
 تعريف السمعة
تقييم جماعي لجاذبية الشركة بالنسبة لمجموعة معينة من أصحاب المصلحة ذوي 

معها الشركة للحصول على  العالقة بمجموعة مرجعية من الشركات التي تتنافس
. ويحدد هذا التعريف كيف تقوم السمعة بخلق القيمة وتوفر معايير يمكن من الموارد

 .خاللها قياسها

المؤسسية في عصرنا الحالي تضم إلى األصول التجارية التي تمتلكها إن السمعة 
أي شركة، وتضيف قيمة سوقية إلى أسهم الشركة باإلضافة إلى أنها مع الوقت 
تشكل ميزة تنافسية تجذب المستثمرين وتنمي والء العمالء والموظفين على حد 

 .سواء
المؤسسية مثل جودة وعالميًّا هناك عوامل كثيرة تساهم في ترسيخ السمعة 

المنتجات والخدمات، ومشاركة الموظفين، والوعي البيئي؛ وهي ركائز أساسية في 
 .تشكيل الثقافة والهوية المؤسسية

 
 أهمية السمعة المؤسسية

تؤكد البحوث والدراسات بأن السمعة التي تتمتع بها الشركة أو المؤسسة تعتبر 
ن من هذه البحوث أن السمعة الجيدة عون ثروة استراتيجية ذات قيمة كبرى. وقد تبي  

كبير للمؤسسات في سعيها لتحقيق األداء المتميز وحفاظها على استدامة هذا 
األداء. كما ينطبق ذات المبدأ على الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارات 

 .والمؤسسات الحكومية

نتائج عن شخص في الواليات المتحدة. تتحدث ال 02222في استفتاء ألكثر من 
بالتأكيد سيقومون “من المستطلعين يقولون أنهم  %02نفسها حيث أن أكثر من 

بشراء منتج أو خدمة" من الشركات التي صنفت على أنها ذات سمعة قوية. قارن 
فقط من المرجح أن  %5هذا بتلك الموجودة في أسفل قوائم التصنيف حيث أن 

 يشتري أِو يوصي اآلخرين بشراء منتج أو خدمة

إن الوصول إلى سمعة مؤسسية طيبة لدى المجتمع من أهم عوامل نجاح 
المؤسسة. كما يتوقف عليها تقدير باقي المؤسسات لها، بما ينعكس على 

تعامالتها ومدى الترحيب بها، باعتبارها فردا صالحا في المجتمع يقوم بدور إيجابي، 
ن نطلق عليه الرضا بما ينعكس على الرضا للعاملين فيها وشعورهم بما يمكن أ

الوظيفي. ويبدأ تكوين سمعة مؤسسية ايجابية من خالل اإلجابة على أربعة أسئلة 

 :جوهرية، هي
من نحن؟ وماذا نريد؟ وبماذا نتميز عن غيرنا؟ وما هي الصورة التي نود أن يرانا عليها 

 اآلخرون؟
ويأتي تكوين السمعة الطيبة للمؤسسة من خالل رؤية استراتيجية واضحة تترجم 

إلى خطط مرحلية، ذات أهداف محددة يمكن قياسها، فضال عن استيعاب جميع 
العاملين بها، بعيدا عن العشوائية أو الجهود الفردية أو الموسمية أو ردات األفعال 

عمل جاد ومستمر على أرض الواقع،  نتيجة ألزمة هنا أو هناك. كما أنها تتم عبر



ات يشعر به المتعاملون مع والسعي الى االرتقاء بمستوى الخدمات والمنتج
 ة المؤسس

 

 العالقة بين السمعة المؤسسية والتميز المؤسسي
منذ االنطالق يجب أن تدرك المؤسسة أن سمعتها المؤسسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً 

ة على أهداف إستراتيجية واثقة تنبثق منها بمعايير التميز المؤسسي المبني
منهجيات وعمليات مؤسسية واضحة وقابلة للتقييم. ولهذا يجب أن تحرص على 

التي تسلط الضوء على أدائها على المستويين الداخلي  البيانات والتقاريرإصدار 

 .تقرير رضا العمالء وتقرير التنمية المستدامة السنويوالخارجي، وفي مقدمتها 
من الممكن أن تحظى المؤسسة بسمعة إيجابية لدى الجمهور على الرغم من  هل

