقة بي 

برسوخ ادلعلومة على ادلدى البعيد، حي أظهرت  وأثرهعدد من احلواس، 
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شلا نرى، و  %40وشلا نسمع،  %30شلا نقرأ، و %20اننا نتذكر : ))النتائج

 .viii ((شلا نقوؿ ونسمع% 0:شلا نقوؿ، و %80شلا نسمع ونرى، و 60%
أتاحت اآلليات التفاعلية التعليق على ادلضامي إىل جانب ذلك،     

اإلعبلمية، ومبا ديّكن اجلمهور من التعبري عن آرائو ومواقفو من األحداث 
عادي إنشاء فضاء آلية تتيح للمتلقي ال بوصفوادلختلفة، ومنو التدوين 

اف شيوع : ))، واليت بلغت ادلرحلة اليت ديكن القوؿ فيهاixسلتص بو
إستخدامات تكنولوجيا ادلعلومات يف اجملتمعات ادلختلفة قد جعل الذات 

 .x((الشخصية مرئية
منّصة مفتوحة  France 2أنشأت القناة الفرنسية : ويف ىذا اإلجتاه مثبلً      

تربر إنشائها ذلذة ادلساحة اإللكرتونية لتلبية للجمهور ختتص بالتدوين، و 
مطلب ادلستخدمي الذين ال جيدوف يف ادلنتديات اآلليات الكافية وادلناسبة 
للتعبري، وتدعو ادلستخدـ الذي ينوي إنشاء مدونة اىل التعبري عن آرائو 

دونات األكثر وحتديد اخلط ادلختص مبدونتو، كما أنشأت صفحة لعرض ادل
 .ادلستخدمي قاالتدارجاً دلحتديثاً وإ
فأنشات فضاًء مستقبًل دلشاركة  RAIأما رلموعة القنوات اإليطالية       

يتيح خدمات التدوين وادلشاركة يف اإلستفاءات  Communityاجلمهور 
فضاًء سلتصًا مبشاركة اجلمهور حتت   B.B.Cوادلنتديات، فيما يوفر موقع 
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دـ من ادلشاركة بالصور والفيديو عن ، ديّكن ادلستخHave Your Say: مسمى
طريق الربيد اإللكرتوين والتحميل على ادلوقع إنطبلقًا من الكومبيوتر، كما 

أنشأت منصة و ادلتلقي أف يقرتح موضوعاً لتقرير إخباري، / ديكن للمستخدـ
، تتيح برامج تلفزيونية مباشرة، أو عند الطلب  Democracy Liveإخبارية 

VODالربيطانية أو األوروبية العامة، لشرح نظاـ عملها،  ، حوؿ ادلؤسسات

 .xiأو ألي غرض آخر
لكػػرتوين لفئػػات ورتاعػػات خػػارج التػػدوين اإل مّكػػن.. وعلػػى وفػػق ذلػػك      

الػػػػيت كانػػػت تسػػػيطر علػػػى وسػػػػائل  والنافػػػذة يف اجملتمعػػػاتالنخػػػب احلاكمػػػة 
ئػق متجػاوزين كػل قيػود وعوا ،هتا لآلخػريناصػو أإيصػاؿ من  اإلعبلـ لوحدىا،

 أكثػػر وصػػوؿ عػػدد ادلػػدّونات إىل ولعػػل، التقليديػػةسػػتخداـ وسػػائل اإلعػػبلـ أ
 .Citizen Mediaمليوف مدّونة، قد دفع إىل تسميتها بإعبلـ ادلواطن  80
والتجػػوؿ يف رلػػاؿ  ،سػػاعد علػػى إجيػػاد نػػوع مػػن ادلواطنػػة الرقميػػةوىػػو مػػا     

إلعػػداد متلقػػي  وفػػر األجػػواءو ، Virtual Democracyالدديقراطيػػة االفرتاضػػية 
وإبػداء الػػرأي بالقضػايا الػيت هتػػم الصػا  العػػاـ  ،قػادرين علػى احلػػوار والنقػاش

إحتياجػػػػات طلبػػػػة سػػػػتطبلع يف إة منهػػػػا يف العلػػػػن، وىػػػػي ميّػػػػزة ديكػػػػن اإلفػػػػاد
العلميػػػػة  نطػػػبلؽ منهػػػػا ضلػػػو تنميػػػػة قػػػدراهتم، واإلاجلامعػػػات العراقيػػػة ادلعرفيػػػػة

هػا ادلؤسسػات اجلامعيػة يف إىل حتقيق قق األىداؼ الػيت ترمػي، ومبا حيوالتعلمية
 .اجملتمع
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لكػػػرتوين مبزايػػاه التفاعليػػة ديثّػػل منظومػػػة فػػإف االتصػػاؿ اإل.. ووفقػػاً ذلػػذا      
علػػى  – التلفزيوفبػػالسػػابقة ادلمثلػػة ( ديةادلنظومػػة ادلشػػه)جديػػدة ختتلػػ  عػػن 

ا سػتمرار مػإرلاالً شبكياً يتحػوؿ فيػو الفػرد بحتقق  -الرغم من أمهية التفلزيوف
بي موقعي اإلرساؿ والتلقي، وتنصهر يف داخلو العػوامل الفرديػة، ودتثػل شػبكة 

ا ادلعػػمي ديكننػػػا هبػػػذ... يشػػرتؾ ادلسػػػتخدموف يف إنتاجػػو الويػػب فضػػاء رتاعيػػػاً 
ة، منػػوذج تواصػػلي جديػػد، ال يتعلػػق بعمليػػة بػػث مركزيػػأنػػو أالنظػػر إليػػو علػػى 

يف ( قبلمسػػػػت –مرسػػػػل)سػػػػهم كػػػػل فػػػػرد ولكػػػػن يتفاعػػػػل داخػػػػل حالػػػػة مػػػػا، يُ 
 .كما ىي عليها اإلبقاءأو ، أو تغيريىا ،تشافها بطريقتوإك
وتأسيسػػػاً علػػػى ذلػػػك، رصػػػدت دراسػػػات عربيػػػة حديثػػػة أبػػػرز التحػػػوالت     

، الػيت ، ضمن ظاىرة اإلعػبلـ اجلديػدذات الصلة بصناعة ادلضامي اإلعبلمية
 :xiiحدثت يف السنوات األخرية يف

دمة، إذ بػػػػدأ الػػػػبع  التحػػػػوؿ يف ادلصػػػػطلحات وادلفػػػػاىيم ادلسػػػػتخ -0
، والػدعوة Audienceيتحدث عن هناية مصػطلح اجلمهػور التقليػدي 

، كونػػػو يتجػػػو مباشػػػرة اىل Usersإلسػػػتبدالو مبصػػػطلح ادلسػػػتخدمي 
ادلعنيي بالتواصل مع ىذه ادلواقع واجلمهور الفعلي ذلا، مػن منطلػق 
أف العبلقػػػػة بػػػػي اجلمهػػػػور والوسػػػػائل اجلديػػػػدة مل تعػػػػد قائمػػػػة علػػػػى 

الكبلسػػػػػػيكي، أي عػػػػػػرب ادلشػػػػػػاىدة واإلسػػػػػػتماع والقػػػػػػراءة  التلقػػػػػػي
التقليديػػة، بػػل علػػى اإلسػػتخداـ النشػػط عػػرب سلسػػلة غػػري متناىيػػة 
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النسػػ ، الطباعػػة، إرسػػاؿ ادلقػػاالت، إعػػادة نشػػر : )مػػن العمليػػات
ادلوضػػػػػػوعات علػػػػػػى الشػػػػػػبكات اإلجتماعيػػػػػػة، والتعليػػػػػػق عليهػػػػػػػا، 

، فمصػػػػػػػػطلح (إخل... وتصػػػػػػػػنيفها، ونصػػػػػػػػح اآلخػػػػػػػػرين بتصػػػػػػػػفحها
، خيتلػػ  هبػػذا ادلعػػمي عػػن مصػػطلح (Use, Usage)اإلسػػتخداـ ىنػػا 

 (.Reception)التلقي 
، كبػػديل عػػن مصػػطلح Gate Watchingاحلػػديث عػػن مراقبػػة البوابػػة  -2

، ذلػك اف دور ادلشػرفي علػى ادلواقػع Gate Keepingحراسػة البوابػة 
ومتابعتػػو  ،اإللكرتونيػػة يتمثػػل يف مراقبػػة مػػا ينشػػر علػػى ادلوقػػع غالبػػاً 

، أكثػػػر شلػػػا يتعلػػػق سحػػػاالت ادلنػػػع واحلػػػذؼ واإلضػػػافة، مػػػع دارتػػػووإ
ضػػػرورة التنويػػػػو بػػػػاف ىػػػػذه ادلفػػػػاىيم مازالػػػػت غػػػػري شػػػػائعة يف واقػػػػع 
وسػػػائل اإلعػػػبلـ العربيػػػة، وسحاجػػػة إىل عمليػػػات تفعيػػػل أكثػػػر قػػػوة، 
فمايزاؿ ادلستخدموف ىم ادلتلقي للرسائل أكثػر مػن كػوهنم فػاعلي 

دـ مسػػػػػػػايرة التطػػػػػػػورات ناشػػػػػػػطي، وىػػػػػػػي عمليػػػػػػػة ناجتػػػػػػػة مػػػػػػػن عػػػػػػػ
التكنولوجيػػػػة، وعػػػػدـ الػػػػوعي بالوظيفػػػػة احلقيقيػػػػة لوسػػػػائل اإلعػػػػبلـ 

، وإحكػػػػػػػاـ السػػػػػػػلطات للسػػػػػػػيطرة علػػػػػػػى ادلضػػػػػػػامي xiiiاجلديػػػػػػػدة
 .اإلعبلمية

ؿ يف األدوار اليت يقػـو هبػا الصػحفيوف يف البيئػة اإللكرتونيػة، التحوّ  -2
ومػوف إذ مل يعد ديارسوف الدور التقليدي حلراس البوابة، بقػدر مػا يق
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بتسػػهيل تػػدفق ادلعلومػػات بػػي األطػػراؼ ادلشػػاركة يف إنتاجهػػا، كمػػا 
أصػػبحت عبلقػػتهم هبػػذه األطػػراؼ أكثػػر فاعليػػة ومشػػاركة يف إنتػػاج 
ادلضػػموف، أكثػػر مػػن كوهنػػا عبلقػػة ذات إجتػػاه رأسػػي، يكتفػػي فيهػػا 

 (.ما كاف دُيلى عليو)اجلمهور بتلقي 
رب والػػرأي حكػػراً تنػػوع مصػػادر ادلعلومػػات، إذ مل تعػػد ادلعلومػػة واخلػػ -3

على طرؼ دوف غريه، بػل أصػبح مبقػدور اجلميػع اإلسػهاـ يف إنتػاج 
ادلضامي ادلختلفة، وقػد ظهػرت أطػراؼ أخػرى مبقػدورىا أف دتػارس 
سػػطوة شلاثلػػة اىل حػػد مػػا بالسػػلطة الػػيت تؤديهػػا وسػػائل اإلعػػبلـ يف 
البيئػػة التقليديػػة، مػػع تنػػوع الفػػرص الػػيت تتيحهػػا شػػبكة ادلعلومػػات 

مػػػػػن أجػػػػػل اإلطػػػػػبلع علػػػػػى أصػػػػػوات متنوعػػػػػة  وتعػػػػػددىا، الدوليػػػػػة
 .ومتعددة ومتباينة يف ساحة مفتوحة

 :حدوث حتوالت يف ادلفاىيم اإلدارية اإلعبلمية، لعل من أبرزىا -4
التفرقة بي ادلنتجػي وادلسػتهلكي، السػيما بعػد تزايػد غموض  - أ

إنتػػػاج ادلسػػػتخدمي دلضػػػامينهم اخلاصػػػة، يف وقػػػت بػػػدأت فيػػػو 
ة ختصػػػػص أقسػػػاماً خاصػػػػة لػػػذلك يف صػػػػورة ادلواقػػػع اإلعبلميػػػ

وغػػػري .. مػػػدونات ومنتػػػديات وجتمعػػػات إلكرتونيػػػة وتعليقػػػات
نػػػػػػتج وادلقػػػػػػروء ذلػػػػػك، وىػػػػػػو مػػػػػا أثػػػػػػار نقاشػػػػػاً حػػػػػػوؿ كػػػػػم ادل

ا دتثلػػو ىػػذه ادلضػػامي مػػن تػػوفري مػػوارد ّمػػوادلسػػتهلك منػػو، وع
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ماليػػة للمؤسسػػات اإلعبلميػػػة، ومػػن إمكانيػػػة اإلفػػادة منهػػػا يف 
بلنيػػػة، وتسػػػويق ادلؤسسػػػة لػػػذاهتا ومنتجهػػػا، زيػػػادة رقعتهػػػا اإلع

عػػرب شػػبكة اإلتصػػاالت الػػيت ينخػػرط ادلسػػتخدموف فيهػػا عػػػن 
طريػػػػػػق التػػػػػػدوين والتلقيمػػػػػػات ومشػػػػػػاركة ادللفػػػػػػات والػػػػػػربامج 
ادلفتوحػػػػػػػػػة ادلصػػػػػػػػػدر، والبودكسػػػػػػػػػات وزلركػػػػػػػػػات البحػػػػػػػػػث، 

وبينمػػػا .. والشػػػبكات اإلجتماعيػػػة وبػػػرامج الػػػويكيز والوسػػػـو
ية على إفرتاض أف وسائل اإلعبلـ تقـو اإلسرتاتيجات التقليد

دتثػػل ادلصػػدر الوحيػػد للخػػرب وادلعلومػػة، يقػػـو اإلمنػػوذج اجلديػػد 
علػػػى تعػػػػدد ىػػػذه ادلصػػػػادر، شلػػػا يسػػػػتدعي معػػػو التخلػػػػي عػػػػن 

، والسػػػػعي لتوظيػػػػ  شػػػػركاء آخػػػػرين ضػػػػمن (اإلدارة الفوقيػػػػة)
ىػػػػػػذه اإلسػػػػػػرتاتيجية، ومراجعػػػػػػة ادلفػػػػػػاىيم الػػػػػػيت تقػػػػػػـو علػػػػػػى 

مهور السليب غػري الناشػط حوذلػا، عدد كبري من اجل( تكديس)
دوف اإلفػادة منػو يف زيػادة مػػدخوالهتا، وكػذلك مراجعػة القػػوؿ 
بػػػػػاف اإلعبلنػػػػػات ىػػػػػي ادلصػػػػػدر الواضػػػػػح الوحيػػػػػد للػػػػػدخل، 
وإسػػػػتحداث مفػػػػاىيم تعكػػػػس الواقػػػػع اجلديػػػػد، مثػػػػل مفهػػػػـو 

Consumer Generated Media،  ومفهػػػـو اخللػػػق أو اإلبػػػداع
 .Co-creation Modelادلشرتؾ 
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قسػػم مػػن ادلؤسسػػات اإلعبلميػػة، وحػػ، الرتفيهيػػة، مػػن  ؼختػػو  - ب
زيػػػادة رغبػػػػة ادلسػػػػتخدمي يف إنتػػػاج ادلضػػػػامي ادلختصػػػػة هبػػػػم، 

 .وتعده هتديداً جديداً ذلا يف ىذا اجملاؿ
ظهػػور حتػػػوالت سلتلفػػػة يف ادلمارسػػػات الصػػػحافية، إذ تسػػػاعد ىػػػذه  -5

ط ادلضامي يف إثػراء وإغنػاء احلػوار العػاـ والنقػاش اجلمػاعي، وتنشػي
احليػػػػػاة الدديقراطيػػػػػة، وإعػػػػػادة صػػػػػياغة آليػػػػػات صػػػػػناعة األخبػػػػػار، 

جديدة، وتوسيع دائرة تغطيػة ( فنوف توصيل صحافية)وإستحداث 
األحػػػػػداث، وإدارج مصػػػػػادر جديػػػػػدة، عػػػػػن طريػػػػػق توسػػػػػيع دائػػػػػرة 

وإنتاجهػػا، وزيػػادة التعػػاوف بػػي وحتريرىػػا ادلشػػاركي يف رتػػع األخبػػار 
وأثّػػر ىػػذا كلػػو .... سػػتخدميهاادلشػػرفي علػػى ادلواقػػع اإلعبلميػػة وم

يف إنتػػػػػػاج ادلضػػػػػػامي عمػػػػػػا سػػػػػػبق، إذ تنشػػػػػػر مشػػػػػػفوعة بالوسػػػػػػائط 
ادلتعددة، ويتم توزيعها عػرب شػبكة واسػعة النطػاؽ مػن اإلتصػاالت، 
ومبػػا يزيػػد مػػن قػػدرهتا علػػى تشػػكيل رأي عػػاـ أزاءىػػا، وقػػد أنتجػػت 

عػػػن ظهػػػور مضػػػامي ال تلػػػـز السػػػياقات  -بادلقابػػػل–ىػػذه ادلظػػػاىر 
، وغػػري ملتزمػػة بالتقاليػػػد ادلهنيػػة، يف عػػدد مػػن احلػػػاالت، ادلؤسسػػية

وخبػػػروج قسػػػم منهػػػا عػػػن أخبلقيػػػات العمػػػل الصػػػحايف، فضػػػبلً عػػػن 
 .إختبلطها بادلواد اإلعبلنية يف الكثري من ادلواقع اإلعبلمية
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حصػوؿ حتػوؿ يف طبيعػة إدارة العمػل الصػحايف، إذ مل يعػد اإلتصػاؿ  -6
ميها، ذا إجتػػػػاه خطػػػػي بػػػػي منتجػػػػي ادلضػػػػامي اإلعبلميػػػػة ومسػػػػتخد

واحػػد، بػػل صػػار تعػػددياً ودائريػػاً وشػػبكياً، كمػػا زاد معػػدؿ التواصػػل 
بػػي ادلسػػتخدمي وبػػي ادلشػػرفي علػػى ادلواقػػع عػػرب أدوات متنوعػػة 
ومتعػػػػددة، كمػػػػا تراجعػػػػت الضػػػػغوط التقليديػػػػة ادلختصػػػػة بالوقػػػػت 

 .وادلساحة بالقياس اىل ادلراحل السابقة
دلنهجيػػػة ادلسػػػتخدمة يف دراسػػػة حػػػدوث تغيػػػري يف طبيعػػػة األدوات ا -7

طبيعة ونوعية ادلضامي اليت ينتجها ادلسػتخدـ، والظػروؼ الػيت يػتم 
إنتاجهػػا فيهػػا، فبينمػػا كانػػت الدراسػػات السػػابقة تنطلػػق مػػن تصػػور 
سػػػليب للجمهػػػور، بوصػػػفو مسػػػتهلك ادلضػػػموف، مسػػػتخدمة أدوات 

 Log File ، Cookie ،Eye :منهجيػػة تعكػػس ىػػذا التصػػور، مػػن قبيػػل

Tracking ، بدأت الدراسات احلديثػة تعتمػد علػى إسػتخداـ رلموعػة
مػػػػن األدوات جتمػػػػع مػػػػا بػػػػي دراسػػػػة زلتػػػػوى ادلواقػػػػع اإللكرتونيػػػػة، 
وقيػػػػػاس إجتاىػػػػػػات وتصػػػػػػورات ادلسػػػػػػتخدمي ادلشػػػػػػاركي يف إنتػػػػػػاج 

ومقػػػػػػاببلت متعمقػػػػػػػة  (أنثوجرافيػػػػػػػة)ادلضػػػػػػامي، والقيػػػػػػػاـ مبعايشػػػػػػة 
واقػع اإللكرتونيػة، مػع وإستبانات مع القائمي علػى إدارة زلتػوى ادل

اإلفػػادة مػػن األدوات الػػيت توفرىػػا البيئػػة اإللكرتونيػػة، مثػػل ادلسػػوح 
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حتليػل : اإللكرتونية، مع إمكانية إستخداـ وسائل أخػرى، مػن قبيػل
 .اخلطاب، والدراسات التجريبية والتحليلية

لقػػػد طرحػػػت ىػػػػذه التحػػػوالت تسػػػاؤالت جديػػػػدة عػػػدة، حػػػوؿ الدرجػػػػة     
ي ادلشاركة هبا يف إنتػاج ادلضػامي اإلعبلميػة، وطبيعػة مدادلسموح هبا للمستخ

الدور احلقيقي الذي ديكنهم القياـ بو، وإىل أي مدى ديكن اإلسػتعانة هبػم يف 
ادلراحل ادلختلفة من العمليػة الصػحافية، وىػل سػتطبق علػى إنتػاجهم ادلعػايري 

قػػػػػة علػػػػػى إنتػػػػػاج الصػػػػػحافيي احملرتفػػػػػي، ومػػػػػا حػػػػػدود حريػػػػػات نفسػػػػػها ادلطبّ 
 .دلستخدمي يف حجم ادلشاركة، وطرائق حتفيزىم للمشاركة ادلتواصلة؟ا

ومػػا مػػدى والء ادلسػػتخدـ دلوقػػع مػػا دوف غػػريه، واألسػػس وادلبػػادئ الػػيت     
جيػػػب أف حتكػػػم العبلقػػػة بػػػي ادلوقػػػع اإلعبلمػػػي وبػػػي ادلسػػػتخدمي، وكػػػذلك 
 طُرحت تساؤالت حوؿ ىوية ادلؤسسات اإلعبلمية، وىػل تتماثػل مػع ادلواقػع

فادلؤسسػػػػػات .. األخػػػػػرى القائمػػػػػة علػػػػػى إستضػػػػػافة مضػػػػػامي ادلسػػػػػتخدمي؟
 YouTube: تنشره، بينمػا ادلواقػع األخػرى مثػلاإلعبلمية لديها بالفعل ما تبثو و 

ما ىي إال أوعية فارغة ، وبقائها يعتمد علػى ادلسػتخدمي، بينمػا يتػوافر هبػذه 
، وكػػػذلك ادلؤسسػػػات طػػػاقم إعبلمػػػي سلػػػتص قػػػادر علػػػى إصلػػػاز مهامػػػو بنفسػػػو

أُثػريت تسػاؤالت حػوؿ الدرجػة ادلسػموح هبػا يف مراقبػة ادلضػامي الػيت ينتجهػا 
 .اجلمهور ادلستخدـ، ورلاالت تعديل ىذه ادلضامي؟



        المجتمعإصتراتٌجٌة الوصول إلى            والتشوًق الجامعي.. اإلعالم    

 

28 

 

يف  ،ف ىػػذا كلػػػو يتطلػػػب إعػػػادة قػػراءة عبلقػػػة اجلمهػػػور بوسػػػائل اإلعػػػبلـإ    
إطار جديد، حياوؿ أف يفسر أسباب تلكؤ بع  وسائل اإلعبلـ عػن مسػايرة 

 :تتبػػػمي األوىل ،تطػػورات اجلديػػدة يف اجملػػػاؿ اإلعبلمػػي، بادلقارنػػة بػػػي رؤيتػػيال
يف  التقليػديتصورًا يرى أف السبب وراء ىػذا البطػه ىػو حتكػم ذىنيػة النشػر 

وسػعيها حلمايػة وسػائل نتقلت مؤخراً للبيئة اإللكرتونية، وسائل اإلعبلـ اليت أ
اإلنفتػػاح الػػيت تتيحهػػا ىػػذه اإلعػػبلـ التقليديػػة مػػن إمكانػػات التنػػوع والتعػػدد و 

الوسػػػائل اجلديػػػدة، دلػػػا ديثلػػػو اإلعػػػبلـ اجلديػػػد مػػػن هتديػػػد صػػػريح لئلحتكػػػار 
التقليػػػػدي ذلػػػػذه الوسػػػػائل، وحػػػػرص ىػػػػذه ادلؤسسػػػػات علػػػػى احملافظػػػػة علػػػػى 

، وىو ما يػنعكس (النخبوية واألحادية)اإلمنوذج التقليدي القدًن القائم على 
 .فرة يف البيئة اإلعبلمية اجلديدةوايف قلة توظيفها لؤلشكاؿ التفاعلية ادلت

وظائفو الثقافيػة والتعليميػة الثانية لئلعبلـ و  ذلك، صلد اف الرؤية يف مقابل    
والسياسػػية واجلمهػػور، تقػػـو علػػى تصػػّور تعػػدد ادلنتجػػي يف صػػناعة ادلضػػامي 

وعلػى اليت ختدـ شلارسات التسويق ادلغرية للمواصػفات التقليديػة، اإلعبلمية، 
بػػق قػػيم التفاعليػػة والتعدديػػة واإلنفتػػاح واحلػػوار بػػي األطػػراؼ كلهػػا ضػػرورة ت

 .ادلعنية بالعمل اإلعبلمي
الصػػحافة  ادلتلقػػي سحقيقػػة مهػػاـثقػػة اإلعػػبلـ، وتراجػػع  وفضػػبلً عػػن عودلػػة    

مػػػػػن العوامػػػػػل الػػػػػيت أسػػػػػهمت يف إنتشػػػػػار  يف اجملتمػػػػػع، بوصػػػػػفهماالتقليديػػػػػة 
إلعػػػبلـ اجلديػػػد، ال ديكػػػن جتػػػاوز ادلػػػدونات اإللكرتونيػػػة وغريىػػػا مػػػن مظػػػاىر ا
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الػيت يقػػ  ورائهػا مػوفرو خدمػة التػدوين يف شػػبكة ( اخللفيػة التسػويقية)عامػل 

 .xivاإلنرتنت وشركات اإلتصاؿ
فعلػى الػرغم مػػن رلانيػة إسػػتخداـ العديػد مػػن ىػذه ادلظػػاىر، فاهنػا حتولػػت     

إىل مػػػدخل لرتسػػػي  ثقافػػػة الولػػػػوج يف شػػػبكة ادلعلومػػػات الدوليػػػة واإلعتمػػػػاد 
عليهػػػػا يف البحػػػػث عػػػػن ادلعلومػػػػات واألخبػػػػار، فأسػػػػتثمارات القػػػػرف اجلديػػػػد 

، وىػػو مػػا يشػػري xvأنصػػبت يف معضػػمها ضلوىػػا اإلسػػتثمار يف تقنيػػة ادلعلومػػات
إىل ضػػرورة إحػػداث مقاربػػات واقعيػػة بػػي أدوار اإلعػػبلـ اجلديػػد ووظائفػػو يف 

 .فةاجملتمع، وشلارسات التسويق ادلختل
يعػػيش ))نػػرى انػو يف وقػت مػػع احلالػة العراقيػة،  ومبقاربػة تلػك التحػوالت     
تشػػػكل ادلعلومػػػات . شليزاتػػػو أنػػػو عصػػر ادلعلومػػػاتعصػػػراً مػػن أبػػػرز  فيػػػوالعػػامل 

مرتكػػػػز نشػػػػاطاتو، وتسػػػػيطر علػػػػى مقدراتػػػػو كلهػػػػا، اإلجتماعيػػػػة واإلقتصػػػػادية 
تواجػػو اإلعػػبلـ العراقػػي حتػػديات تتعلػػػق ... كنولوجيػػة والثقافيػػة والعلميػػةوالت

اإلنفجػػػػػػار ادلعلومػػػػػػايت، الفجػػػػػػوة الرقميػػػػػػة، : ومػػػػػػايت، تتحػػػػػػدد يفباجملػػػػػػاؿ ادلعل

 .xvi((اإلنرتنت، وتقانات ادلعلومات
شلارسػػات اف قيػاـ اإلعػػبلـ العراقػي، مبسػػتوياه ورلاالتػو كافػػة، مبهػاـ إسػػناد     

األميػػػػػػة )يتطلػػػػػػب مواجهػػػػػػة  علػػػػػػى ادلسػػػػػػتوى اإلجتمػػػػػػاعي العػػػػػػاـالتسػػػػػػويق 
الػيت تواجػو ىػذا اإلعػبلـ، وحتقيػػق ، الػيت تعػد مػن أبػرز التحػديات (ادلعلوماتيػة
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ه بالقػػدرة علػػى الوصػػوؿ واإلسػػتخداـ الفاعػػل ، الػػيت تنػػوّ (ادلعرفػػة ادلعلوماتيػػة)
للمعلومػػات، إلشػػباع إحتياجػػات األفػػراد وادلؤسسػػات ادلختلفػػة، ومسػػاعدهتا 
على حل مشكبلهتا، ومنها التسػويق، ورفػع مسػتويات األداء فيهػا، ذلػك اف 

 :xvii، ال ديكنو(ادلعلوماتية األمية)الوسط الذي تسوده 

 .إدراؾ احلاجة إىل ادلعلومات -
 .الوصوؿ إىل ادلعلومات ادلطلوبة بفاعلية -
 .تقوًن ادلعلومات ادلتاحة ومصادرىا -
إستخداـ ادلعلومات بشكل سليم، للوصوؿ إىل األىداؼ  -

 .ادلرجوة
فهم القضايا العلمية واإلقتصادية واإلجتماعية والتشريعية والفنية  -

 .بإستخداـ تكنولوجيا ادلعلومات بشكل جيدادلتعلقة 

العراقي يف يف ما جيعلنا نعتمد على اإلعبلـ وعلى الرغم من ذلك، فاف     
اليت ، ىذا اإلعبلـالتحوالت اليت يشهدىا  إسرتاتيجيات التسويق اجلامعي،

التحرر ادلباشر من ىيمنة السلطة، مبفهوميها القدًن  هاأمه من بي
مكنو من النجاح يف إستقطاب شرائح واسعة من والتقليدي، وىو ما 
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، ووفر ادلساحة األكرب للتواصل بي xviiiاجلمهور العراقي، يف رلاالت عدة
 .األفراد وادلؤسسات

ساعدة الفرد على فهم ثقافتو مية دلوضع إسرتاتيجية إعبلويتطلب ىذا     
يا القضاحتديد و ... الثقايف الغريب ونقدىا، بداًل عن اإلكتفاء بتوريد الفكر

، وإعداد مضامي تنمي القيم األصيلة، وحتافظ الفعلية اليت حيتاجها اجملتمع

 xixعلى العادات اليت نشأ عليها
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ركػػزت العديػػد مػػن األسحػػاث والدراسػػات علػػى التفاعػػل كشػػرط     
هػػػػـو أسػػػػاس إلسػػػػتكماؿ العمليػػػػة اإلتصػػػػالية، إذ أرتػػػػبط مفهػػػػـو اإلتصػػػػاؿ مبف

التفاعػػل عنػػد عػػدد كبػػري مػػن البػػاحثي علػػى أخػػتبلؼ إجتاىػػاهتم وإىتمامػػاهتم 
يعد أف اإلتصاؿ عملية تفاعل بػي طػرفي ألنػو  N.Chomskyالعلمية، ونرى اف 

 .دلعلومةال يق  عند حدود إيصاؿ ا
تصػػاؿ حقيقػػي بػػي ادلرسػػل تػػنجح العمليػػة البػػد أف يكػػوف ىنػػاؾ إكػػي لو     

ر فرصػة رجػع الصػدى وتبػادؿ اآلراء، وىػو مػا صلػػده وادلتلقػي، وجيػب أف تتػوف
، حػي قػاال Jhon Dewey و Chares Coly :أيضػاً عنػد علمػاء اإلجتمػاع ومػنهم

عمليػػة إجتماعيػػة تنقػػل هبػػا األفكػػار وادلعلومػػات بػػي األفػػراد، )) اف اإلتصػػاؿ
وىػػػي عمليػػػة تفاعػػػل بػػػي الطػػػرفي، وضػػػرورة مػػػن أساسػػػات إسػػػتمرارية احليػػػاة 

 .xx((ل اإلجتماعيلتحقيق التكام
حتقيػػق التفاعػػل : ، مهػػاةويبػػي ذلػػك عنصػػرين رئيسػػي يف العمليػػة اإلتصػػالي    

أواًل، وحتقيق التكامل اإلجتماعي ثانياً، أي اهنػا عمليػة مشػاركة يف ادلعػمي عػن 

 العاـ العاـ التفاعلية يف السياؽ اإلتصايل
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عػػػػن طريػػػػق التفاعػػػػل الرمػػػػزي، دتتػػػػاز باإلنتشػػػػار يف ادلكػػػػاف والزمػػػػاف، فضػػػػبلً 
 .إستمراريتها وقابليتها للتنبؤ

، حػي ينظػر إىل اإلتصػاؿ علػى أنػو G.Gerbnerوىو ما يذىب إليو كػذلك     
صػػػورة مػػػن صػػػور التفاعػػػل اإلجتمػػػاعي، يتفاعػػػل فيهػػػا األطػػػراؼ عػػػن طريػػػق "

 ."الرسائل يف سياقات إجتماعية معينة
راد واجملتمعػػات بفعػػل شػػيوع تقنيػػات ص التواصػػل بػػي األفػػومػػع زيػػادة فػػر     

عنصري التفاعػل والتكامػل ال ديكػن لػو أف  اإلتصاؿ احلديثة، نعتقد إف حتقيق
مػن و ((يكوف، إال عن طريق رسائل إتصالية تعتمد على األساليب اإلقناعية، 

ادلؤكػػد أف اإلقنػػاع لػػيس عمليػػة قهػػر أو إجبػػار مباشػػر، إذ ال حيػػدث اإلقنػػاع 
مبجػػػرد إصػػػدار قػػػواني أو تبػػػق آليػػػات وإجػػػراءات، وإمنػػػا عػػػن طريػػػق جهػػػود 

سػػتمالة العقػػل والعاطفػػة، أو إحػػدامها، لػػدى الفػػرد متتاليػػة عػػدة، تسػػتهدؼ إ

 .xxi))ادلستهدؼ، بطريقة غري مباشرة يف أغلب األحياف
وىذا يعق أف اإلقناع لػيس فعػبلً ميكانيكيػاً، إذ يتطلػب التخطػيط ادلسػبق    

والوقت واجلهد للتغلب على العوائق كافة اليت تق  يف سبيل حتقيق أىػداؼ 

ؿ إىل اإلسػػػػػتجابات ادلرغػػػػػوب إحػػػػػداثها يف ، والوصػػػػػو xxiiالعمليػػػػػة اإلقناعيػػػػػة
 .ادلستهدفي من العملية اإلتصالية



        المجتمعإصتراتٌجٌة الوصول إلى            والتشوًق الجامعي.. اإلعالم    

 

35 

 

أخذ  ويزيد من أمهية التفاعلية يف السياؽ اإلتصايل العاـ، اف اإلنرتنت    
ُيسهم يف نقل ادلعرفة وادلعلومات ومواد اإلتصاؿ بي اجملتمعات بشكل 

رلموعة كبرية  مباشر، وىو أحد أبرز وسائل اإلتصاؿ التفاعلية عن طريق
إذ يتمكن مستخدموىا من هزة احلاسوب ادلتصلة فيما بينها، جدًا من أج

ادلشاركة يف تبادؿ ادلعلومات، ويشغل اإلنرتنت أكرب شبكة حواسيب يف 
العامل على اإلطبلؽ، وىي شبكة مفتوحة لكل من يرغب اإلتصاؿ هبا، إذ 

لوف عن طريقها، أصبح ادلبليي من الناس يف العامل يستخدموهنا ويتواص
وصار ديكن احلديث ألوؿ مرة يف تأري  اإلنسانية عن حوار كوين متصل، 

 .xxiiiويشمل القضايا اإلنسانية رتيعها

رتبط صاؿ التف احلاجة اىل تكنولوجيا ادلعلومات يف رلاؿ اإلتالسيما إ    
بادلتطلبات التقنية فحسب، وإمنا باجلوانب النفسية واإلجتماعية ذلك، 

إذا كاف ))، يتمثل يف انو نفسو تعلق بطبيعة اإلتصاؿ اإلنساينشه ي هناؾف
الناس قادرين على اإلتصاؿ بطريقة أكثر مبلئمة ومباشرة، فإهنم سيفعلوف 

–ويقرتف ىذا بفكرة أف تكنولوجيا ادلعلومات ذاهتا جترب الناس .. ذلك

 .xxiv ((على إستخدامها ويصبح الدافع قوياً والديكن اإلستغناء عنو -تقريباً 
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إىل التسويق على أنو رلرد وظيفة إدارية أو ال ديكن النظر    
ووظيفة  اً يتعدى ذلك اىل كونو نشاطصار نشاط إقتصادي معي، بل 

 .األمر الذي جتمع عليو الدراسات واألسحاث ادلختلفة إجتماعية،
مشوليتو  أسس اإلجتاه احلديث يف النظر إىل التسويق وتعريفو من وينطلق    

معناه التقليدي، وأصبح يُنظر جتاوز مفهـو التسويق  يف حياتنا ادلعاصرة، إذ
ينّوه مبديات أبعد ، أي ما وراء التسويق، الذي Meta Marketingبوصفو  إليو

منظمات، وأشخاص، وقضايا، وأفكار، : وأوسع للتسويق، ليشمل

 .xxvوثقافات، فضبًل عن ادلنتجات ادلادية واخلدمات
على أنواع متعددة من  بشكلو العاـ شمل ادلفهـو احلديث للتسويقوي    

 ومن ىنا يكوف ..و وىدفو وبيئتوترتبط مبوضوعلعلها ىذا اإلصطبلح، 
التسويق  وأ، ادلختلفة ادلادية واخلدمية للمنتجات ادلؤسسة التقليدي تسويق
 وأالتسويق الثقايف كذلك ، و (...برامج، وخدمات حكومية) ، مناحلكومي

متاح ، ودور كتب، وجامعات، ومنتجات ثقافية أخرى )لعلمي ا
 .(...برنامج إنتخايب، سياسات حزبية)، والتسويق السياسي ...(سلتلفة

 الداللةو ادلفهـو .. اجلامعي واجملتمعالتسويق 
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، ...(ستحدثةقضية إجتماعية، وفكرة مُ )التسويق اإلجتماعي إىل جانب    
الذي نعتقد بأمهيتو القصوى يف ظل ادلتغريات السياسية واإلقتصادية 

، والتقنية و  فضبًل عن التسويق اجلامعي، اإلجتماعية اليت يشهدىا العامل اليـو
الذي ضلن بصدده، وديكن أف يشتمل على منجزات علمية، ونتاجات 
سحثية، وطاقات ترفد سوؽ العمل بالتخصصات العلمية ادلختلفة، وخدمات 

 . إستشارية، وإسهامات ثقافية وفنية وإبداعية وفكرية، وغري ذلك
وألف التسويق اجلامعي الناجح يتعلق من  ق تلك األمهية،من منطلو     

يكوف  حيث ادلبدأ بالبحث عن إسرتاتيجيات فاعلة للوصوؿ إىل اجملتمع،
بشكل –التسويق على ادلستوى اإلجتماعي  مفهـواف  من اذلاـ اإلشارة إىل

إستخداـ تكتيكات ومبادئ التسويق، من أجل تقدًن قضية بينّوه  -عاـ
 .دة، أو فكرة أو سلوؾجديإجتماعية 

يشري ىذا ادلصطلح إىل تكنولوجيا أساليب التغيري اإلجتماعي و    
Management Technology Social-Change ، اليت تشتمل على تصميم وتنفيذ

وإحكاـ برنامج إتصايل، يهدؼ زيادة قبوؿ فكرة إجتماعية أو شلارسة يف 

 .xxviرلموعة أو أكثر من ادلستهدفي
يستخدـ )ىذا الرأي أف مصطلح التسويق اإلجتماعي ويرى أصحاب    

ر مفهـو ادلنتج، واإلتصاؿ مفاىيم جتزئة السوؽ وأسحاث ادلستهلكي وتطوّ 
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يادة إستجابة ادلباشر والتسهيبلت واحلوافز ونظريات التبادؿ، من أجل ز 
 (.اجلمهور ادلستهدؼ

األفكار وديكن أف يكوف تغيري األفكار والسلوكيات اخلاطئة أو تبق     
ستحدثة أو السلوكيات اجلديدة، اذلدؼ األساس للتسويق على ادلستوى ادلُ 

اإلجتماعي، وىكذا تكوف األفكار والسلوكيات من ضمن ادلنتجات اليت 
يتم تسويقها بي اجلماىري ادلستهدفة، وقد حدد باحثوف ثبلثة  ديكن أف

 :أنواع من ادلنتجات اإلجتماعية
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، ويرجع من مارس التسويقهنا أفضل وتوص  الواليات ادلتحدة اإلمريكية بأ 

إمكانيات باحثوف ىذا األمر إىل طبيعة الثقافة اإلمريكية نفسها، ناىيك عن 
مدة يف معظم أضلاء العامل، وقد ا اللغة اإلنكليزية ادلعتاإلنتشار اليت ىّيأهت

، xxvii ىامتي يف تسويقها للمنتج الثقايف والعلمييتليإعتمدت على وس

 ادلنتجات اإلجتماعية كما حددىا كوتلر وروبرتو



        المجتمعإصتراتٌجٌة الوصول إلى            والتشوًق الجامعي.. اإلعالم    

 

41 

 