رداءة جودة خدماتها أو منتجاتها؟ وهل العكس صحيح. بمعنى، هل من الممكن أن 
تحظى المؤسسة على سمعة سلبية لدى الجمهور على الرغم من جودة خدماتها 

سيارات األلمانية بهذا أو منتجاتها؟ وعلى سبيل المثال هل من الممكن أن تحظى ال

الصيت الرائج لدى الجميع إذا لم تثبت منتجاتها جدارة فائقة وجودة تصنيع متميزة 
ومستوى خدمات فائق الجودة؟ يوجد هناك ارتباط وثيق بين السمعة المؤسسية 

والتميز، فكل خدمة مرتبطة بانطباع أو بصورة ذهنية لدى أفراد المجتمع. وتتكون هذه 
ن خالل تجارب شخصية أو قصص تجارب أفراد آخرين، وقد تكون توقعات االنطباعات م

ذهنية مرتبطة بعناصر أخرى. وعلى سبيل المثال، سيارة فيراري مرتبطة لدى 

الجمهور بجودة ودقة التصنيع، وسرعة، وجمال، ورفاهية. وقد تم بناء هذه السمعة 
ز من جميع النواحي اإليجابية من خالل تميز شركة فيراري في تقديم منتج متمي

وحافظت على هذا المستوى المتميز في األداء على مر السنين. وبناء عليه، ارتبط 
االنطباع والصورة الذهنية لسيارات فيراري بسمعة إيجابية لدى الجمهور. وفي 

المقابل، يتأثر أداء المؤسسة بالسمعة المؤسسية السائدة لدى الجمهور وتلعب 
 .محورياً في نجاح أو فشل المؤسسةالسمعة المؤسسية دوراً 

 

 كيف يمكن إدارة سمعة الشركة؟
إن إدارة السمعة تمثل تحدياً؛ ألن الشركات ال تملك سمعتها بشكل مباشر أو 

تسيطر عليها. أصحاب المصلحة هم من يفعلون ذلك. وعلى هذا النحو، فإن إدارة 
ة مكونة من سمعة الشركة هي عملية مستمرة تبدأ منذ تأسيسها، وهي وظيف

موارد السمعة لدى المؤسسين، اإلجراءات اإلستراتيجية التي تتخذها الشركات 

 .واألداء الذي تنشئه، والطرق التي تتبعها في بناء شبكاتها وإدارتها
إن اإلجراءات التي تتخذها الشركات، والمعلومات التي تقدمها ألصحاب المصلحة لها 

من األهمية إلدارة السمعة هو كيفية إيصال تأثير هام على سمعتها، وبنفس القدر 
هذه المعلومات. عندما يقيم أصحاب المصلحة شركة جديدة أو قديمة، فإن تقييمهم 
ال يقتصر فقط على الطريقة التي تصرفت بها الشركة، ولكن أيضا الطريقة التي توصل 

 .بها هذه التصرفات أو اإلجراءات
شف عن معلومات عن شركة ما، تؤثر على أي إن العملية التي يتم من خاللها الك



 .كيفية النظر إلى تلك المعلومات، وبالتالي التأثير على سمعة الشركة
بعض المديرين والشركات يستطيعون بناء الثقة والتفاهم مع أصحاب المصلحة نتيجة 

لطريقة التحدث واللباس ولغة الجسد وغيرها من التصرفات الرمزية، في حين أن 
 .يول ِد عدم الثقة وسوء الفهم البعض اآلخر

قيادة الشركة من ستيف جوبز إلى تيم كوك،  Apple السالسة التي نقلت بها أبل
مقارنة بالفوضى والبلبلة المحيطة بانتقال شركة اتش بي من مارك هورد إلى ميج 
ويتمان، تقدم تناقضات صارخة في كيفية )عدم( التصرف والتواصل بطرق تقوم ببناء 

ة من وتعزيز سمعة قوية. ومع ذلك، غالباً ما يتم تجاهل هذه الجوانب غير اللفظي
 التواصل وإدارة السمعة