ثبلف لنا دافعي رئيسي يف إعتماد اإلسرتاتيجية ادلوصى هبا يف ديكن أف دت
شطة يف اُمؤلفنا ىذا يف مواضع الحقة منو، باإلفادة من قدرات اإلعبلـ الن

، دلا للجامعة من دور حيوي يف داع يف اجملتمعلئلب مهاـ التسويق اجلامعي
اف عدـ وجود من يستفيد من اإلبداع، ))، إذ اجملتمعات ادلدنية وادلتقدمة

 :، وترتكزاف علىxxviii((من أكرب زلددات ىذا اإلبداع يف العامل العريب
اإلعبلمية  لمنظوماتلالواليات ادلتحدة اإلمريكية اـ إستخد - أ

العامل كلو، عرب أشكاؿ صحافية ادلتقدمة العمبلقة اليت تغطي 
 .وسينمائية سلتلفة يف رلاؿ إسناد مهاـ التسويق

الواليات ادلتحدة بإستخداـ اجلامعات اإلمريكية  ادلنتشرة يف  قياـ - ب
اجلامعة اإلمريكية يف بريوت والقاىرة : الكثري من مدف العامل، مثل

مية والسليمانية، كما تقوـ بإستقباؿ اآلالؼ من طلبة الدوؿ النا
يف زماالت دراسية داخل أمريكا، وجلامعاهتا برامج وعبلقات تبادؿ 

 .ثقايف مع أغلب اجلامعات العادلية
نطاؽ التجارة ف إتساع اوعلى صعيد تسويق ادلنتجات ادللموسة، ف    

زاد من احلاجة إىل وسيلة سريعة  ،واإلستثمار يف الواليات ادلتحدة األمريكية
بإقتصاديات السوؽ  قد وفّر اإلعبلـ ادلختصودقيقة وفاعلة لئلتصاؿ، و 

والفواتري والصور  العروضنقل ادلتنوعة ب للنشاطات اإلقتصادية ىذه احلاجة
التأثريات أكدت و  بشكل مباشر وفوري،والبيانات على إختبلؼ أنواعها 
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احملتملة ذلذه اخلدمات إرتباط القوة الشرائية العادلية لتلك اخلدمات 

 .xxixيةبالتغريات اإلقتصاد
الوافدة ( ادلرترتة، وادلنسوخة)بع  ادلضامي اإلعبلمية الغربية وتسعى     

 سوؽ اإلقتصاد عبارة عن سلعة يف ذاهتا إىل الدوؿ العربية إىل جعل الثقافة
اليت تتحكم يف أكثر  ،لذلك الواليات ادلتحدة اإلمريكية العادلي، كما هتدؼ

إىل جعل منظمة التجارة من وسائل اإلعبلـ العادلية، وتدعو  %76من 
لكوف  العادلي اجلديد للثقافة واإلعبلـ،مركزًا دلناقشة النظاـ  WTOالعادلية 

اإلنتاج الثقايف يدخل يف أجندة السلع اخلاضعة حلرية التبادؿ التجاري 

، وىو ما يشري إىل أمهية اإلعبلـ يف شلارسات xxxوقواعد العرض والطلب
 .عاتوالتسويق، على تعدد مستوياتو وموضو 

التسارع بإستخداـ نتائج التقدـ العلمي يف رلاؿ اإلنتاج  ويرتبط    
إىل  يف ىذا ادلضمار ، اليت تسعىعطيات إستخداـ تكنولوجيا اإلتصاؿمب

 Economic Efficiency توسيع حجم األسواؽ عن طريق الكفاءة اإلقتصادية

بعضها إلستخداـ تكنولوجيا اإلتصاؿ عن طريق إقرتاب اإلقتصاديات من 

 .xxxiالبع 
فػادة مػن ميػزة التفاعليػة عػبلـ، باإلتسػويق عػرب وسػائل اإلالتأيت أمهيػة و        
تفاقػػػػاً علػػػػى اف التسػػػػويق يف ىػػػػذه إاف ذتّػػػػة : الية، مػػػػن دواعػػػػي مفادىػػػػاتصػػػاإل
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أصػػػػبحنا  اذ))احلػػػدود بػػػدأ ديػػػارس دوراً زلوريػػػاً يف اجملتمعػػػات احلديثػػػة كلهػػػا، 
تهبلكي، وصػػػػػارت العبلقػػػػػات سػػػػػاإل والسػػػػػلوؾنعػػػػػيش حالػػػػػة مػػػػػن التفكػػػػػري 

وتقػػػػػدر ىويػػػػػة األفػػػػػراد ومكػػػػػانتهم  جتماعيػػػػػة يعػػػػػرب عنهػػػػػا بلغػػػػػة السػػػػػوؽ،اإل
دلاديػة كتسبت األمػور اأمتبلكهم لسلع معينة، ومن ىنا إجتماعية يف ضوء اإل

سػػػػػػتهبلكي، وحولتهػػػػػا إىل رمػػػػػوز ذلويػػػػػة األفػػػػػػراد يف اجملتمػػػػػع اإل ىامػػػػػةمعػػػػػاين 
 .xxxii((واجملتمعات ومكانتهم

ثػل لنػا دتُ  ،جتمػاعي علػى ثبلثػة عناصػرسويق على ادلستوى اإلتويشتمل ال    
مسػػاحة ثبلثيػػة األبعػػاد، تتطلػػب إجيػػاد قواسػػم مشػػرتكة للتواصػػل فيمػػا بينهػػا، 

 :xxxiiiتتحدد يف
 ، والػػػػػػيت(جتمػػػػػػاعيادلُنػػػػػتج اال)جتماعيػػػػػػة الفكػػػػػرة أو ادلمارسػػػػػػة اإل -0

باإلفادة من  ،تسويق ادلنتج اجلامعيسرتاتيجيات إلدينا يف  تتجسد
 .ـاإلعبل

، يف يفػػػراد اجملتمػػػع احمللػػػأأو أكثػػػر مػػػن ادلسػػػتهدفي، مػػػن  ،موعػػةرل -2
 .التخصصات واإلىتمامات ادلختلفة، فضبلً عن احمليط اإلقليمي

جتمػاعي، الػيت وجيا أسػاليب التغيػري والتحػديث اإلستخداـ تكنولإ -2
 .من بي أبرزىا وسائل اإلعبلـ
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 دراساتالتؤشر حي ( عياإلعبلـ والتسويق اجلام)تزيد أمهية موضوعة و    

ية يف قضية التسويق أمهية تفعيل اجلوانب اإلتصالادلختصة  ادلعاصرة
 على تؤكدبوصفو أحد مظاىر اإلبداع، و على ادلستوى اجلامعي، للمنتج، 
يف عملية التطور، وجزء ىاـ من  مبثابة زلرؾ أساساإلبداع لثقافة ))أف 

وىي الختتل  مع ما نذىب  ،xxxiv((الثقافة نفسها، طادلا بقي حيقق الفائدة
 :عوامل ادلساعدة على نشر اإلبداعال اف من تبيِّ إليو، إذ 
تشجيع وتوجيو اإلحتياجات ادلستجدة لئلبداع، شلا يؤدي إىل  -0

 .ستجد من ىذه اإلحتياجاتإنتاج وسائل جديدة تليب ادلُ 
إنتشار تقنيات اإلتصاؿ احلديثة سهل عمليات التواصل، إذ  -2

قدرة على اإلختيار والتبق واإلستعارة، بفعل  أكثرأصبح األفراد 
 .تلك التقنيات

إف حتقيق اإلبداع يف صياغة ادلنتج اجلامعي يق ، إىل جانب تلك     
العوامل، على ضرورة إعداد ىيئات تدريسية وفرؽ سحثية فاعلة ومهيئة 
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للقياـ هبذه الواجبات بشكل يليق مبكانة اجلامعة يف اجملتمعات احلديثة، ومن 
يف كتاهبما ثروة يؤكداف  Christopher Meyerو  Stan Davisىنا صلد اف 
، على أولوية رأس ادلاؿ البشري، الذي سيقود اىل Future Wealthادلستقبل 

وكنتيجة ذلذا تفقد األصوؿ ادلادية قيمتها  )، "صراع عادلي حوؿ ادلبدعي"
قيمة  كأصوؿ مضمونة، بينما يبقى رأس ادلاؿ البشري غري ادلادي ذا

، ومن ىنا فاف العنصر البشري يكوف أحد األركاف الرئيسة يف صياغة (رسحية
 .إسرتاتيجيات التسويق اجلامعي الناحج
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ىل إحػداث تغػريات يف سػلوؾ إجتمػاعي زتبلت التغيري اإلهتدؼ   
ىرييػػػػة لتسػػػػػويق دوات رتاأاف تػػػػربز لنػػػػا واقعيػػػػة احلاجػػػػة اىل  األفػػػػراد، ديكػػػػن

كوهنػػا ،  تتمثػػل بػػاإلعبلـ  الوصػػوؿ بػػادلنتج اجلػػامعي إىل اجملتمػػع،ات يسػػرتاتيجإ
، والتغيػػري Cognitive Changالتغيػري ادلعػػريف : إىل ، يف رتلػػة مسػػاعيهاتسػتهدؼ
فضػبلً عػن  ..Behavioral Changوالتغيري السػلوكي  ،Chang in Actionيف الفعل 

 .Chang in Valuesالتغيري يف القيم 
 ،عػبلـجتماعي العػاـ، عػن طريػق وسػائل اإلادلستوى اإل اف التسويق على    

 و العنصػػر الػػرابط بػػي تلػػك ادلفاصػػلمهيػػة عػػن كونػػألػػو عوائػػد اخػػرى ال تقػػل 
، تعػػي تلػػك xxxvبتشػػكيل صػػورة ذىنيػػة ا، تتجسػػد يف أمهيتهػػادلعنيػػة بػػالتغيري

 .ىدافها على ادلدى البعيدأسرتاتيجيات يف بلوغ اإل
قتصػػػػػادي إلي واجتمػػػػاعالواقػػػػع اإل مسػػػػػت عػػػػنت الصػػػػورة الػػػػيت رُ شػػػػكلو     

 العػػػاـ طيلػػػة العقػػػود ادلاضػػػيةبشػػػكل مػػػق والسياسػػػي واألوالتعليمػػػي والثقػػػايف 
سػتثمارات مػن اخلػارج، سػتقطاب اإلإمواؿ و س األو حتدياً كبريًا أماـ جذب رؤ 

خلدمػة الواقػع قتصادية ي الداخل على توظي  فعالياهتم اإلوتشجيع مستثمر 
 .يف اخلارج إستخدامها، بدالً من يودعم اإلنتاج احملل العراقي

 ادلنتججهة ادلنشأ يف تسويق  صورةدور اإلعبلـ و 
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فضػػبلً عػػػن تلػػك الصػػػورة الػػيت رمسػػػت عػػن صػػػانع القػػرار نفسػػػو، والػػػيت مل     
، وىػػو مػػا عمػػاؿؤشػػرات تطمػػئن ادلسػػتثمرين ورجػػاؿ األتسػاعد علػػى إرسػػاؿ م

أنعكػػػس سػػػلباً يف عمليػػػات تسػػػويق ادلنػػػتج احمللػػػي بشػػػكل عػػػاـ، ومنػػػو ادلنػػػتج 
 .اجلامعي
إحدى االجتاىات احلديثػة يف دراسػة السػوؽ  Imageتعد الصورة الذىنية و     

، فيمػػا يػػتم النظػػر اىل وسػػائل اإلعػػبلـ علػػى اهنػػا واحػػدة مػػن xxxviاالجتمػػاعي
تصػػايل ادلتمثػػل يف نشػػاطها اإل دلؤسسػػات الػػيت تكػػوف الصػػور عػػن طريػػقأىػػم ا

نشر ادلعلومات واألخبػار والصػور والرسػـو والتحلػيبلت واألفكػار والشػروح، 
 .سعيها لتحقيق وظائفها وإنتاج أىدافها ومهامهاويأيت ذلك يف سياؽ 

، بوصػػفها مرادفػػػة للتمثيػػػل Imageويسػػتخدـ البػػػاحثوف مصػػطلح الصػػػورة     
Representation وىػػػػي العمليػػػػة الػػػػيت تصػػػػبح بواسػػػػطتها ادلعرفػػػػة ،Knowledge 
 ، فتتحػػوؿ إىل صػػور ديكػػن التفكػػري بواسػػطتها وحوذلػػاThoughtمتاحػػة للتفكػػري 

xxxvii . 
ائل اإلعػػػبلـ معنيػػػة بشػػػكل مباشػػػر يف عمليػػػة تكػػػوين الصػػػور وسػػػوتكػػػوف     
، وىي من أىم ادلصادر الرئيسػة للمعلومػات عػن (ادلعاين وادلفاىيم والتعاميم)

ل الػػدوؿ واألحػػداث والثقافػػات، حػػي تنقػػل جلمهورىػػا أخبػػارًا، ومػػن   تشػػكّ 
رض وجهػػات النظػػر والصػػور عػػعػػن طريػػق عػػن دوؿ العػػامل ذلػػم صػػوراً ذىنيػػة 

 .نوالعناوي
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 ،وجػوىري يف اجملتمػػع ىػاـويؤكػد البػاحثوف إف أجهػزة اإلعػبلـ تقػـو بػدور     
ذ حيصػػل الفػػرد علػػى ادلعلومػػات واآلراء وادلواقػػ  مػػن وسػػائل اإلعػػبلـ، الػػيت إ

تساعده يف تكوين تصوره للعامل الذي يعيش فيو، وىي تعػد اليػـو مػن عوامػل 
علومػػػػات وتوجيههػػػػا اإلدراؾ ادلعػػػػريف لػػػػدى اجلمهػػػػور، ألهنػػػػا تقػػػػـو بتقػػػػدًن ادل

 .بالطريقة اليت ترغب فيها
ابيػة عنهػا جلػذب إجيالػدوؿ مبسػائل تكػوين صػورة ذىنيػة ىتمت أغلػب أ لقد    
مػػػارات منهػػػا اإل، و ودديومػػػة الرخػػػاء اإلقتصػػػادي والرضػػػا ادلعيشػػػي سػػػتثماراتاإل

عػبلـ لتغطيػات عاجلػت موضػوعات دلتحػدة، الػيت كػاف تنػاوؿ وسػائل اإلالعربيػة ا
م قتػػل لفنػػاني ومشػػاىري وغػػريىم، ال يقػػل خطػػورة عػػن صػػورة ىػػذه تتعلػػق اػػرائ

ومت التعامػػل زمػػة االقتصػادية العادليػػة، األالدولػة أثػػر أزمػة ديػػوف ديب علػػى خلفيػة 
عتبػار مقػدار التحػدي الػذي سػرتاتيجيات وضػعت يف اإلإمع تلك اجلػرائم وفػق 
 .فيهاقتصادي ستقرار األمق واإلة حوؿ صورة اإلبدأت تواجهو تلك الدول

ومن ىنا تربز أمهية دور وسائل اإلعبلـ يف تشكيل مدارؾ اجلمهور     
نسعى إىل يف رلاالت احلياة رتيعها، وىذا ما  اذلامةالعراقي ضلو التطورات 

حوؿ دور وسائل اإلعبلـ على إشكاذلا ادلختلفة يف رسم إليو التنويو 
 كبريةعطوف أمهية  اف كثريًا من خرباء التسويق بدأوا ي))السيما التصورات، 

لعملية بناء قصص إخبارية، تستهدؼ بناء أو دعم أو تصميم الصورة 
 .xxxviii((الذىنية للجهة ادلستفيدة من ىذا التسويق
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إسػػرتاتيجيات للوصػوؿ بػػادلنتج اجلػػامعي إىل اجملتمػػع،  عػػنويف معػرض سحثنػػا    
" الصػورة الذىنيػة"اإلىتمػاـ مبفػاىيم  البد من التأكيد علػى أنػو مػن الضػروري

جامعػػة  -جهػػة ادلنشػػأ"، والػػيت ديكػػن أف تتمثػػل لنػا بػػػ"بلػػد ادلنشػأ"مػا يػػرتبط بػػػو 
وغري ذلك بوصفها متغريات دتارس دوراً ىاماً يف التػأثري علػى أحكػاـ ، "بغداد

 .مادلستهلكي والزبائن احملتملي وتقييماهت
اف صورة التعليم اجلػامعي بشػكل عػاـ بػدأت تواجػو حتػدياً، أشػبو إىل حػد     
، الػػيت تعػػد جانبػػاً ىامػػاً مػػن جوانػػب احلػػرب النفسػػية، (حػػرب ادلعلومػػات)بػػػ مػػا

إمػتبلؾ العلػم وادلعرفػة بادلعلومػات، وحسػن إدارهتػا والتصػرؼ هبػػا : وتشػري إىل
يف الوقت والزمػاف ادلناسػب، إليقػاع أقػوى أثػر شلكػن مػن اإلربػاؾ يف صػفوؼ 

 يف أي مػػن الطػرؼ ادلقابػل، أو إحػداث، ومنػو اإلعػػبلف عػن إصلػاز عمػل معػي
رلاالت احليػاة، وإظهػار مزايػاه بػأكثر شلػا يسػتحق، والتهويػل مػن شػأنو طمػس 
مسػػاوئو بإخراجػػو بصػػورة ختػػال  احلقيقػػة، فتصػػل ادلعلومػػة الدقيقػػة عػػن ىػػذا 
العمػػل إىل اخلصػػم، فيخزهنػػػا، وينتظػػر اللحظػػة ادلناسػػػبة ليطلقهػػا، فيػػرتؾ أثػػػراً 

علومػػػة، ادلبػػػق أصػػػبلً علػػػى بالغػػاً وعميقػػػاً مػػػن حيػػػث الثقػػػة يف مصػػدر تلػػػك ادل

، األمػػػر الػػػذي يؤكػػػد ضػػػرورة دقػػػة ادلعلومػػػات يف تسػػػويق ادلنػػػتج xxxixالتهويػػػل
 .اجلامعي
بسػػبعة أنػػػواع حلػػرب ادلعلومػػػات،   Martin Lepikyينػػػّوه يف ىػػذا اجملػػاؿ، و     

حػػػػػػرب القيػػػػػػادة والسػػػػػػيطرة، واحلػػػػػػرب اإلسػػػػػػتخبارية، واحلػػػػػػرب  تتحػػػػػػدد يف
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، وحػرب قراصػنة ادلعلومػات، وحػػرب اإللكرتونيػة، وحػرب العمليػات النفسػػية
 .ادلعلومات اإلقتصادية، وحرب ادلعلومات اإلفرتاضية

 
     
 

تشػػػري دراسػػػات سػػػلوؾ ادلسػػػتهلك الػػػيت ُأجريػػػت عػػػرب ثقافػػػات     
عػػػن جػػػودة  دييلػػػوف بصػػػفة عامػػػة إىل تكػػػوين صػػػور سلتلفػػػة إىل أف ادلسػػػتهلكي

معينػػة، إذ دييػػل ومػػدى مبلءمػػة وجاذبيػػة ادلنتجػػات الػػواردة مػػن دوؿ ومنػػاطق 
ادلسػتهلكوف إىل اف يقّيمػػوا ادلنتجػػات بشػػكل إجيػايب عنػػدما يكػػوف منشػػأىا أو 
إنتاجهػػا يف بػػبلد تتمتػػع بصػػورة ذىنيػػػة إجيابيػػة، ويكمػػن ادلنطػػق الػػرئيس ذلػػػذه 

للمسػػػتهلكي معلومػػػات عػػػن  افادلنشػػػأ يقػػػدم أو جهػػػة الدراسػػػات يف اف بلػػػد
 .جودة ادلنتج وغريىا من اجلوانب

تيحػػػػػػت ادلعلومػػػػػػات ادلختصػػػػػػػة ببلػػػػػػد ادلنشػػػػػػأ، سػػػػػػوؼ يعػػػػػػػدىا وطادلػػػػػػا اُ     
ادلسػػػػػتهلكوف معلومػػػػػات ذات صػػػػػلة يسػػػػػتخدموهنا عػػػػػن عمػػػػػد يف تقيػػػػػيمهم 

الفرضػػػػية )للمنػػػػتج، فيمػػػػا أظهػػػػرت دراسػػػػات مسػػػػحية أخػػػػرى عكػػػػس ىػػػػذه 
، بينػػت عػػدـ تػػوافر النيػػة أو الرغبػػة لػػدى ادلسػػتهلكي إلسػػتخداـ بلػػد (العامػػة

 .xlلمنتجاتكأساس يف عملية تقييمهم لادلنشأ  

 جهة ادلنشأ  صورةيف  عادلية شلارسات
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إال أف بػاحثي غػػرب يػروف أف عػػدـ رغبػػة ادلسػتهلكي يف اإلعػػرتاؼ بتػػأثري     
بلػػػد ادلنشػػػأ قػػػد تعكػػػس زلدوديػػػة قػػػدراهتم علػػػى دتييػػػز مصػػػادر التػػػأثري علػػػى 

 .أحكامهم التقييمية، أكثر شلا يعكس تأثريات بلد ادلنشأ يف حد ذاهتا
ّكػن ادلسػتهلكي مػن تػوفري دي (إختصاراً معرفيػاً ) وديكن اف ديثل بلد ادلنشأ    

الوقػت واجلهػػد عنػد تقيػػيمهم للمنػتج، ويسػػتطيع أف يتوسػط تػػأثري ادلعلومػػات 
األخرى ادلختصة بادلنتج على تقييمات ادلنتج، إال أف ىذا التأثري قػد يقػل يف 

 .دلستهلكي على دتثيل ادلعلوماتظل قدرة ا
ادلعرفيػػػة لتمثيػػػل بصػػػفة أساسػػػية يف اجلوانػػب " بلػػػد ادلنشػػأ"ويتأصػػل تػػػأثري     

يف بعػ  األحيػاف إىل " بلػد ادلنشػأ"قػد يشػري  :ادلعلومات، فعلى سػبيل ادلثػاؿ
.. جودة ادلنػتج، أو ينظػر إليػو يف أحيػاف أخػرى كأحػد خصػائص ادلنػتج، وبػذا

الػػيت يصػػّن  ادلسػػتهلكوف ( الذىنيػػةالصػػورة )يعػػد تػػأثري بلػػد ادلنػػتج نوعػػاً مػػن 

 .xliعرفة السابقة بشأف الفئاتفيها ادلنتجات إىل فئات، ويطبّقوف ادل
ديكػػػػن أف يػػػػؤثر علػػػػى سػػػػلوكيات " بلػػػػد ادلنشػػػػأ"وقػػػػد مت التوصػػػػل إىل أف     

ادلسػػػتهلكي، عػػػن طريػػػق العاطفػػػة أو الشػػػعور، بػػػدوف التػػػأثري علػػػى اجلانػػػػب 
للمنػتج ادلعلػن عنػػو أثػر سػػليب " بلػد ادلنشػػأ"ادلعػريف، أي أنػو حػػ، لػو مل يكػن لػػػ
علػػى  مػػن الػػوارد أف يكػػوف لػػو أثػػر سػػليبعلػػى ادلكػػوف ادلعػػريف لئلجتاىػػات، ف

 .اجلانبي العاطفي والسلوكي
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سػػلوؾ ادلسػػتهلك عػػن طريػػق شػػعوره، " بلػػد ادلنشػػأ"وديكػن أف يّوجػػو تػػأثري     
قد يفكر ادلستهلكوف بشكل عقػبلين بػأف بلػداً مػا خبػري يف عػدد مػن الفئػات 

نتػػػػائج ادلُنتجػػػة، لكػػػن ادلشػػػاعر السػػػلبية ادلرتبطػػػة هبػػػذا البلػػػد قػػػد تػػػؤدي إىل 
سػػػػػػلوكية سػػػػػػلبية، لػػػػػػذا جيػػػػػػب أف يسػػػػػػعى كبػػػػػػار ادلسػػػػػػّوقي يف تعزيػػػػػػز صػػػػػػورة 

 .مؤسساهتم
يتحػدث سلتصػػوف عػن ثػبلث آليػػات لتوضػيح تػػأثريات  ..خػػرىمػن جهػة أُ     
" بلػػد ادلنشػػػأ"مػػن قبيػػل إسػػتخداـ : اآلليػػة ادلعرفيػػػة: )تتمثػػل يف "بلػػد ادلنشػػأ"

بلػػد " فقػػد حيػوز: اطفػةالع/ واآلليػػة الشػعورية.. علػى جػػودة ادلنػتج Cueكإدلػاع 
الوطنيػػة، / الػػوطنفقػػد يػػوحي بادلكانػػة أو حػػب  قيمػػة رمزيػػة وعاطفيػػة،" ادلشػػأ

عػن ادلعػايري اإلجتماعيػة أو " بلػد ادلنشػأ"إذ يعػرّب : Normativeواآللية ادلعيارية 
فػػ  الشػػراء الشخصػية للمسػػتهلك، مثػػل شػػراء منتجػات زلليػػة الصػػنع، أو ر 

 (.من بلد يرفضو ادلستهلك
حػػظ التشػػابو بػػي ىػػذه اآلليػػات، وإمنػػوذج التػػأثريات اذلرميػػة لئلعػػبلف بلوي    

 علػػى سػػلوؾ ادلسػػتهلك، إذ يبػػدأ تػػأثري اإلعػػبلف علػػى معلومػػات ادلسػػتهلك  
 يف رلػػػاؿ التأسػػػيس عليػػػو، وىػػػو مػػػا ديكػػػن شػػػعوره أو عاطفتػػػو منتهيػػػاً بسػػػلوكو

ن ، باإلفػػػادة مػػػتسػػػويق ادلنػػػتج اجلػػػامعي علػػػى ادلسػػػتوى احمللػػػي صػػياغة آليػػػات
 .ادلكانة احلضارية والتأرخيية وادلعرفية الكبرية جلامعة بغداد يف اجملتمع العراقي
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 العمػػػػل الصػػػػحايفسػػػػتقبلؿ إتصػػػػاؿ و ال ينفػػػػي مبػػػػدأ دديقراطيػػػػة اإل 
الػػيت تقػػدـ خػػدمات عامػػة، ومنهػػا مؤسسػػات  الرمسيػػةأمهيػػة إعػػبلـ ادلؤسسػػات 

بوصػػػػػفو  ،بشػػػػكل عػػػػاـ، يإذ ينظػػػػر إىل اإلعػػػػبلـ احلكػػػػوم، اجلػػػػامعيالتعلػػػػيم 
علػى بنػاء حالػة مػن التوافػق بػي  عبلقات عامة، تعمل بشكل أسػاس سةمؤس

داخلي واخلػارجي مػن جهػة احلكومة ومؤسساهتا من جهة، واجلمهور بشقيو الػ
تصػػػاؿ ث والتخطػػػيط واإلوظػػائ  زلػػػددة تقػػػـو علػػى البحػػػعػػػن طريػػػق ثانيػػة، 
 .والتقوًن
حلكومػة إىل تفسػري مػا تسػعى ا أسػاس وفػقإقامة تػوازف يقػـو العمل على و     

تلقػػػي ردود فعػػػل ادلػػػواطني علػػػى السياسػػػات ادلختلفػػػة، حتقيقػػػو للجمهػػػور، و 
واإلفػػادة منهػػا يف تشػػكيل حالػػة مػػن الثقػػة والرضػػا وادلصػػداقية مػػع اجلمهػػور، 
وصواًل إىل تكوين صورة إجيابية ذلا، وبناء حالػة مػن التوافػق مػع زليطهػا سػواء 

، وتشػري الدراسػات إىل أف (ادلستوى اخلارجي على ادلستوى الوطق، أو على

 صورة التعليم اجلامعيبرنامج عبلقات عامة ل
 وسلرجاتو يف العراؽ 
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أبػرز األدوار والوظػػائ  الػػيت تقػػـو هبػػا أجهػػزة اإلعػػبلـ احلكػػومي ديكػػن إرتاذلػػا 
 :xliiعلى الوجو التايل

باحلكومػػة، إىل جانػػب العمػػل كمصػػدر مركػػزي للمعلومػػات ادلتعلقػػة  .0
تصػػػالية بػػػي احلكومػػػة واجلمهػػػور، تعمػػػل علػػػى نقػػػل إدورىػػػا كقنػػػاة 
مػػػل احلكومػػػة، إلبقػػػاء ء والتفسػػػريات ذات الصػػػلة بعاحلقػػػائق واآلرا
 .طبلع مستمر بسياساهتا، وخططها وبرارلهاإاجلمهور على 

العمػػػػل كجهػػػػػاز مهػػػػػق، يقػػػػػدـ اخلػػػػػربة وادلشػػػػػورة ألجهػػػػػزة اإلعػػػػػبلـ  .2
 .والعبلقات العامة يف ادلؤسسات احلكومية

تفسري القواني، وشرح اإلصػبلحات اجلديػدة الػيت تفرضػها احلاجػة  .2
ية، ومبا يتبلءـ وتطور اجملتمع، إىل جانػب تػوفري ادلعلومػات إىل التنم

حػػػوؿ النشػػػاطات، واخلػػػدمات الػػػيت تقػػػدمها احلكومػػػة بغيػػػة كسػػػب 
تفػػاع منهػػا، وتبديػػد الشػػكوؾ ناإلفضػػبلً عػػن اركة الفاعلػػة هبػػا، ادلشػػ

الػػػػػيت قػػػػػد تصػػػػػرؼ ادلػػػػػواطني عػػػػػن التعامػػػػػل مػػػػػع األدوار ادلعقػػػػػدة 
 .واجلديدة اليت تقـو هبا احلكومة

رة اإلحسػاس الػػوطق العػاـ، وهتيئػػة ادلػواطني لتقبػػل بعػ  أنػػواع بلػو  .3
التضػػػػػحية إذا لػػػػػـز األمػػػػػر، وتػػػػػوفري رصػػػػػيد مػػػػػن الػػػػػدعم للجهػػػػػاز 

 .احلكومي، للجوء إليو عند الضرورة



        المجتمعإصتراتٌجٌة الوصول إلى            والتشوًق الجامعي.. اإلعالم    

 

54 

 

يف بنػػاء صػػورة إجيابيػػة للػػوطن، وشػػرح ادلفػػاىيم واألسػػس  اإلسػػهاـ .4
دة ئلفػػاالػػيت تقػػـو عليهػػا الدولػػة، علػػى الصػػعيد الػػوطق واخلػػارجي، ل

 .قتصادياً وثقافياً إمنها سياسياً و 
يُنشػػر أو  سػػتطبلعات الػػرأي العػػاـ، ورصػػد مػػاإإعػػداد الدراسػػات و  .5

تصػػاؿ الوطنيػػػة واخلارجيػػة، ومتابعػػة مػػػا يُبػػث مػػن خػػػبلؿ وسػػائل اإل
جيػػري يف مراكػػز صػػناعة القػػرار الػػدويل، وتقوديػػو، وتػػوفري رؤى حولػػو 

 .للحكومة ومؤسساهتا
ميػػػي ووسػػػائل االتصػػػاؿ الوطنيػػػة تسػػػهيل مهمػػػة الصػػػحفيي واإلعبل .6

 .واخلارجية، وتوفري الظروؼ ادلناسبة لعملها
عػػػّد بػػػاحثوف النمػػػوذج الربيطػػػاين يف رلػػػاؿ اإلعػػػبلـ احلكػػػومي، مػػػن أبػػػرز و     

بريطانيػػا مػػن أوائػػل الػػدوؿ الػػيت  دالدوليػػة يف ىػػذا اجملػػاؿ، حيػػث تعػػالنمػػاذج 
سػات الػرأي العػاـ، اىتمت بربامج العبلقات العامػة واإلعػبلـ احلكػومي، ودرا

سػتمرار عنػد احلػديث إحالػة يشػار إليهػا ب CIOوديثل ادلكتب ادلركػزي لئلعػبلـ 
عػػن العبلقػػات العامػػة واإلعػػبلـ احلكػػومي، فقػػد أنشػػه ىػػذا اجلهػػاز كمؤسسػػة 

لغيػػت وزارة اإلعػػػبلـ، الػػػيت قامػػت بػػػدور دعػػػائي حكوميػػة مسػػػتقلة، بعػػػد أف أُ 
 .داخلي وخارجي خبلؿ احلرب العادلية الثانية

منػػػػوذج عربيػػػػاً، فػػػػاف بػػػػي أىػػػػم النمػػػػاذج يف رلػػػػاؿ اإلعػػػػبلـ احلكػػػػومي، اإل    
، الػػػيت أخػػػذت مكػػػاف (سػػػتعبلماتىيئػػػة اإل)يف  الػػػذي كػػػاف يتمثػػػلادلصػػػري، 
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، اليت قد أنشئت يف بداية اخلمسينات، وتعمػل ىػذه (ستعبلماتمصلحة اإل)
اؼ اذليئػة علػى توضػيح صػورة مصػر الرمسيػة للػرأي العػاـ العػادلي، وشػرح أىػػد

الدولة وسياساهتا وخططهػا يف اجملػاالت ادلختلفػة، وإزاء القضػايا وادلشػكبلت 
 .ولية، وعرض صور التقدـ يف الببلدالد
منػػػوذج عتمػػػدنا عليػػػو يف تصػػػميمنا إلأالػػػذي  ،وذج األردينمنػػػإىل جانػػب اإل    

لتحقيػػق أىػػداؼ  ،إلعػػبلـلعبلقػػات العامػػة وامقػػرتح للمركػػز العلمػػي العراقػػي ل
 يهػػتم ،ضػمن برنػػامج للعبلقػات العامػػة ،ـ يف مؤسسػات التعلػػيمتفعيػل اإلعػػبل

، دلػػا ذلػػذه الصػػورة مػػن يف العػػراؽ والعػػامل اجلػػامعيتعزيػػز صػػورة رصػػانة التعلػػيم ب
لػػدى ( جهػػة ادلنشػػأ)، نظػػراً ألمهيػػة صػػورة (التسػػويق اجلػػامعي)أمهيػػة يف رلػػاؿ 

 .الفئات ادلستهدفة من عملية التسويق
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 ،ادلقػرتحلعراقػي العلمػي للعبلقػات العامػة واإلعػبلـ ايعمل ادلركز   
بوصػفو تشػكيل مهػػق ديثػل حلقػػة الوصػل بػػي قطػاع التعلػػيم العػايل والبحػػث )

 تشػػكيبلتو اإلداريػػة واجلامعيػػة والكليػػات وادلعاىػػد وادلراكػػز البحثيػػةبالبحػػث، 
جيابياتػػػػو إطق والػػػػدويل، وبالشػػػػكل الػػػػذي يقػػػػدـ ، وبػػػػي زليطػػػػو الػػػػو ادلختلفػػػػة
علػػى  وديػػارس دوره اإلعبلمػػي شػػريكاً يف العمليػػة اإلعبلميػػة، السػػّيما ومنجػػزه،

مػن إيصػاؿ رسػائلو إىل  اجلامعي قطاع التعليم على دتكي، (ادلستوى اخلارجي
 وتػػػػوفريططػػػػو وقراراتػػػػو، اجلمهػػػػور يف الػػػػداخل واخلػػػػارج، ويّعػػػػرؼ بربارلػػػػو وخ

 .تفاع منهانإلطبلع عليها والئل، وسرتاتيجياتو ومشاريعإب ادلرتبطةعلومات ادل
إلعػػبلـ للقيػػاـ بادلهػػاـ لعبلقػػات العامػػة واويسػػعى ادلركػػز العلمػػي العراقػػي ل    

 :وادلسؤوليات التالية
 علػػيم رسػم اخلطػػط والػربامج اإلعبلميػػة ادلتعلقػة بقطػػاع الت

يف تنفيػذىا، عػرب التنسػػيق  سػهاـيف العػراؽ، واإل اجلػامعي
 .اجلهات ادلعنية

 ادلركز العراقي العلمي للعبلقات العامة واإلعبلـ
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  ات الصػػػلة بقضػػػػايا سػػػتطبلعات الػػػػرأي العػػػاـ ذإإعػػػداد
ومشػػػكبلتو ومعوقاتػػػو وحتدياتػػػو وسحػػػث  اجلػػػامعيالتعلػػػيم 

 .سبل مواجهتها
  تدعيم رؤية القائمي علػى قطػاع التعلػيم العػايل والبحػث

العلمػػػي واجلامعػػػػات وادلعاىػػػد العراقيػػػػة دلفػػػاىيم التعلػػػػيم 
احلػػػػديث وتطبيقاتػػػػو وآليػػػػات وموجبػػػػات العمػػػػل بػػػػو يف 

ادلتبعػػػة يف ىػػػذا  العػػػراؽ، وشػػػرح االسػػػرتاجتيات واخلطػػػط
 .اجملاؿ، وعرض صور التقدـ واإلصلاز يف ىذا القطاع

 بادلناسػػػػبات  ادلختصػػػػةبالنشػػػػاطات اإلعبلميػػػػة  سػػػػهاـاإل
 .، من باب عبلقة اجلامعة باجملتمعالوطنية وادلناسبات

 دلختلفػػػػة رصػػػػد القضػػػػايا الػػػػيت تتناوذلػػػػا وسػػػػائل اإلعػػػػبلـ ا
 .ومتابعتها يف العراؽامعي حوؿ واقع التعليم اجل

  اإلفػػػػػادة مػػػػػن ادلهػػػػػاـ السػػػػػابقة يف رلػػػػػاؿ إصػػػػػبلح قطػػػػػاع
 .يف العراؽ اجلامعيالتعليم 

  تبػػػادؿ اخلػػػربة وادلشػػػورة علػػػى أسػػػاس مهػػػق مػػػع أقسػػػػاـ
، اجلامعيػػػػػةاإلعػػػػػبلـ والعبلقػػػػػات العامػػػػػة يف ادلؤسسػػػػػات 

 .ووسائل اإلعبلـ الفاعلة
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  تقػػػػػدًن التسػػػػػهيبلت البلزمػػػػػة دلمثلػػػػػي وسػػػػػائل اإلعػػػػػبلـ
غطيػػػػػاهتم الصػػػػػحفية دلنجػػػػػزات الدوليػػػػػة، فيمػػػػػا يتعلػػػػػق بت
، واإلسػهاـ يف مهػاـ تسػويقها الباحثي والعلماء العراقيي

 .يف اجملتمع
 

 
ادلركػػػػز : )يتنػػػاوؿ ىػػػذا ادلقػػػػرتح إنشػػػاء تشػػػػكيل متخصػػػص حيمػػػػل تسػػػمية    

، يتػػػػوىل إدارتػػػػو رئػػػػيس مركػػػػز (إلعػػػػبلـلعبلقػػػػات العامػػػػة واالعلمػػػػي العراقػػػػي ل
ف يػػػرتبط مباشػػػرًة أة، وديكػػػن إلعػػػبلـ والعبلقػػػات العامػػػمتخصػػػص يف شػػػؤوف ا

 الػػيت قسػػاـ،األ عػػدد مػػنمػػن  أل لػػيم العػػايل والبحػػث العلمػػي، ويتػػبػػوزير التع
جلنػػة رئيسػػة للتخطػػيط وادلتابعػػة ه عػػن طريػػق تتبػػع رئػػيس ادلركػػز، الػػذي يُػػدير 

والتنفيػذ مؤلفػػة مػػن مػديري أقسػػاـ، وجلنػػة تنسػػيقية سػاندة مػػن مػػديري أقسػػاـ 
امعات وادلعاىد العراقيػة، تتمثػل أبػرز مهامهػا اإلعبلـ والعبلقات العامة يف اجل

 :يف
 سػػػػػػرتاتيجيات واخلطػػػػػػط والػػػػػػربامج اإلعبلميػػػػػػة وضػػػػػػع اإل

للمركػػز، ومبػػا حيقػػق األىػػداؼ الػػيت مت إنشػػاء ادلركػػز مػػن 
 .أجلها

 للمركز اإلطار التنظيمي
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  ،تنسيق األدوار والوظائ  بي أقساـ ادلركز، مػن جانػب
وبػػي ادلركػػز العلمػػي وأقسػػاـ اإلعػػبلـ والعبلقػػات العامػػة 

 .امعات وادلعاىد العراقية من جانب آخريف اجل
  متابعػػػػة اخلطػػػػط والػػػػربامج واليػػػػات تنفيػػػػذىا علػػػػى أرض

، وتقػدًن تقػارير دوريػة هبػذا وتقوديهػا الواقع بصورة دوريػة
 .الشأف لوزير التعليم العايل والبحث العلمي

 حتياجػػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػة للعػػػػػػػػاملي يف ادلركػػػػػػػػز حتديػػػػػػػػد اإل
عػػػػبلـ والعبلقػػػػات وتأمينهػػػا، وتأىيػػػػل منتسػػػػيب أقسػػػاـ اإل

 .العامة للقياـ مبهاـ مساندة إلصلاح أىداؼ ادلركز
  التسػػويق إعبلميػػاً ألبػػرز القضػػايا ادلرتبطػػة بقطػػاع التعلػػيم