لعل أكثر المراحل حرجاً في إدارة السمعة هي إدارة األحداث السلبية غير المتوقعة 
 .وإصالح السمعة المتضررة

إذا تضررت سمعة الشركة، فإن فهم الخصائص المحددة للمشكلة، والمنظمة، 
 .وأصحاب المصلحة فيها يشكل أنواع اإلصالحات التي يجب تنفيذها

كمية المعلومات المتاحة عن الشركات والسرعة التي تجتاز بها الكرة األرضية إن 

تجعل فهم سمعة الشركة، وكيفية خلق قيمتها، وحدودها، وكيفية إدارتها بشكل 
 .فعال أكثر أهمية من أي وقت مضى

 كيفية بناء وحماية سمعة الشركة
الل سمعتها في إن نجاح األعمال المستمرة للمنظمة يتحدد بشكل أساسي من خ

السوق. وفي بيئة اليوم التي تحدث فيها المشاكل بشكل يومي، يعتقد الناس غالبا 
بأن السمعة فقط تكون من حيث النزاهة أو األخالق. ولكن األمر أكثر من ذلك بكثير، 

يقول جون إف شليشتر، مدير التدقيق والمحاسبة في كريسشر ميلر: "من المؤكد 
ات التجارية أمر بالغ األهمية، ولكن السمعة تشمل أشياء أن األخالق في الممارس

مثل القيادة والرؤية، وجودة المنتجات أو الخدمات، وبيئة مكان العمل، والنتائج 
المالية، ومواطنة الشركات، على سبيل المثال ال الحصر. "التحدي هو تحقيق التوازن 

 ."ألعمالبين كل هذه العناصر بطريقة تنتج سمعة تؤدي إلى نجاح ا

 كيف يمكن لبيئة العمل المساهمة في السمعة؟

مكان العمل هو جانب مهم من جوانب بناء السمعة. المنظمات المعروفة بوجود بيئة 
عمل كبيرة ال تواجه مشكلة في جذب الناس؛ حيث إن الناس عادة ما يساعدون 

ام ومكافأتهم على إنتاج منتجات وخدمات عالية الجودة. إذا تمت معاملة الناس باحتر

بالشكل المناسب على جهودهم، سيكون لديهم نظرة إيجابية للمنظمة، والتي تؤثر 
 .على طريقة عملهم وحديثهم عن صاحب العمل في المجتمع

إذا كان لديك قيادة سليمة، ومنتجات ذات جودة عالية وناس جيدون، فإن النتائج 
النتائج المالية القوية هي المالية الجيدة عادة سوف تتبع ذلك. ومن الواضح أن 

 .مؤشر مهم لنجاح العمل، مما يعزز صورة الشركة لدى الجمهور
إن التعامل بنزاهة مع الموردين، أي دفع ثمن عادل لبائع التسليم، ودفع الفواتير في 

 .الوقت المحدد، هي أيضا عوامل مهمة تساهم في سمعة الشركة



لتجارية يمكن أن تخلق نوعا آخر من النتائج المالية على حساب سلسلة التوريد ا
 .السمعة

 

 كيف يمكن للشركة أن تعزز سمعتها؟
إن االنخراط في المجتمع من خالل المشاركة في المجالس الغير ربحية، أو رعاية 

المناسبات االجتماعية، أو تقديم التبرعات الخيرية هي عنصر أساسي آخر لبناء 
غبة حقيقية في المساهمة. يمكن أن سمعة الشركة، ولكن يجب أن يتم ذلك من ر

يؤدي الترويج الذاتي في هذه المساعي إلى نتائج أقل من المطلوب. إن االهتمام 
 .الشديد بالمشروع واالستمتاع بالمشاركة هو مفتاح مواطنة الشركات

 
 كيف تحافظ على سمعتك بمجرد حصولك عليها؟

يرها في لحظة. إن سمعة الشركة تستغرق سنوات من البناء، ولكن يمكن تدم
الفشل في الحكم، حدث ال يمكن السيطرة عليه، الخطأ في كلمة معينة، دفعة 