 .، والتسويق اجلامعي، ومنها اإلصبلح التعليميامعياجل
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 :ويتوىل ىذا القسم ادلهاـ ادلقرتحة التالية: قسم العبلقات العامة .0
امعي سة وادلنهج العاـ للتعليم اجلػلسياتوضيح مؤشرات ا -

بػػػرامج عػػػن طريػػق راؽ، وبلػػورة رأي عػػػاـ مؤيػػد ذلػػا يف العػػ
التعلػيم العػايل  متنوعة لكسب التأييد، دلا فيو تطّور قطاع

 .نطبلقاً من تلك ادلؤشراتإوالبحث العلمي، 
تصاؿ إعبلمياً مػع ادلكاتػب وادللحقيػات تفعيل قنوات اإل -

بيػػػػة وادلمثليػػػػات الدبلوماسػػػػية يف الثقافيػػػػة العربيػػػػة واألجن
العػػػراؽ، وتزويػػػػدىا بادلعلومػػػػات ادلتعلقػػػة بػػػػالتعليم العػػػػايل 

بػرز إصلازاتػو، أالعلمي يف العػراؽ، بالتأكيػد علػى والبحث 
بالتنسػػيق مػػع وزارة اخلارجيػػة، وادلركػػز الػػوطق لئلعػػبلـ يف 

وشػػػبكة اإلعػػػبلـ العراقيػػػة، وىيئػػػة رئاسػػػة رللػػػس الػػػوزراء، 
 .وغريىا من ادلؤسسات الرمسيةت، اإلعبلـ واإلتصاال

سػػػرتاتيجيات ديكػػػن ذلػػػا اف تسػػػهم يف دعػػػم رؤى إإعػػػداد  -
 .وتطويره يف العراؽ اجلامعيادلعنيي بإصبلح التعليم 

 للعبلقات العامة واإلعبلـ ادلركز العلمي العراقيأقساـ 
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تنظػػيم ادلعػػارض والعػػروض الػػيت تتنػػاوؿ منجػػزات التعلػػيم  -
علػى ادلسػتوى الػوطق واسػتقباؿ الوفػود العلميػة  اجلػامعي

 .ومرافقتها وتسهيل إقامتها
عػػداد ملفػػات اإلىػػداء الػػيت تضػػم ادلطبوعػػات وادلرئيػػات إ -

الػػػيت تػػػرّوج للجامعػػػات وادلعاىػػػد العراقيػػػة، إىل اجلامعػػػات 
العادليػػػة الرصػػػينة وادلنظمػػػات الدوليػػػة واإلقليميػػػة ادلعنيػػػة 

 .اجلامعي بالتعليم
حتفػػػػػاالت وادلناسػػػػػػبات علػػػػػػى ادلشػػػػػاركة يف اإلعػػػػػػداد لئل -

ادلستوى الوطق، لتبياف أمهية قطاع التعلػيم العػايل ودوره 
 .يف احلياة العامة

تبػػػادؿ اخلػػػربة وادلشػػػورة مػػػع أقسػػػاـ اإلعػػػبلـ والعبلقػػػات  -
كافػػػػػػػة، فضػػػػػػػبلً عػػػػػػػن   اجلامعيػػػػػػػةالعامػػػػػػػة يف ادلؤسسػػػػػػػات 
اجلػػػػػػػػامعي اإلقليمػػػػػػػػي والدوليػػػػػػػػة،  مؤسسػػػػػػػػات اإلعػػػػػػػػبلـ

ياً، وسحػػث إمكانيػػة اإلفػػادة طػػبلع علػػى جتػػارهبم ميػػدانواإل
 .منها زللياً 

يتػوىل ىػذا القسػم إعػداد مػواد  :قسػم النشػر والتبػادؿ اإلعبلمػي .2
 :العبلنية مبختل  أشكاذلا، وديكن أف يقـو بػ
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إعػػػػداد وإنتػػػػاج ادلطبوعػػػػات بأشػػػػكاذلا رتيعهػػػػا، للتعريػػػػ   -
، ودورىػػم ومنجػزاهتم برصػانة العلمػػاء والبػاحثي العػػراقيي

 .والتطوير التنمية الوطنيةعلى صعيد التحديث 
األفػبلـ : إعداد وإنتاج ادلرئيات بأشكاذلا ادلختلفة، ومنها -

والفيػػػػػديو والوصػػػػػبلت الربارليػػػػػة واإلخباريػػػػػة والشػػػػػرائح 
والشػػػػفافيات، الػػػػيت تعػػػػرؼ بػػػػدور قطػػػػاع التعلػػػػيم العػػػػايل 

 .والبحث العلمي العراقي يف اجملاالت ادلختلفة
ة، والػػيت تعكػػػس إعػػداد وإنتػػاج الصػػور بأشػػكاذلا ادلختلفػػ -

يف العػػػراؽ، ومػػػلثره التارخييػػػة،  اجلػػػامعيإصلػػػازات التعلػػػيم 
والتعريػػ  بػػأبرز خرجييػػو شلػػن يشػػكلوف دعامػػات مهمػػة يف 

 .العربية والدولية ةاجلامعيقطاعات 
ديكػػػن أف يتػػػوىل القسػػػم إنتػػػاج الكتػػػاب السػػػنوي للتعلػػػيم  -

، وباللغات احلية ادلعتمدة دولياً، ومبا ديّثل سػجبلً اجلامعي
قطػاع التعلػػيم العػايل والبحػػث العلمػي العراقػػي يف لنوياً سػ

 .اجملاالت ادلختلفة
يتػػوىل ىػذا القسػػم  :قسػم الدراسػات واسػػتطبلعات الػرأي العػاـ .2

 :هاـ تتلخص يفادل عدد من
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سات اإلعبلمية هبدؼ تعزيز تنفيذ إعداد الدرا -
يف  اجلامعيسرتاتيجيات وخطط تطوير قطاع التعليم إ

 .اً العراؽ زللياً ودولي
هبػػػدؼ التعػػػرؼ علػػػى  إعػػػداد دراسػػػات حتليػػػل ادلضػػػموف -

اىاهتػػػا إزاء قطػػػاع التعلػػػيم إجتتصػػػاؿ و مواقػػػ  وسػػػائل اإل
التعلػػيم سػػرتاتيجيات إ، واإلفػػادة منهػػا يف تطػػوير اجلػػامعي
 .ووخططالعايل 

 .وبرارلو إعداد الدراسات التقوديية خلطط ادلركز -
اـ، وتنفيػػػػذىا مػػػػن أجػػػػل سػػػػتطبلعات الػػػػرأي العػػػػإإعػػػداد  -

ي صػتخاىات الرأي العاـ بػي أوسػاط ادلجتإعرؼ على الت
والبػػػػػػػاحثي والطلبػػػػػػػة واخلػػػػػػػرباء، حػػػػػػػوؿ أداء اجلامعػػػػػػػات 
وادلعاىػػد وادلراكػػػز البحثيػػػة والتدريبيػػة العراقيػػػة، واإلفػػػادة 

 .، والتسويق اجلامعيمنها يف رلاؿ اإلصبلح التعليمي
إعػداد تقػػارير رصػػّدية وحتليليػػة، حػوؿ مػػا يطرحػػو اإلعػػبلـ  -

قػػد دتثػػل حتػػدياً لصػػورة  ىامػػة،والػػدويل مػػن قضػػايا احمللػػي 
العراقػػػػي زلليػػػػاً ودوليػػػػاً، وتقػػػػدًن  اجلػػػػامعيقطػػػػاع التعلػػػػيم 

 .قرتاحات حوؿ سبل التعامل معها إعبلمياً إ
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وير آليػات للتفاعػل يتػوىل ىػذا القسػم تطػ: قسم اخلدمة التفاعلية .3
وسػػػائل االتصػػػاؿ اإللكرتونيػػػة، وشػػػبكات عػػػن طريػػػق مػػػع اجلمهػػػور 
 : ، ويقـو بادلهاـ التاليةادلعلومات

ة ادلعلومػػات الدوليػػة، والػػرد تػػوفري ادلعلومػػات علػػى شػػبك -
ستفسػػارات اجلمهػػور الػػداخلي واخلػػارجي حػػوؿ مػػا إعلػػى 

يطلبونو من معلومات حوؿ قطاع التعليم العايل والبحث 
العلمػػػػػي، ومػػػػػا يتعلػػػػػق باجلامعػػػػػات وادلعاىػػػػػد العراقيػػػػػة يف 

 .اجملاالت ادلختلفة
لعراقية يف اخلارج، والتعػرؼ اجلاليات ا تعزيز التواصل مع -

حتياجػػػػػاهتم ادلعلوماتيػػػػػة ادلتعلقػػػػػة بقطػػػػػاع التعلػػػػػيم إعلػػػػػى 
 ادلختصػػػييف العػػػراؽ واإلفػػػادة مػػػن مبلحظػػػات  اجلػػػامعي

 .واخلرباء منهم يف ىذا اجملاؿ
العراقػػػي دوليػػػاً، ومنهػػػا  اجلػػامعيالتسػػويق لقطػػػاع التعلػػػيم  -

، امعيللنتػػػػػػاج البحثػػػػػػي وادلنػػػػػػتج العلمػػػػػػي اجلػػػػػػالتسػػػػػػويق 
وادلخرجػػػػات البشػػػػرية والعلميػػػػة واخلػػػػدمات اإلستشػػػػارية 

 .على األصعدة كافة
عػػػػرض منجػػػػزات البػػػػاحثي والعلمػػػػاء العػػػػراقيي، لتأكيػػػػد  -

 .رصانة ىذا التعليم
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بث النشػرات اإلخباريػة وادلعلوماتيػة اإللكرتونيػة ادلرتبطػة  -
مبتابعػػة تطػػورات النتػػاج البحثػػي وادلنجػػز العلمػػي اجلػػامعي 

 .بقية األقساـبالتعاوف مع 
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 وزير التعليم العايل والبحث العلمي
 
 

 واإلعالم العامة العلمي العراقي للعالقات رئيس املركز
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 العلمي بالتنسيقأقسام املركز  :جلنة املتابعة والتنفيذ والتقومي             

 أقسام اإلعالم والعالقات العامة يف اجلامعات واملعاهد العراقية كافةمع                 
 يف اجملتمع قطاع التعليم اجلامعي ة تحسني صور ب حتقيق أهدف املركز                                      

 البحثي والمنجز العلمي وتوسيع فرص التسويق اجلامعي للنتاج احمللي والعاملي                   

 

 العلمي العراقي للعالقات العامة واإلعالم أقسام املركز

 اإلعبلـو العامة مركز العلمي العراقي للعبلقات ىيكلة مقرتحة لل
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الوقت احلايل إعادة ىندسة عملية التسويق والتوجو  يشهد  
السوؽ )جتاه إاإللكرتوين وحترؾ معظم الشركات بادلتزايد ضلو التسويق 

أف  السيما ،يات ومزايا التسويق اإللكرتوينفادة من إمكانلبل (اإللكرتونية
ستطاعت أف أق مداخل التسويق اإللكرتوين الشركات اليت كانت سباقة لتب

 .ترسى معايري تنافسية جديدة، ىذا من ناحية

ؽ متطورة حتقق من ناحية أخرى فإف التسويق اإللكرتوين أوجد بيئة تسوّ     
.. حتياجاهتم وإشباعهاإلبحث عن من الرفاىية وادلتعة يف ا اً للعمبلء مزيد

 :xliiiوديكن حتديد أىم الفرص وادلنافع اليت حيققها التسويق اإللكرتوين

أكػػػػػػػػػدت الدراسػػػػػػػػػات : إمكانيػػػػػػػػػة الوصػػػػػػػػػوؿ إىل األسػػػػػػػػػواؽ العادليػػػػػػػػػة – 0
أف التسػػػػػػػػػػػػػػػػويق اإللكػػػػػػػػػػػػػػػػرتوين يػػػػػػػػػػػػػػػػؤدي إىل توسػػػػػػػػػػػػػػػػيع األسػػػػػػػػػػػػػػػػواؽ 
 – 4وزيػػػػػػػػادة احلصػػػػػػػػة السػػػػػػػػوقية للشػػػػػػػػركات بنسػػػػػػػػب تػػػػػػػػرتاوح بػػػػػػػػي 

 تشػػػػػػػػػػػػػار العػػػػػػػػػػػػػادلي، كمػػػػػػػػػػػػػا يتػػػػػػػػػػػػػيح التسػػػػػػػػػػػػػويقبسػػػػػػػػػػػػػبب االن 33%
ختيػػػػػػػػػػار حتياجػػػػػػػػػػاهتم واإلإاإللكػػػػػػػػػػرتوين للعمػػػػػػػػػػبلء احلصػػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػػى 
النظػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػن  بصػػػػػػػػػرؼمػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػي منتجػػػػػػػػػات الشػػػػػػػػػركات العادليػػػػػػػػػة 

 آلياتو ورلاالتو.. التسويق اإللكرتوين 
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 يقػػػػػػػػػػػػػػرأف التسػػػػػػػػػػػػػػويق اإللكػػػػػػػػػػػػػػرتوين ال  إذمػػػػػػػػػػػػػػواقعهم اجلغرافيػػػػػػػػػػػػػػة، 
 . بالفواصل واحلدود اجلغرافية

د جيػػػػػػػػػػػ: تقػػػػػػػػػػػدًن السػػػػػػػػػػػلع واخلػػػػػػػػػػػدمات وفقػػػػػػػػػػػاً حلاجػػػػػػػػػػػات العمػػػػػػػػػػػبلء – 2
التسػػػػػػػػػػويق اإللكػػػػػػػػػػرتوين فرصػػػػػػػػػػة أكػػػػػػػػػػرب عػػػػػػػػػػن طريػػػػػػػػػػق ادلسػػػػػػػػػػوقوف 

طبقػػػػػػػػػاً حلاجػػػػػػػػػات العمػػػػػػػػػبلء  ، ويكػػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػػذالتكييػػػػػػػػػ  منتجػػػػػػػػػاهتم
يلػػػػػػػػػػػػػيب توقعػػػػػػػػػػػػػات العمػػػػػػػػػػػػػبلء  ومبػػػػػػػػػػػػػا ،E-Customizationإلكرتونيػػػػػػػػػػػػػاً 

أف  يف ويػػػػػػػػػػػػػتبلءـ مػػػػػػػػػػػػػع خصوصػػػػػػػػػػػػػيات كػػػػػػػػػػػػػل عميػػػػػػػػػػػػػل، والشػػػػػػػػػػػػػك
تصػػػػػػػػػػػالية والتفاعليػػػػػػػػػػػة للتسػػػػػػػػػػػويق اإللكػػػػػػػػػػػرتوين قػػػػػػػػػػػد الطاقػػػػػػػػػػػات اإل

يف أسػػػػػػػػػػاليب إرضػػػػػػػػػػاء وإشػػػػػػػػػػباع رغبػػػػػػػػػػات حققػػػػػػػػػػت قفػػػػػػػػػػزة نوعيػػػػػػػػػػة 
 . العمبلء اخلاصة

ـ قػػػػػػػػػػدّ : لتطػػػػػػػػػػوير ادلنتجػػػػػػػػػػات راجعػػػػػػػػػػةى معلومػػػػػػػػػػات احلصػػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػػ – 2
سػػػػػػػػػػتجابة للتغػػػػػػػػػػريات تسػػػػػػػػػػويق اإللكػػػػػػػػػػرتوين فرصػػػػػػػػػػة جوىريػػػػػػػػػػة لئلال

الػػػػػػػػػػيت حتػػػػػػػػػػدث يف األسػػػػػػػػػػواؽ والتقنيػػػػػػػػػػات بشػػػػػػػػػػكل حيقػػػػػػػػػػق دمػػػػػػػػػػج 
عػػػػػػػػن حاجػػػػػػػػات العمػػػػػػػػبلء مػػػػػػػػع التطػػػػػػػػورات التكنولوجيػػػػػػػػة، وذلػػػػػػػػك 

، والػػػػػػػػػػيت مليػػػػػػػػػػة ادلرنػػػػػػػػػػة لتطػػػػػػػػػػوير ادلنػػػػػػػػػػتجمػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػرؼ بالع طريػػػػػػػػػػق
ستشػػػػػػػػػعار السػػػػػػػػػوؽ بواسػػػػػػػػػطة اآلليػػػػػػػػػات التفاعليػػػػػػػػػة إتعتمػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػى 

 . للتسويق اإللكرتوين
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إف : سػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ التسػػػػػػػػػػػػػػػػػػعري ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفإالتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي  و ختفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   – 3
اسػػػػػػػػػرتاتيجيات التسػػػػػػػػػعري يف ظػػػػػػػػػل التسػػػػػػػػػوؽ اإللكػػػػػػػػػرتوين ليسػػػػػػػػػت 

سػػػػػػػػػػػتجابة سػػػػػػػػػػريعة لظػػػػػػػػػػػروؼ السػػػػػػػػػػوؽ، وإمنػػػػػػػػػػػا تأخػػػػػػػػػػػذ يف إرلػػػػػػػػػػرد 
، رتيعهػػػػػػػػػػا امػػػػػػػػػػل وادلتغػػػػػػػػػػريات الداخليػػػػػػػػػة واخلارجيػػػػػػػػػػةاحلسػػػػػػػػػباف العو 

والشػػػػػػػك أف مفهػػػػػػػـو التسػػػػػػػعري ادلػػػػػػػرف جيػػػػػػػد تطبيقاتػػػػػػػو مػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ 
تتػػػػػػػػػػػػػوفر تقنيػػػػػػػػػػػػػات دتكػػػػػػػػػػػػػن  إذآليػػػػػػػػػػػػػات التسػػػػػػػػػػػػػويق اإللكػػػػػػػػػػػػػرتوين، 

العثػػػػػػػػور علػػػػػػػػػى أفضػػػػػػػػل األسػػػػػػػػػعار ادلتػػػػػػػػوفرة، مثػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػنادلشػػػػػػػػرتي 
 . وادلزادات وغريىا  Shop botبرنامج 

قػػػػػػػػػػػػػػدـ : لتوزيػػػػػػػػػػػػػػعحداث أشػػػػػػػػػػػػػػكاؿ وقنػػػػػػػػػػػػػػوات جديػػػػػػػػػػػػػػدة لاسػػػػػػػػػػػػػػت – 4
سػػػػػػػػػػػوؽ اإللكرتونيػػػػػػػػػػػة لالتسػػػػػػػػػػػويق اإللكػػػػػػػػػػػرتوين منظػػػػػػػػػػػوراً جديػػػػػػػػػػػداً ل

دوف مػػػػػػػػػن يكػػػػػػػػػوف التفاعػػػػػػػػػل فيهػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػريف عمليػػػػػػػػػة التبػػػػػػػػػادؿ 
احلاجػػػػػػػػػػة إىل وسػػػػػػػػػػطاء، األمػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػذي أدى إىل بػػػػػػػػػػروز مصػػػػػػػػػػطلح 

كمػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػدـ التسػػػػػػػػػػويق اإللكػػػػػػػػػػرتوين نوعػػػػػػػػػػاً .. "عػػػػػػػػػػدـ التوسػػػػػػػػػػط"
فػػػػػػػة مبتكػػػػػػػراً مػػػػػػػن الوسػػػػػػػطاء والػػػػػػػذين يطلػػػػػػػق علػػػػػػػيهم وسػػػػػػػطاء ادلعر 

اإللكرتونيػػػػػػػػة وىػػػػػػػػي منظمػػػػػػػػات تعمػػػػػػػػل لتسػػػػػػػػهيل عمليػػػػػػػػة التبػػػػػػػػػادؿ 
ث يقومػػػػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػػػػدور مػػػػػػػػػػػػزودي بػػػػػػػػػػػػي ادلنتجػػػػػػػػػػػػي والعمػػػػػػػػػػػػبلء حيػػػػػػػػػػػػ

 . خدمة جتارية
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عػػػػػػػػػػػػد يُ : سػػػػػػػػػػػتخداـ أسػػػػػػػػػػػػاليب تػػػػػػػػػػػػرويج تفاعليػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػع العمػػػػػػػػػػػػبلءإ – 5
أكثػػػػػػػػػػػر وسػػػػػػػػػػػػائل  اإلعػػػػػػػػػػػبلف اإللكػػػػػػػػػػػرتوين عػػػػػػػػػػػرب اإلنرتنػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػن

 جتػػػػػػػػػػاه ضلػػػػػػػػػػو التسػػػػػػػػػػويقنتشػػػػػػػػػػاراً يف ظػػػػػػػػػػل اإلإالػػػػػػػػػػرتويج جاذبيػػػػػػػػػػة و 
فػػػػػػػػػػػػػاإلعبلف ادلباشػػػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػػرب اإلنرتنػػػػػػػػػػػػػت يتزايػػػػػػػػػػػػػػد  ،اإللكػػػػػػػػػػػػػرتوين
سػػػػػػػػػػػػػنوياً، وقػػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػػدـ التسػػػػػػػػػػػػػويق اإللكػػػػػػػػػػػػػرتوين  %23مبعػػػػػػػػػػػػػدؿ 

مفهومػػػػػػػػػػػػػػاً جديػػػػػػػػػػػػػػداً لئلعػػػػػػػػػػػػػػبلف، وىػػػػػػػػػػػػػػو أف الشػػػػػػػػػػػػػػركات تقػػػػػػػػػػػػػػدـ 
عػػػػػػػػن بشػػػػػػػػكل متعمػػػػػػػػد إىل بيئػػػػػػػػات مسػػػػػػػػتهدفة رسػػػػػػػػائلها الرتوجييػػػػػػػػة 

مواقػػػػػػػػػػػػػػػع إلكرتونيػػػػػػػػػػػػػػػة زلػػػػػػػػػػػػػػػددة يتوقعػػػػػػػػػػػػػػػوف أف تكػػػػػػػػػػػػػػػوف طريػػػػػػػػػػػػػػػق 
 .على دتييزىا وإدراكها قادرة Audiencesرتاىريىم 

يسػػػػػػػػػػػػػػتند : وتفعيلهػػػػػػػػػػػػػػا دعػػػػػػػػػػػػػػم إدارة العبلقػػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػػع العمػػػػػػػػػػػػػػبلء – 6
التسػػػػػػػػػػويق اإللكػػػػػػػػػػػرتوين إىل مفػػػػػػػػػػػاىيم جديػػػػػػػػػػدة وقناعػػػػػػػػػػػات ترقػػػػػػػػػػػى 

، سػػػػػػػػػػرتاتيجياً يف منشػػػػػػػػػػلت األعمػػػػػػػػػػاؿإاً إىل عػػػػػػػػػػد العميػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػريك
سػػػػػػػػػػػتهدؼ بنػػػػػػػػػػػاء عبلقػػػػػػػػػػػات ذات معػػػػػػػػػػػمي وىػػػػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػػػػػع ألػػػػػػػػػػػذا 

ة تفعيػػػػػػػػػػػل ديناميكيػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػن طريػػػػػػػػػػػق وذلػػػػػػػػػػػك  ،ودعمهػػػػػػػػػػػا العمػػػػػػػػػػبلء
 . ستمرارية االتصاؿ ادلباشر مع العمبلءإو 

دتػػػػػػػػػػر : سػػػػػػػػػػرتاتيجي يف السػػػػػػػػػػوؽإحتقيػػػػػػػػػػق ميػػػػػػػػػػزة تنافسػػػػػػػػػػية وموقػػػػػػػػػػع  – 7
نتقاليػػػػػػػػػػػة نتيجػػػػػػػػػػػة إيف األسػػػػػػػػػػػواؽ اإللكرتونيػػػػػػػػػػػة مبرحلػػػػػػػػػػػة  ادلنافسػػػػػػػػػػػة
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إىل التحػػػػػػػػػػػوؿ إىل ادلنافسػػػػػػػػػػػة ادلسػػػػػػػػػػػػتندة للقػػػػػػػػػػػدرات، والشػػػػػػػػػػػػك أف 
التطػػػػػػػػػػػػػػػػورات اذلائلػػػػػػػػػػػػػػػػة يف تكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػا ادلعلومػػػػػػػػػػػػػػػػات ادلرتبطػػػػػػػػػػػػػػػػة 

خلقػػػػػػػػػػت فرصػػػػػػػػػاً غػػػػػػػػػري مسػػػػػػػػػػبوقة يف ق اإللكػػػػػػػػػرتوين قػػػػػػػػػد بالتسػػػػػػػػػوي
سػػػػػػػػػػػرتاتيجيات ادلميػػػػػػػػػػػزة وحتسػػػػػػػػػػػي الوضػػػػػػػػػػػع التنافسػػػػػػػػػػػي دعػػػػػػػػػػػم اإل
 .للشركات
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صلػد أف  ،نرتنػت مبليػي ادلواقػع التجاريػةضم شبكة اإلفيما ت       
يف سػػوؽ  منفػػذ  عػػن افتتػػاح خيتلػػ للتسػػويق إلكػػرتوين عمليػػة تأسػػيس موقػػع

نرتنػت عشػر خطػوات والتسويق على اإل عماؿاألع خرباء وقد وض.. تقليدية

xlivرقمي تتلخص يفال للتسويقموقع  وإطبلؽلتأسيس 
: 

 والػػيت ،نرتنػػتعلػػى اإل اإللكػػرتوينطلوبػػة مػػن ادلوقػػع  حتديػد األىػػداؼ ادل .0
 .للعمبلء إظهارىاوتعكس ادلعلومات ادلطلوب  ،حتياجاتتغطي اإل

شػرائح السػوقية الػيت سػيتعامل حتديد عدد الزبائن وادلنػاطق اجلغرافيػة وال .2
، ء يف ىػػذه ادلنػػاطقدقيقػػة عػػن العمػػبلالعلومػػات ادلورتػػع  ..معهػػا ادلوقػػع

، أو وضػػػع اجػػػة لوضػػع أكثػػػر مػػن لغػػػة علػػى ادلوقػػػعقػػد تكػػػوف ىنػػاؾ حف
تضػػم  سحسػػب ثقافاهتػػا واحتياجػػات السػػوؽ فيهػػا، مواقػػع سلتلفػػة للػػدوؿ
 .كل دولةلمعلومات سلتلفة 

 لكرتوينلتسويق اإلل القواعد الفنية
 (رقمي للتسويق على اإلنرتنت إنشاء موقع)
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الصػػػيانة، و ، خػػػادـ معلومػػػات ادلوقػػػع :لي اصػػػة بتكػػػاحتديػػػد ادلوازنػػػة اخل .2
 .وغري ذلك. .حتديث ادلوقعو التسويق، و 

يس وإطػػػػبلؽ ادلوقػػػػع التجػػػػاري الشػػػػركة يف عمليػػػػة تأسػػػػ إدارات إشػػػػراؾ .3
ىػػػػذه تأسػػػػيس إعػػػػادة لكػػػػرتوين يعػػػػق حتػػػػوؿ أو فالعمػػػػل اإل ،للمؤسسػػػػة
 زللكرتوين الشامالعمل اإل وفق متطلباتعلى  ادلؤسسة

لػيت وحتديػد الوسػائط ادلتعػددة ا Userلمتصػفحي حتديد احلدود التقنيػة ل .4
 .تصاؿ بشكل جيدتؤمن الصوت والصورة وحتقق اإل

وضػػػع قائمػػػة مبحتويػػػات ادلوقػػػع وعبلقتهػػػا بػػػالعمبلء ادلطلػػػوبي كمرحلػػػة  .5
 .العمبلءالتعامل مع   تعديل ىذه احملتويات مع تزايد عمليات  ،أولية

يػػػاً ومعػػػرباً لسػػػهولة سػػػم للموقػػػع ويفضػػػل أف يكػػػوف صػػػغرياً ورمز أختيػػػار أ .6
 .التداوؿ والتصفح

لكػػرتوين للموقػػع وسػػهولة الوصػػوؿ كػػد مػػن فعاليػػة صػػبلت الربيػػد اإلالتأ .7
 .إليو

بتصػػػميم ادلواقػػػع ديكنهػػػا تصػػػميم ادلوقػػػع وتقػػػدًن  سلتصػػػةختيػػػار شػػػركة أ .8
 .خدمات منتظمة لو
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ىػػذا عػػن  اإلعػػبلفعػػن طريػػق اإللكػػرتوين نفسػػو، لموقػػع لتسػػويق ال .01
سػػواء بشػػكل زللػػي أو  ،أخػػرى علػػى االنرتنػػت يػػةإعبلنادلوقػػع يف مواقػػع 

جتػذاهبا والسػوؽ الػذي إئػة ادلتصػفحي ادلطلػوب وذلػك حسػب ف ،دويل
 .خرتاقوإيراد 
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ادلعاصر التعليم العايل ، ببداية جامعة بغداد ونشأهتا يرتبط تأري   
 عراقية كرب مؤسسة علميةأت امعة ليسفهذه اجل بشكل عاـ، يف العراؽ

نطلقت منها ادلبلكات التدريسية والفنية أقد و  ..وإمنا ىي أوذلا ،سبفح
ادلدربة تدريبًا عاؿ ادلستوى لتنشر على مساحة اجلامعات  ،واإلدارية

ستفادت من تلك أاليت مت تأسيسها فيما بعد كما  ،ىالعراقية األخر 
 . ادلبلكات ادلؤسسات احلكومية األخرى

لدراسة إمكانية تأسيس جامعة  أوؿ جلنة 3491عاـ  وتشكلت يف    
يف أيلوؿ عاـ  عة يف العراؽأوؿ قانوف لتأسيس جام مت تشريعوقد . عراقية
ورللس  ا،عي أوؿ رئيس ذل 2:68ويف عاـ  ،(جامعة بغداد)باسم  ،2:67

دراسة واقع الكليات وادلعاىد القائمة  مبهاـليقـو  ،للجامعةتأسيسي 
ختاذ اخلطوات الضرورية إ كياهنا، و التغيريات البلزمة يف وإجراء ،حينذاؾ

 . بعد التأكد من بلوغها ادلستوى العلمي ادلناسب ،لربطها باجلامعة
 اإلعبلف عنمت مبوجبو ، 2:69 يف قانوف آخر جلامعة بغدادتشريع  وجرى   

احلقوؽ  :وتضم كليات ،قياـ جامعة ذلا رللس يدير شؤوهنا العلمية واإلدارية
ب والصيدلة واآلداب والتجارة والزراعة والطب واذلندسة والرتبية والط

 وإحتياجات اجملتمع العراقي بغداد جامعة
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معهد العلـو اإلدارية، : كما أحلقت اامعة بغداد معاىد عالية ىي،  البيطري
ومعهد اللغات، ومعهد ادلساحة، ومعهد اذلندسة الصناعية العليا، فضبًل 

 .عن معهد الرتبية البدنية
التوسع من يث من حامعة اجل التنمية إجتهتونظرًا لتزايد متطلبات     

ومد نطاؽ نشاطها العلمي  ،حيث أعداد الطلبة ومبلكاهتا العلمية والفنية
 . اىل مدف أخرى يف العراؽ

الطب والعلـو واذلندسة  :أقامت اجلامعة يف مدينة ادلوصل كلياتو     
وأقامت  ،والزراعة والغابات والصيدلة والدراسات اإلنسانية ومعهد للحاسبة

مطلع نيساف  وصارت يف. لرتبية واحلقوؽ واذلندسةل :يف البصرة كليات
 .جلامعيت ادلوصل والبصرة الكليات أعبله أساساً  2:78
تستجيب بشكل سريع  ،منذ تأسيسها وح، اآلف ،وكانت جامعة بغداد   
دة أعداد زياعن طريق وذلك رتيعها،  التطور والتنميةتطلبات خطط دل

 إىل جانب استحداث كلياتختصاصات كافة، الطلبة ادلقبولي يف اإل
معاىد للدراسات العليا  5فضبًل عن  ،كلية  35جديدة اليت بلغت ح، اآلف 

 اذلندسة الوراثية،و  الليزر والببلزما ،و التخطيط احلضري واإلقليمي، ) :ىي
عن  -أيضاً –كما كانت تستجيب ،(معهد الدراسات احملاسبية وادلاليةو 

يف أعداد  عليا الذي تتبعو زيادةزيادة التخصصات يف الدراسات الطريق 
مكتبًا إستشاريًا يف سلتل  العلوـ  27 اجلامعة تضمو ، الطلبة ادلقبولي فيها
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الطبية والزراعية والصرفة واإلنسانية، ديكن ذلا أف تقدـ خدماهتا إىل اجملتمع، 
وأستطاعت أف تدخل التصني  العادلي، نظرًا للجهود العلمية ادلتقدمة، 

جامعة عادلية مرموقة، كاف نصيب  800من أصل  702 لتحتل ادلرتبة
 .مراتب منها فقط 4اجلامعات العربية 
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 التأسيس ادلكػػػػػػػػػػػػتب اإلستشػػػػػػػػػػػػاري ت
 0871 كلية اذلندسة/ مكتب اإلستشارات اذلندسية 0
 0886 كلية اذلندسة/ ادلكتب اإلستشاري دلشاريع وسحوث البيئة 2
 0886 كلية القانوف/ مكتب اإلستشارات القانونية 2
 2113 كلية اذلندسة اخلوارزمي/ مكتب اإلستشارات اذلندسية 3
 0883 معهد التخطيط احلضري واإلقليمي/ ادلكتب اإلستشاري التخطيطي 4
 0882 احلاسبة اإللكرتونية/ ادلكتب اإلستشاري لنظم احلاسبات وادلعلومات 5
 0882 كلية العلـو/ اإلستشاري العلمي ادلكتب 6
 0865 كلية طب األسناف/ العيادة اإلستشارية 7
 2113 كلية الفنوف اجلميلة/ ادلكتب اإلستشاري 8
 2118 معهد الليزر/ ادلكتب اإلستشاري 01
 0872 كلية الصيدلة/ ادلكتب اإلستشاري الدوائي 00
 0886 دقتصاكلية اإلدارة واإل/ اريادلكتب اإلستش 02
 0882 كلية اللغات/ ادلكتب اإلستشاري للغات األجنبية والرترتة 02
 0876 كلية الزراعة/ ادلكتب اإلستشاري الزراعي 03
 2101 كلية طب الكندي/ العيادة اإلستشارية 04
 2118 مركز الدراسات الدولية/ مكتب اإلستشارات السياسية 05
 
 

 ادلكاتب اإلستشارية يف جامعة بغداد
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خترج العلماء  ،جامعة عادلية لتصبحبغداد جامعة تتطلع  
 األسحاث، والرائدة يف ستقبل، ورافدًا لؤلفكار اخلبلقةوادلبدعي من قادة ادل

وقد دتكنت بالفعل من ، هم يف التنمية ادلستدامة للمجتمعميزة اليت تسادل
، إىل جانب جامعتي عربيتي 3023دخوؿ التصني  العادلي للجامعات يف 

 :xlvعدد من احملاوريف اجملتمع ب اجلامعة تتمحور رسالة فيمافقط، 

لى مواكبة مستجدات مبق ع ،يزحترص على تقدًن تعليم شل -0
العلمي والتعليمي العراقي ، وملتـز بادلوروث التخصص العلمي

 .األصيل
 ،بتعليمهم مهارات فن القيادة ،بناء الشخصية ادلتكاملة للطلبة -2

لتزاـ ق، واإلأساليب حل ادلشاكل والعمل بروح الفري يفوالبحث 
 .والسلوؾ األخبلقي ادلهق ،باجلودة

مبا خيدـ حاجات اجملتمع  ،كتساب ادلعرفة للطبلبإغرس روح  -2
 .العراقي

 رؤية جامعة بغداد ورسالتها وأىدافها يف اجملتمع
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والتوجو ضلو  ،(التعليمية واإلدارية) العملياترفع كفاية وفاعلية  -3
الذي يعمل على تقدًن ادلنتجات  ،العمل اجلماعي ادلبدع

 .واخلدمات ذات اجلودة ادلتميزة
عن طريق  ،تمع برفده بادلشاريع البحثيةزدىار اجملإـ يف سهااال -4

لتقدًن اخلدمات البحثية ، امعةالتشكيبلت التابعة للج
 .ستشارية اليت تساعد يف حل ادلشاكلواإل

 :تتمثل يفالقيم عدد من لتزاـ بعلى اإلجامعة بغداد تشدد و     

تعليمية ات التلتـز اجلامعة بدورىا القيادي بي ادلؤسس :القيادة -0
 .تقدًن أسس سلوؾ مهق متقدـعن طريق ، األخرى

ستمرارية إاجلامعة بالتعليم ادلستمر لضماف تلتـز : التعليم ادلستمر -2
 .منو اجملتمع العراقي ورفاىيتو

تطبيق عن طريق تابعة حاجات اجملتمع ورغباتو، م: لتزاـ باجلودةاإل -2
ستكماؿ إل ،تمرلتحسي ادلسوا ،وادلقارنة ادلرجعية ،التقييم الذايت
 .تلك احلاجات

التعليمية يف  برامج اجلامعةتوظي  رتيع  :جتاه اجملتمعإادلسؤولية  -3
 .غنائو بالعلم وادلعرفةإخدمة اجملتمع و 
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أساس  اخدماهتاف تكوف و  اجلامعة، التنوع يف نتاجات: التنوع -4
 .ىادتيز 

لتبقى جامعة بغداد ىي : العناية بصورة جامعة بغداد يف اجملتمع -5
 .ىل بي ادلؤسسات التعليمية العراقيةاألو 

ة ئواذلي، دًن بيئة عمل للطبلبتقتلتـز اجلامعة ب: رتاـ ادلتبادؿحاإل -6
 ،وادلنتسبي اآلخرين، دتتاز بالقيم ادلهنية العالية ،التدريسية

حرتاـ الرأي إو  ،من حرية إبداء الرأي ،وقدسية احلـر اجلامعي
 .وتبادؿ ادلعلومات ،األخر

 األىداؼعن طريق على حتقيق رسالتها بغداد معة جا وتعمل    
 :وىي اإلسرتاتيجية

اليت  ادلختلفة، جتهيز القوة العاملة ادلؤىلة للعمل يف اجملاالت -0
 .حتياجات ادلتطورة لسوؽ العملتقابل اإل

سهم يف بالشكل الذي يُ  ،جتويد العمليات التعليمية واإلدارية -2
 .اجلامعة ورسالتها ةحتقيق رؤي

 .وتطويرىا ،ات أعضاء اذليئة التدريسيةتنمية قدر  -2
 يةعتمادالعلمية، مبا يتناسب ومعايري اإل نتاجات اجلامعةجتويد  -3

 .الدولية
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فادة من التجارب الدولية اإلو  ،تطوير الربامج التعليمية ادلعتمدة -4
 .يف التخصصات ادلتباينة، مبا يتناسب ومتطلبات سوؽ العمل

ديدة تتناسب ومتطلبات وخلق قدرات ج ،حتسي قدرات العاملي -5
 .اجلودة

ل على تسهيل ادة ىندسة اإلجراءات بالشكل الذي يعمإع -6
 .أعماذلاعتماد التقنيات احلديثة يف إو ، العمليات وتيسريىا

ادة النظر يف اذلياكل التنظيمية للجامعة والكليات وادلعاىد إع -7
 .ا يتناسب والتوجو اجلديد للجامعةومب ،وادلراكز

 .كافة  تشكيبلت اجلامعةلصي  الوظيفي دتاـ عمليات التو إ -8
، واختاذ  األداء ادلعتمدة يف اجلامعةوًنقتطوير طرائق ت -01

 .ال الكم ذلا،النوع فلسفة 
دعم الروابط الثقافية والعلمية وتوثيقها بي اجلامعة  -00

 .وادلؤسسات العلمية واجلامعات العربية والعادلية
 .ستقبللية يف العمل اجلامعياإل -02
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مهامًا العبلقات العامة اإلعبلـ ونشاطات  إستخدامات دتارس  
ترويج أو ادلساعدة يف حتقيق إسرتاتيجية  ،التسويقمساندة جهود  فاعلة يف
لئلفادة من معطيات السوؽ  عن زلاولة كش  احلقائق ، فضبلً ادلنتج
فأف التسويق يتناظر مع وظيفة العبلقات العامة يف ضوء وبادلقابل، .. ووفرص

 .xlviتعددةادل و وأشكالولية ادلفهـو احلديث للتسويق على أنواعمشو 
ىي وجو  اجلامعيحيث أف العبلقات العامة يف مؤسسات التعليم و    

فهي تأخذ على عاتقها التواصل مع  ،اجلامعة الذي تطل بو على اجملتمع
على ادلستويات احمللية  ،ادلؤسسات واذليئات األكادديية احلكومية واخلاصة

، من منطلق معة فكريًا وثقافيًا وعلمياً صورة اجلابذلك تنقل  إذ ،يةوالدول
ق فلسفة اجلامعة القائمة على ادلصداقية والتمييز والتطوير ادلستمر يتطب

ىتماـ بو وكل ذلك يتم يف والتوجو ضلو خدمتو واإل ،واالنفتاح على اجملتمع

 : xlviiضوء رلموعة من الوظائ  منها على سبيل ادلثاؿ
لتحقيق ( ...األكادديية، اإلدارية)ي اإلدارات ادلختلفة التنسيق ب -0

 .االنسجاـ

 اجلامعي اإلعبلـ والتسويقرؤى ميدانية يف 
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أكاددييوف، إداريوف، )توثيق صبلت وعبلقات أفراد أسرة اجلامعة  -2
 (....باجملتمع

شرح سياسة اجلامعة وفلسفتها وأىدافها وخطة عملها وأنشطتها  -2
 .بالنسبة للمجتمع

 .ـ ضلو اجلامعةالقياـ بوظيفة البحث العلمي فيما خيص الرأي العا -3
إقامة التواصل مع ادلؤسسات الثقافية والعلمية وادلهنية يف اجملتمع  -4

 .احمللي والدويل
اعية داخلية أو خارجية علمية أو ادلشاركة يف الفعاليات االجتم -5

 ...قتصاديةإ
، لتحقيق التسويق اجلامعة تعري  اجملتمع مبدخبلت وسلرجات -6

 .اجلامعي الفاعل
 :اخلارجي للجامعة ما يأيتويشمل اجلمهور       

 ،جتار وف،باحث)مباشر من سلرجات اجلامعة ادلستفيدوف بشكل  -0
 .يف إطار ختصصاهتم( ...اعصنّ 

ادلرتبطة بشكل أو بلخر تلك و  ،ادلؤسسات احلكومية واخلاصة -2
وتطبيقات  أسحاثباخلدمات اليت تقدمها ادلؤسسة اجلامعية من 

اكبة للتكنولوجيا ورة ومو عملية أو إعداد مبلكات مهنية متط
 .احلديثة
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ليو ادلؤسسة إوىو اجملتمع الذي تنتمي  ،أفراد اجملتمع احمللي -2
: ، من قبيلوىم اجلمهور العاـ ..بكل شرائحو وطبقاتو ،اجلامعية

 .اآلباء وأولياء أمور الطلبة
بع  األحياف مع اجلمهور يف خل اوىم رتهور يتد ،اخلرجيوف -3

، يف حقيقة األمرللمخرجات  الناتج احلقيقي يعدلكنو  ،الداخلي
 .بعد أف دربتهم وىيئتهم وعلمتهم ،اليت قدمتها اجلامعة للمجتمع

التوق  بوليس  ،صلاز علمي غايتو النهائية اجملتمعإوشلا الشك فيو أف كل     
ادلكتبات، وذلك ما خزائن  أو ،عند حدود ادلؤدتر العلمي الذي يطرح فيو

عية نرى أف ادلؤسسة اجلامحي رة، طو نراه بشكل واضح يف اجملتمعات ادلت
 األسحاثأساس و  ،كتشافات العلميةىي ادلصدر األساس والرئيس لئل 

أف ادلؤسسات  صلدالعلمية ادلتعلقة بادلشاكل اليت يواجهها اجملتمع، يف حي 
كتشافات كاإل   ،لتزامات علميةإية يف رلتمعنا حتقق ما عليها من اجلامع
لكنو ال يدخل ضمن مرتكزات تطوير  ،لفكريواإلنتاج ا واألسحاثالعلمية 

باف اخللل يف طريف اجملتمع احمليط باجلامعة، وىنا فاف من الضروري القوؿ 
 :عملية التفاعل
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ادلخرجات العلمية يف العلـو الطبية   ،على سبيل ادلثاؿ ،إذا ما أخذناو     

ع القوؿ بأهنا متقدمة فأننا نستطي ،يف رلاؿ األمراض أو ادلعاجلات كاألسحاث
 ،واليت حتصل ،ودليل ذلك ما ينشر منها يف اجملبلت العلمية األجنبية ،جداً 

الطبية يف جامعات  األسحاثعلى ادلراكز األوىل متنافسة مع يف العادة، 

 .xlviiiالعامل
يكمن  يف ىذا ادلضمار طرحو باحثو جامعة بغداديالذي  اإلستفهاـلكن     

العلمية الطبية يف اجملتمع احمليط  األسحاث ىل طبقت تلك :اؤؿيف التس
ىي من  األسحاثمع التأكيد على اف عينة جتارب تلك  ،؟فعبلً  باجلامعة

 .نفسو اجملتمع العراقي

الطرؼ األوؿ 
 (: اجلامعة)

مل يرتق يف عملية  
التسويق دلخرجاتو 

اجملتمع،  العلمية إىل
مبا ديكن عّده تسويقًا 
 .جامعياً ناجحاً 

 

الطرؼ الثاين 
 (اجملتمع)

ليس لديو الرؤية 
الواقعية والصورة 
الواضحة، دلا ديكن 
اف حتققو تلك 
ادلخرجات اجلامعية 
من تطور ملموس 

 .وحقيقي
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لقد مت تشخيص عدد من األخطاء اليت كانت سببًا يف تراجع أدوات    
يما فالتسويق اجلامعي يف اإلضطبلع مبهاما ادلختصة بالوصوؿ إىل اجملتمع، و 

جيري حتديد أخطاء اجلامعات يتعلق بتسويق النتاج البحثي وادلكتيب احمللي 

 :xlixالعراقية يف عمليات التسويق مبكتباهتا ومراكز معلوماهتا يف

يتمثل  ،مراكز ادلعلومات خطأو  العديد من ادلكتباتتركب  -0
وتنمية  ،ادلكتبة باجملموعات إغراؽبعملية التسويق  علىالرتكيز ب

 أو ،ادلستفيد إشراؾختيار دوف ووضع سياسة اإل تاجملوعاىذه 
ديد الفرص ورسم ووضع اعتماد سياسة جتزئة السوؽ وحت

 معتقدة باهنا ختتار ما ،التسويقية سرتاتيجي وفق البيئةالتخطيط اإل
 أوحيتاجو ادلستفيد  يكوف ما ال إال انو ،فضلواأل األنسبىو 

جتاىات اليت اإل أسوأىذا ادلنظور من ويعد  ..بالفعل ادلستهلك
رؤية  فمنبععلى خدماهتا،  واليت تنعكس سلباً  ،تتبعها ادلكتبات

عدـ تطبيق  إىل يعود اجملتمع الضيقة للعديد من ىذه ادلؤسسات
 أكثر بي من ادلكتبات اف علماً  ،فيهاالصحيحة التسويق  مبادئ

السليم، التسويق  عليها حتتاج اف فيهااليت اجلامعية ادلؤسسات 
وتسويق وترويج  ،دماتاخلتقدًن على  -أساساً –ائمة ق ألهنا
 .ليب حاجات ومتطلبات اجلمهوري ومباعلوماتية ادل سلعال
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ادلعلومات بالفكرة القددية التقليدية  تؤمن بع  ادلكتبات ومراكز -2
 ختيارإيتحدد بىدفها واف ، (مستودع وأسلزف ) أهناالقائمة على 

 إعادهتا   ،الرفوؼوختزين وجتميع ادلعلومات وترتيبها على 
تقـو هبا لتشجيع  إجراءات ةأي دوف ،للمستفيدين عند الطلب

 ستقطاب اجلمهور من ادلستهلكي احملتمليإوحث وجذب و 
 .وتعريفهم مبا لديها

ادلكتبات ومراكز ادلعلومات تؤمن باهنا وجدت  ال تزاؿ العديد من -2
صعب  (ادلبدأ)وقد أصبح ىذا  .ادلعلومات رلاناً  وإتاحةلتقدًن 

التطبيق مع تطور تكنولوجيا ادلعلومات وظهور خدمات زلوسبة 
واليت  ،نتنرت واستخداـ قواعد البيانات وعرب اإل ،الشبكات عرب

ستخدامها إترف   -أي ادلكتبات–ولكنها اً حيتاجها ادلستفيد كثري 
دفع ادلستفيدين  يتطلب منوبالتايل  أمواؿ إىلسحجة اهنا سحاجة 

 .ى ادلعلومات التقليديةتقتصر علها ل، شلا جعمواؿاأل
ادلقرتحات بعدد من  3023يف وتوصي دراسة صدرت عن جامعة بغداد 

، يف رلاؿ التسويق ادلختصة بعمل تشكيبلت اإلعبلـ والعبلقات العامة
 :lاجلامعي
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بإنشػػاء قنػػاة فضػػائية وإذاعػػة لغػػرض تسػػويق  اتضػػرورة قيػػاـ اجلامعػػ -
جلامعػػػة إىل ادلؤسسػػػات مػػػن األسحػػػاث والرسػػػائل ا ،إنتاجهػػػا العلمػػػي
الفاعلػػة وادلشػػاركة ، ذات العبلقػػة واجملتمػػع بصػػورة عامػػةوالػػوزارات 
 .كثري من مشكبلت اجملتمعاليف حل 

مقػػػروءة ومسػػػموعة )التأكيػػػد علػػػى دور وسػػػائل اإلعػػػبلـ ادلختلفػػػة  -
ت أسػػػػػػاتذة وطلبػػػػػػة تسػػػػػػويق قػػػػػػدرات وخػػػػػػربا يف رلػػػػػػاؿ، (ومرئيػػػػػػة

حلديثػػػػػة يف العمليػػػػػة ا اتفػػػػػادة مػػػػػن التقنيػػػػػاإل، و الدراسػػػػػات العليػػػػػا
 .التعليمية والنتائج الفكرية اليت تطرحها

ونشػرىا علػى اجلامعيػة، الرسػائل األطػاريح و طباعة دليل دللخصات  -
 .شبكة اإلنرتنت

ة لبيع الكتب اليت ينتجها أساتذة اجلامعة بأسػعار مكتبة رئيس ةأقام -
 .مدعومة

مػػػػي النتػػػػاج العل تنػػػػاوؿ فيػػػػوي ،(للجميػػػػع ةالقػػػػراء)إعػػػػداد برنػػػػامج   -
ونشر مؤلفاهتم وأسحاث طلبة الدراسػات  ن طريق طباعة،علؤلساتذة
 .العليا

تغطيػة ب اجلامعيػةالعبلقػات العامػة و  تشػكيبلت اإلعػبلـضرورة قيػاـ  -
نتائجهػػػػػا  وعػػػػػرض اجلامعػػػػػات،النػػػػدوات وادلػػػػػؤدترات الػػػػػيت تقيمهػػػػػا 
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لغػػرض  ،للجهػػات ذات العبلقػػة مػػن مؤسسػػات حكوميػػة أو خاصػػة
 .اجملتمع تسهم يف خدمةتقدًن ما ديكن من نتائج 

صػي تخادل وإعػبلـ ،بلت العلميةاجملإصدار اجلامعات على مواصلة  -
 إنتاجهػػػا العلمػػػيوالقطػػػاع اخلػػػاص بوادلؤسسػػػات العامػػػة والػػػوزارات 

 .التواصل مع اجملتمعإدامة وذلك بغية  ،بأسعار سلفضةحثي بوال
ميػة يف اإلسهاـ مبجاالت التطػوير والتن سؤولياهتادلاجلامعات  شلارسة -

حتقيػػػق أقصػػػى يف  احلػػػديث أىػػػم أدوات اجملتمػػػع بوصػػػفها ادلختلفػػة،
جتماعيػػػػة قتصػػػػادية واإلالتنميػػػػة الشػػػػاملة يف اجملػػػػاالت اإل قػػػػدر مػػػػن
 .على النطاؽ احمللي واإلقليمي والدويل، والثقافية

توجيػػو البحػػث العلمػػي ضلػػو مػػا يؤكػػد احلاجػػات الوطنيػػة يف التنميػػة  -
 .ختلفةذلك عرب وسائل اإلعبلـ ادل وتسويق
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الباحثي على اف ادلنتج اجلامعي ىو الرصيد  بأغليتفق   
 ،على وفق تنوع مفاصلهاا، ترتبط هبساس اليت مادهتا األو احلقيقي للجامعة، 

 .، وغري ذلكفنية أـ ،صحافيةأـ ، ادبية ـأ ،علمية كانت تلك ادلادةأء سوا
نتاجاهتا  لى مدى ترويجيف الوصوؿ إىل اجملتمع، عصلاح اجلامعة  ويتوق     

ىذا التثقيفية يف  العناصر، بوصفها مرتكز العلمية البحثية، ومنجزاهتا
 .اجملتمع
علمية النافذ ادلعلى  اً كبري  اً نفتاحإاجلامعات العراقية اليوـ تشهد و     
ىذا االنفتاح مثل و ، سابقاً واليت مل تكن متاحة  ،عادليةالدبية ألثقافية واالو 

استخداـ عن طريق ذ طرح النتاج اجلامعي وتسويقو نافتعدد ميتطلب 
، والبحث يف إسرتاتيجيات الفرص ادلتاحة لرتويج ذلك النتاج اجلامعي

جديدة لتطوير تلك الفرص، واإلفادة من قدرات عدد من األدوات، من 
 .بينها اإلعبلـ، وإنتشار تقنيات التواصل التفاعلي بشكل عاـ

الردي  اجلامعي، بوصفو حركة التسويق  العاـ يف ادلنشود اف التقدـ    
يتوجب منا اف نبحث  ،قدـ والتطور احلاصل يف اجملتمعاتحلركة الت ياحلقيق

يف إسرتاتيجيات التسويق اجلامعي، وآلياتو، مثلما نبحث يف آليات التسويق 

 مقاربة ادلنتج اجلامعي بالسوؽ احمللية
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اإلقتصادي التقليدي، بالنظر حلاجة قسم من منتجات اجلامعة ادلادية، إىل 
التسعري سياسات شكل تدلاذا : نها ما يرتبط بالتساؤؿتلك اآلليات، وم

 .سرتاتيجية تسويق ادلنتج العلمي؟إىاماً من  اً جزء
فأف لدى مديري التسويق الكثري  ،على عكس ادلعتقدات الشائعة    

ال تقتصر على  السياسات ليقولوه عن حتديد سياسات التسعري، فهذه
 . الغالبيف مسألة تسويقبل ىي  ،يةوظيفة مدير ادلال

ومن الواضح اف  وتسويق ادلنتج،رباح ساس يف حتديد األأنصر السعر ع    
اذ اف سعر ادلنتج ديكن  ،تكوف قرارات هنائية قة بالسعر الالقرارات ادلتعل

  . دلنتجذا استقباؿ الزبائن ذلإيوياً يف اف يكوف عامبلً ح
 

        
ي  ادلتصلة على من التكالأجيب بيع ادلنتج بسعر : التكالي  
التكالي  + التكالي  الثابتة )واليت ىي رلموع  ،نتاجباإل

احلاالت قد تعرض  عدد منانك يف من رغم ال ، على(ادلتغرية
 .يغطي سوى التكالي  الثابتةبسعر ال  ،ىل جانبوإخرى أمنتجات 

 :فعلى سبيل ادلثاؿ ،سعار ادلنافسيأجيب التحقيق يف : ادلنافسوف 
" السعر ادلرجعي"ًا على عتمادإسعارىا أت الشركا قسم منتضبط 

 ،دىنأدىن فأسعار ادلنتجات عادة أويدفع ادلنافسوف . يف السوؽ

 العوامل الرئيسة لتحديد سعر ادلنتج   
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بك يتفوؽ بوضوح على تلك  ادلختصذ كاف ادلنتج إ السيما
سرتاتيجية جيدة للدخوؿ إ، لذا يتوجب وضع يف السوؽادلوجودة 

دـ أما اذا كنت تق ،وحتديد سعر شلاثل دلا ىو موجود بالفعل
ذا  إو  ،%40فقد تتمكن من احلد من السعر بنحو  نفسها النوعية

فمن  ،سعار ادلنافسي ضيقة حقاً أكانت الفجوة بي التكالي  و 
ىل اف إ ،دىن يف البدايةأخرتاؽ مع ىامش إسعار أفضل اف تقدـ األ

توقع ردود  -ايضاً – اذلاـومن ، سوؽ مبا فيو الكفايةتنمو يف ال
 . سعارؾادي اىل ضغط شلا يؤ  ،نافسيادلفعل 

دراؾ إليس فقط مع  ،سعارؾ متسقةأينبغي اف تكوف : دراؾاإل 
فجامعة  أيضًا، مع صورة اجلامعةولكن  ،الزبائن لقيمة ادلنتج
 .هتاومن   ىناؾ خصوصية لسعر منتجا ،بغداد ليس كمن سواىا

فقد يكوف  ،منخفضة ح، لو كانت التكالي : ادلواقعحتديد  
ذا  إ السيما، تيجية جيدة لتحديد سعر مرتفعسرتاإمناسبًا وضع 
 . الشرائية للسوؽ ادلستهدفة عالية كانت القوة

جيب  ،بك ادلختصف تقرر سعر ادلنتج أقبل  :ادلعايري القانونية 
 : يلي ًن ماو جراء حتليل التسعري لتقإ
 ؟ادلنتجستعداد لدفع ذتن إكم من الزبائن احملتملي على  -0
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 على بك يتم اعتماداً  ادلختصتج للمن" السعر النظري" تقدير -2
 .ستخداـ جدوؿ بياناتإوب ،التكالي 

ي ما ىو أسعار، أشلاثلة وبأية كم من ادلنافسي يقدموف منتجات  -2
  .؟"السعر ادلرجعي"
عن ستمرار ك سيكوف قادرًا على الدديومة واإلذا كاف عملإما  -3

 ؟سعار ادلرجعية والنظريةقارنة األمطريق 
  :سرتاتيجيات التسعريإمثلة على ألا منعدداً  نوردو     

 .الثمن باىظ دلنتج فريد من نوعو :حتكارتسعرية اإل 
على  سعر منخف  للحصوؿ: خرتاؽتسعرية اإل 

 .حصص يف السوؽ للمنتج اجلديد
او  ،ر التكلفةبسع)سعر منخف  : تسعرية الصنارة 

جتذاب الزبائن مع اذلدؼ إل ،(ح، بتحمل خسائر
نب ىل جاإ ،خرى يشرتوهناأت ثل يف توفري منتجاادلتم

 .رباحادلنتج اجلديد لتحقيق األ
سعر منخف  ألجل بيع  :التسعرية ادلقيدة 
ضافية فيها إكسسوارات وخدمات ذات صلة أ

 . فائ 
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ما بػ هكل ش"يل ادلثاؿ على سب: التسعرية ادلبسطة 
 ".دوالر للقطعةيعادؿ 

ع بشكل جيد ا يب وضع ادلنتج الذي ال: تسعرية الباقة 
 .ثني حزمة واحدةوبيع األ ،مطلوبةضاعة مع ب

 .سعارخف  األ: التخفيضات  
لشرحية ادلوقع  وفقاً  ،سعار سلتلفةأ: رفادلتسعري ال 

 . قتالو و أ ،ادلستهدؼ
ادلثاؿ التسعري عند  على سبيل: التسعرية النفسية 

 .اً دوالر  08.88

،                       ل العلمية العلمية ادلعززة بالفعجابمن اإل شري ىنا انو البدناف ود نو     
ة لتحقيق النجاح يف عملية التسويق البحثي للمنجزات العلميواقعية وبرؤية 

 .سرتاتيجية التسعري للمنتج العلميإيف اجلامعة بعد ما تعرفنا على 
فة العلمية يف اجراء اجلامعات على عملية تبادؿ ادلعر وبالنظر إلعتماد     

يعتمد على و ، الفكرة اليت يرتكز عليها التسويق ىو التبادؿفاف معامبلهتا، 
التبادؿ حيصل عن طريق و  ،خرىأنتج البحثي مقابل قيمة تقدًن قيمة ادل

من خبلؿ حيتاجونو من اخلدمات كتغذية راجعة  فراد واجلماعات على مااأل
 . تسويق منتوجاهتم البحثية
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من امكانات  هعند ستنفار ماإاالعبلـ اجلامعي دوره يف  ديارسوأف     
الوسط  واسع من يشعر بو رتهورح، ، و ذاؾأمي ويوظفها ذلذا ادلنتج العل

، واذلدؼ رلهوؿ اصبح بفعل االعبلـ معلوماً ، ويكوف تعريفًا عن االكادديي
اتاه الضالة اليت شلا  ىو الربط بي الطالب اجلامعي ووسيلة البحث ليجد

يتوانا عن اقتناء ادلنجز  ؿ واليتناز  وبالتايل صلعل منو زبونًا ال، اىينشد
 .تنازؿ عن حقو يف حضور قاعة الدرسالعلمي مثلما ىو الي

ليعرؼ الطلبة اف ىذه ادلنتجات ىي ركن مهم يف حياهتم اليومية ومن     
، فعلية عليا يف اجملتمع االكاددييخبلؿ ذلك ستكوف ذلذا ادلنتج قيمة 

ققت ىدفها يف ظروؼ كاف فالكثري من ادلنتجات اجلامعية ادت رسالتها وح
الرتويج عنها عن طريق ثر الفاعل وادلهم فيها، وذلك ذلذه ادلنتجات اال

، فادلادة اليت دلتحققة جلودهتا علميًا وثقافياً اعبلميًا دلعرفة تلك النجاحات ا
تتحدث بلغة اجلمهور وتنطلق من طموحاهتم واحبلمهم وتبلمس مهومهم 

املي وسيتابعوهنا لكي حتظى بثقة ادلتع ،ومشكبلهتم البد من الرتويج عنها
 .كبري باشتياؽ
، احلديث عن نوعية ادلنتج اجلامعي يف سياؽيضًا أبداع اإلوىنا يدخل     

 دخل مقدرة صانعوكذلك ت. ساس ألي عمل جاد ومتفردحملرؾ األفهو ا
ًا ثقافي اً منتجف يسوقها أرتقاء مبادتو ح، يستطيع واإل على تطوير نفسو
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ي يرتقي مبستهلكيو طرحًا وادلفيد الذ ،تقدًن اجلديد للمجتمع ىلإ يهدؼ
 .وأحاسيسهم ادلتعاملي معوالعبث مبشاعر  ، الوصناعة
عبلـ دور اإلعن طريق ال إسويق اليصل قمتو وذروتو السليمة ىذا الت    

، ولكي يف تسويق ذلك ادلنتج اجلامعي لوجيايب الذي الديكن جتاىالفاعل واإل
عبلمية اليت تصدح بالصوت ة اإلعلى حتديد زلتوى الرساليصبح قادرًا 

، ماحيتويو ذلك ادلنتج كادديية ومرشدًا ذلملطلبة األالرتغييب مستلهمًا عقوؿ ا
ىو مكمل دلوادىم العلمية  من جودة علمية تعزز ادلقررات التحضريية دلا

 .خرىاأل
لك ادلنتج ىو رشاد ضلو العلم وادلعرفة ح، يصبح ذوبالتايل ىذا ىو اإل    

 سواء داخل اجملتمع ،ادلرآة العاكسة اليت ختدـ القضية العلمية برمتها
جملتمع وبذلك تعمم التنمية التطويرية والتثقيفية يف ا ،ـ خارجوأكادديي األ

   .لتكوف الفائدة أمشل
دلنتج العلمي ة لتسويق انشطة وادلهاـ الرئيسصلاح ىذه األإولغرض     

و أالنقاط يف تصميم  عدد منب لتزاـالبد من اإل وبطرؽ علمية مبتكرة،
العلمية  وادلخرجات بداعات وادلنتجاتئلل تسويقيي عمل أتنفيذ 
 :ادلختلفة
مكانيات التجارية للمنتج العلمي الذي التشخيص ادلبدئي لئل -0

 :تريد تسويقو
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و أ ،بداعتوجد مصلحة حقيقية يف طرح ىذا اإلىل  -
 .؟لسوؽو ادلنتج العلمي يف اأ ،بتكاراإل

 .؟لوجيا جاىزة للتسويقو ىل ىذه التكن -
 .؟سويقومكانيات التحسي الديناميكي ذلذا ادلنتج قبل تإما  -
ذوي ادلصلحة من حتديد الزبائن و ، دراسة السوؽ احملتملة -2

 :يا ذات الصلة هبذا ادلنتج العلميلوجو بالتكن
 .لوجياو تطبيقات ادلمكنة ذلذه التكنحتديد كل ال -
 .ة للمنتجمسة والسمات الرئيساحلاحتديد العوامل  -
 .كثر مبلءمةاأل وؽ وحتديد الزبائنتقسيم الس -
 .منتج مع التقنيات البديلةجراء حتليل مقارف للإ -
تصاؿ وخصائص  ة بيانات اإلنشاء قائمإ: تشخيص زبائن زلددين -2

 : كل زبوف
 .كل منهمب ختتص مؤشراتووضع  ،يحتديد الزبائن احملتمل -
 .ل من الزبائن احملتمليمات حوؿ كعلو ادلالبحث عن  -
 .صاالتتاإلب ادلختصةاعدة البيانات مراجعة ق -
وعرض  ،التعري  بتميز وخصوصية ادلنتج: يةتصميم ادلواد الرتوجي -3

ستخدامو إت تفصيلية لطريقة ووضع شروحا، مقرتحات تسويقو
 : ادلستهدفة اجلهاتىتماـ إستقطاب إهبدؼ  ،فادة منوواإل
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 . الرسائل اخلطية -
 .ت دليل اذلا -
 .صفحات الويب -
وبناء  ،لكرتوينئل الربيد اإلرساؿ رساإ: تصاالتالبدء بتفعيل اإل -4

 : ادلستهدفة اجلهاتور التواصل مع جس
 .لكرتوينالربيد اإل -
 (.وؿتصاؿ األاإل)ادلكادلات اذلاتفية  -
 .(تصاالت البلحقةاإل)اذلاتفية  متابعة ادلكادلات -
 .خرىأليات تروجيية آ -
البحث عن معلومات عن : ئن احملتمليجتماعات مع الزباإد عق -5

 . ت مع كل منهاعااوتنظيم اجتم ،الشركات ادلستهدفة

ف البحث يف واقع التسويق اجلامعي للنتاج البحثي وادلنجز العلمي إ    
وادلخرجات األكادديية وادلبلكات ادلختصة واإلستشارات توصلنا إىل حقائق 

 : تتمثل يفتها، نيي بالقرار اجلامعي مناقشتستلـز من ادلع
يف تسويق ادلنتج  ىاماً دورًا  ديكن اف ديارسعبلـ اجلامعي ف اإلإ -1

دوف اف  ،حداث تأثري مباشرإمن قدرة على  دلا ديتلكو ،البحثي
 .و التضليل يف تسويقو للمنتجأو اخلداع أيولد شعوراً بادلبالغة 
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السوؽ ومصادر ب واألسحاث ادلرتبطةف الدراسات التسويقية إ -2
ستقصاء احلاجات الفعلية للسوؽ عرب ادلسوحات إت و البيانا

ية ادلفقودة و ادلنتجات العلمأ ،ادلنتجات ادلنافسة لواقعادليدانية 
عن  الببلدوسع على مستوى تأخذ رلاذلا األ ،اليت حيتاجها السوؽ

 . ، وأدواتواالعبلـ اجلامعيعرب قنوات ذلا  طريق التسويق
دلا ، ارتيعهبقات اجملتمع عبلـ اجلامعي مع طإلتداخلت وظيفة ا -3

لم وادلعرفة وعلى تقدمو من معلومات عرب مساحات كبرية يف الع
كانت مسموعة  أسواء  ،وسائلها سلتل عرب مدار الساعة 

و مرئية كالقنوات أ ،و مقروءة كالصح  واجملبلتأ ،اديوكالر 
 .، أو إلكرتونيةالفضائية

ي أولتو كل وسيلة الذيف درجة الرتكيز  اً نسبي اً ىناؾ تبايناف  ظهر -4
 ،فالوسائل ادلسموعة سبقت ادلقروءة ،عبلـ اجلامعيمن وسائل اإل

دوف ىذه  ، ونعتقد اف منوكذلك ادلرئية سبقت ادلسموعة
 . دور حقيقي للجامعة يف اجملتمعأي اؾ ىن كاف ادل اإلسهامة

علمية مدروسة يف ربط و وبأطر معرفية  ،هم االعبلـ اجلامعيسأ -5
تسويق فاعل عن طريق العلمية يف اجملتمع  ر اجلامعةوتفعيل دو 
 .دلنتجها العلميوناجح 
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بل عليها اف  ،اج اىل ترخيصحتت ال باتت وسائل االعبلـ اجلامعي -6
لتنشر هبا ، ومرئيةأومسموعة أعبلـ مقروءة إية وسيلة أتُنشه 
 . لمنتج اجلامعيسويق لبالت العبلقةذات  ادلعلومات

عبلـ عتقدات عند وسائل اإلجتاىات وادلف بناء القناعات واإلإ -7
عة بشكل واضح على قناعات الفرد، يف اجلامؤثر يجلامعي، ا

ية اليت تؤثر بدورىا على بناء جتماعوكذلك التاثري على التنشئة اإل
وهبذا ختتل  وسائل  ،لنفسيجتماعي وانساف الفكري واإلاإل
ما اف أفهي  ،نسافـ اجلامعي من حيث تاثريىا على اإلعبلاإل

ات واضحة جتاىإبرامج ذات ، عن طريق طريقة مباشرةتكوف ب
عرب  ،ف تاثريىا بطريقة تراكميةو يكو أ ،يفهمها ادلتلقي بسهولة

سحاث ذي يسهم بدوره يف رسم صورة عن األمتداد الزمق الاإل
جتاىاتنا إثري يف أاص من حولنا، وكذلك التشخواالشياء واأل

 .تلك الوسائلن طريق عدراكو إلوكنا حياؿ الواقع احمليط بنا، و وس
يف  ىاماً  دوراً ( طبعو وخطو وتصميمو)شكل ادلنجز العملي  يؤدي -8

 .عملية التسويق الناجحة لو
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تتقدـ اجملتمعات بفعل صّناعها ادلبدعي، عرب عمليات رلتمعية   
 –الثقافية، والعملية السياسية  –العملية اإلجتماعية : "رئيسة، ىي

وأستمر نفوذ العملية ".. ادلعلوماتية –إلعبلمية اإلقتصادية، والعملية ا
ادلعلوماتية يف  –حي أخذت العملية اإلعبلمية  ،التصاعد اإلقتصادية يف

عملية رلتمعية رئيسة عقب  تتسم بكوهناالتبلور، ح، وصلت مرحلة 
األكثر نفوذًا وقدرة يف  توصار  حدوث ثوريت اإلتصاالت وادلعلومات، 

مبا عمل على حتديث العملية اجملتمعية برمتها،  توجيو ثقافات الشعوب،

 .liوجعلها سحاجة إىل اإلبداع وادلبدعي
ادلعلوماتية ديكن ذلا أف ُتسهم  –إف اجلوانب التطبيقية للعملية اإلعبلمية     
اعلة لوصوؿ ادلنتج اجلامعي إىل اجملتمع، فإبداعية حتقيق إسرتاتيجية  يف

بالتسويق اجلامعي، وتتحدد  إحداث تشكيل خيتص تعتمد على أساس
مركز التسويق )يف حتقيق ىذا التسويق، عن طريق إحداث الرئيسة أىدافو 
يف جامعة بغداد،  يعمل على صياغة صورة واقعية للجامعة يف ( اجلامعي

 .كمرحلة أوىلللمنتج اجلامعي،  ( جهة ادلنشأ)اجملتمع، بوصفها 

 مركز التسويق اجلامعي
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التواصل مع السوؽ  آليات عنالبحث على  ويعمل ادلركز ادلقرتح    
الفعلية، وإعتمادىا أساسًا يف التخطيط ا احمللية، وإستطبلع إحتياجاهت

شيوع تقنيات لي للجامعة، باإلفادة من قدرات اإلعبلـ التفاعلية و ادلستقب
، واإلضطبلع بعدد من ادلهاـ بي اجملتمعات واألفراد التواصل اإللكرتوين

 .فاف يف كتاهبماىا ادلؤلِّ تصدى للتساؤالت اليت أثار التنفيذية، ت
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المؤصشا

ت المشتفٌدة المحتملة 
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ن  درات إشتراثيجيات التصويق الجامعي  اإلفادة م

 إلاعالم التفاعلية والتواصل إلالنتروني

 مرلز

التصويق 

 الجامعي

 مرلز التصويق الجامعي
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 ادلهمة التنفيذية متطلبات التسويق
النتاجات أو ادلنجزات ما ادلبلئم بي األفكار أو 

، وما الذي اجلامعية رجات أو اخلدماتأو ادلخ
 .ادلستهدؼ؟ اجملتمعيبحث عنو 

 يد إستطبلعحتديد ادلنتج اجلامعي ادلبلئم بع
 .إحتياجات سوؽ العمل واجملتمع

كي  جيري اجلمع بي ادلنتجات اجلامعية وسلرجاهتا 
وخدماهتا اجملتمعية ادلختلفة، على الرغم من تبياهنا 

لعلمية للتشكيبلت إلختبلؼ التخصصات اوفقًا 
اجلامعية، وتسويقها بإسم اجلامعة، اليت حتمل 

 .يف اجملتمع؟( صورة جهة ادلنشأ)

إجياد آليات علمية وعملية لتوفري معلومات كافية 
عن ادلنتجات اجلامعية للتشكيبلت اجلامعية 
ادلختلفة، دلركز التسويق اجلامعي، العامل على 

 .حتديد إسرتاتيجات التسويق

ادلبلئم مقبواًل من اجملتمع  ادلنتججيعل ما الذي 
ادلستهدؼ، ويقنعو يف إختياره بي عدد ىائل من 

 .؟البدائل

حتديد آليات التسويق اجلامعي الفاعل، مع ضرورة 
يف ( اجلامعة)التأكيد على إدامة صورة جهة ادلنشأ 

 .تلك اآلليات
يتم حتديد قنوات تسويق للمنتج اجلامعي يف كي  

ويج لو أماـ اجلهات ادلستفيدة اجملتمع، والرت 
 احملتملة؟ 

اإلفادة من إستخدامات اإلعبلـ اجلديد، وأدوات 
، وأدوات العبلقات العامة التواصل اإللكرتوين

 .يف تفعيل إسرتاتيجات التسويق اجلامعي ووسائلها،
ما فرص متابعة ادلراحل التنفيذية إلسرتاتيجيات 

 من عدمو؟التسويق اجلامعي، وحتديد دقة مسارىا 
قياس وتقوًن اخلطوات التنفيذية يف شلارسات 

 .تحليل التغذية الراجعةبالتسويق اجلامعي باجملتمع، 

يف حاؿ تعرضو اىل  ادلنتج اجلامعيكي  ندافع عن 
 ؟بعيد تسويقو ، أو عدـ القبوؿتحديال

حتديد مواضع الضع  والتحدي يف ادلنتج اجلامعي 
، ئة وبدليةخطط طار  الذي جرى تسويقو، وتوفري
إىل ( صورة جهة ادلنشأ)للحيلولة دوف تعرض 
 . اإلىتزاز أو الرتاجع

 

 ادلهاـ التنفيذية دلركز التسويق اجلامعي
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ادلقػرتح، ( مركػز التسػويق اجلػامعي)يقػـو ديكػن أف .. وفضبًل عػن ذلػك كلػو   
 :، تتحدد يفبعدد من ادلهاـ
ساليب أعبلـ اجلامعي على نشطة اإلأتدريب شلارسي  .1

سويق البحثي  التمهيتها يفأدلاـ بالتسويق الناجحة، واإل
 .، على وفق اآلليات ادلذكورةللمنتج اجلامعي

ي ادلنتجي ادلبدعي وادلخرتعي التواصل والثقة ب ء جسوربنا .2
 ،ستثماريةوبي الشركات ادلمولة واجلهات اإليف اجلامعة، 

، وفق السياقات صلاحهاإو  اجلامعي عمليات التسويق لتفعيل
  .اإلدارية والعلمية السليمة

 التسويقعبلـ يف دور اإلمهية أتوعية بت التتنظيم زتبل .3
داة فاعلة ومنظومة متكاملة لرتسي  أ، وكيفية جلعو اجلامعي
وترسي  للمنتج، ( صورة جهة ادلنشأ)، بوصفها اجلامعة صورة

 تدريسييها وباحثيهاالثوابت العلمية والرتبوية لدى 
 .، على وفق ذلكومنتسبيها

، يةادلعلوماتاحلتمية ب وبحثي وربطتوضيح مفهـو التسويق ال .4
يف رلاؿ ادلكتبات  اجلامعي قشاعة ثقافة التسويإزلاولة و 

براز دور ادلكتبات اجلامعية يف تسويق إو  ،وادلعلومات
 .خدمات مكتباهتا
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عبلـ اجلامعي يف سرتاتيجية حديثة يعتمد عليها اإلإبناء  .5
اجلامعة ، بي ملالتعاو  التفاوض وأساليب اتعملي
على  -ادلبدأ حيث-تعتمد من فة، ادلختلادلؤسسات و 

 :التاليةادلنطلقات 
 .عبلـ اجلامعي يف التفاوضعدـ جتاىل اإل . أ
رض موق  عداة لأـ اجلامعي عبلستخداـ اإلإ . ب

ىل تبق إدفعو ، عن طريق طراؼحد األأمعي عن 
 .جيايب معيإموق  

دوات أداة من أعبلـ اجلامعي كستخداـ اإلإ . ت
راء آطرح ريق عن ط، ةالتسويقي ادلواق  إعتماد

فكار جديد قد حيتويها ادلنتج أومعلومات و 
 .ادلطروح للتفاوض اجلامعي

ية الفكرية وطرؽ بشأف زتاية حقوؽ ادللك اإلعبلميةالتوعية  .6
 .خرتاعتسجيل براءات اإل

إف إجياد إسرتاتيجية فاعلة للتسويق اجلامعي باإلفادة من اإلعبلـ اجلديد     
ادلقرتح صياغة خطاب إتصايل ( اجلامعيمركز التسويق )توجب أف يتوىل 

فاعل ومقبوؿ يسّوؽ للنتاج البحثي وادلنجز العلمي للجامعة، مع مراعاة 
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يف معرض إجاباهتما عن التساؤالت  فافاآلليات التنفيذية اليت حددىا ادلؤلِّ 
 . اليت أثاراىا يف توطئة كتابيهما

إىل إنتاج ادلعرفة،  اخلطاب يتعلق بكل من اللغة وادلمارسة، ويشري))إف     
وعلى ... عن طريق لغة تعطي معمي لؤلشياء ادلادية وادلمارسات اإلجتماعية

األشياء ادلادية وادلمارسات اإلجتماعية خارج اللغة، إال ( وجود)الرغم من 
 بوساطة، (أي جعلها ظاىرة منظورة)انو يتم إكساهبا معمي وإبراز للعياف 
واخلطاب يكّوف ويعّرؼ وينتج .. خلطاباللغة، وبذلك فهي تتكوف بوساطة ا

، األمر الذي ينّوه بأمهية lii ((موضوعات ادلعرفة على ضلو واضح ومفهـو
صياغة خطاب إتصايل يوازي أمهية ادلنتج نفسو ادلراد تسويقو، وقد تزيد 

 .سحاالت عدة ذلكعنو يف 

يف  يراعي التعاملأف ( مركز التسويق اجلامعي)ينبغي على .. وهبذا    
ثبلثة متغريات، تعمي هبذا مع اسات إجياد آليات التسويق اجلامعي أس

 :التسويق
 .راد تسويقومنتج جامعي معي يُ : ادلتغري األوؿ -
 .إتصالية فاعلة تسّوؽ ذلذا ادلنتج قنوات: ادلتغري الثاين -
رتهور أو زبائن زلتملوف ديكن أف يعمل على : ادلتغري الثالث -

 .معو، واإلفادة منوتناء ىذا ادلنتج، أو التعامل إق
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ونشرىا،  Knowledgeاف أوىل العمليتي اجملتمعيتي دلنظومة إنتاج ادلعرفة     
، Educationالتعليم : اليت حتتاجها اجملتمعات احلديثة وتسويقها، مها

، ويعّداف (Mediaاإلعبلـ ) Mass Communicationواإلتصاؿ اجلماىريي 
وعلى الرغم من عّد اإلتصاؿ .. اعفرضاف أساساف يف قياس ادلعرفة واإلبد

من آليات نشر ادلعرفة إال أنو اليزاؿ يعاين من القصور يف عدد كبري من 
 .البلداف، شلا جيعلو دوف ادلستوى ادلطلوب يف بناء رلتمع ادلعرفة

يؤشر احلاجة إىل ضرورة إرساء قواعد مشرتكة بي ىذين  األمر الذي    
 ، يف بناء اجملتمع، ويؤكد واقعية(عبلـإلليم وسلرجاتو، واالتع)ادلتغريين 

إسرتاتيجية الوصوؿ إىل .. اإلعبلـ والتسويق اجلامعي)طروحاتنا يف مؤلَّ  
، وإمنا التسويق اجلامعي، ليس للجامعة فحسب ، ادلختصة بأمهية(اجملتمع
فيذ أيضًا، وأمهية إحداث زلتوى لتن ، مبؤسساتو ادلختلفةللمجتمع

وإدامتها، والذي يتمثل مبركز التسويق  امعيإسرتاتيجيات التسويق اجل
 .اجلامعي
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