 .لمنتج سيئ، أو حتى سوء فهم بسيط يمكن أن يعكر فجأة أفضل سمعة

خاصة في هذا العصر التكنولوجي، الذي تطير فيه المعلومات حول اإلنترنت بسرعة 
الحذر بشأن سمعتها. ومع ذلك، حتى  ال يمكن تصورها، تحتاج الشركات إلى توخي

مع أقصى قدر من االجتهاد، يمكن أن تكون هناك أحداث تقع خارج سيطرة األعمال. 
في هذه الحاالت، يصبح من المهم التعامل مع القضايا في أسرع وقت ممكن. مع 
األخذ بعين االعتبار أن السرعة أحياناً قد تكون خطأ إذا تم الرد قبل أن يكون هناك 

 .وضيح كامل لما حدث وما قد يترتب عليه من آثارت

 السلوك األخالقي للمنظمة وتأثيره على السمعة
كمستهلكين للمنتجات والخدمات، أصبحنا أكثر تطورا ومطالبة. واعتمادا على قيمنا 

وأولوياتنا الشخصية )التي قد تتراوح بين الرغبة في دفع أرخص األسعار، والرغبة في 
في استدامة الكوكب(، لدينا توقعات معينة من المنظمات التي المساهمة شخصيا 

 .نتعامل معها

على سبيل المثال، نتوقع منهم أن يكونوا منفتحين ونزيهين في اتصاالتهم، ونتوقع 
منهم أن يكونوا شفافين، وقد نتوقع منهم أن يتطابقوا مع قيمنا الشخصية، ومعاييرنا 

 .األخالقية
عندما يتعلق األمر بالممارسة األخالقية في االتصال هو إحدى الصعوبات الرئيسية 

 .المجاالتوحدة تنطبق في جميع أنه ال توجد مبادئ توجيهية م

نشرت العديد من الهيئات المهنية حول العالم قواعد السلوك الخاصة بهم. وتشمل 
 :هذه الجمعيات الدولية مثل

 إابكصاالت األعمال الرابطة الدولية الت
 قياترموز األخال

األخالقيات هي في األساس أطر منهجية. وهي تهدف، عند القيام بذلك، إلى توفير 



مبادئ توجيهية واضحة لما هو صواب أو خطأ، مما يساعد على اتخاذ قرارات 
 .متسقة

عالمات توضح أمثلة للقيم األساسية. النزاهة واألخالق والصدق والمبادئ واالحترام 
 .والمساءلة

 التصاالت الدولية الرابطة تطلب مدونة قواعد السلوك في  على سبيل المثال،
 :من العاملين في مجال االتصاالت التجارية(  إابك )األعمال

 
الفرصة  كلديف قد تحصل ويتم شخصيا تصحيح أي أخطاء ا ودقيق اأن تكون صادق •

 .لتصحيحها
الثقافات ونظم دعم حقوق اإلنسان، مثل حرية التعبير واحترام وفهم قيم مختلف  •

 المعتقدات؛
 .رفض المشاركة في أي ممارسات غير أخالقية في مجال االتصاالت التجارية •
 .العمل للوائح التي تؤثر على متابعة جميع القوانين وا •

 تجنب السرقة األدبية •
 الحفاظ على السرية •

 .تجنب الرشوة أو تضارب المصالح •
 لوفاء بها للعمالءتجنب تقديم وعود غير قادرين على ا •
 .ممارسة الصدق مع الذات واآلخرين •

 
ومع ذلك، فإن هذه المدونات تعمل بشكل يومي كمبادئ توجيهية بدال من قواعد 

 .صارمة توضح ما هو صحيح وخاطئ
في الواقع، الكثير من المحتوى في هذه الرموز مفتوح للتفسير. كما تختلف قواعد 

حيث تحتوي مدونة أخالقية طبية على قيم مختلفة األخالقيات في المهن المختلفة. 
 .عن مدونة أخالقية قانونية –على سبيل المثال  -
 

 
 السلوك األخالقي وسمعة الشركة

في العصر الرقمي، لم تعد الشركات قادرة على أن تنأى بنفسها عن الموردين الذين 
 .كبيرةيمكن ان تكون  سمعة بالتتعامل معهم بدون المخاطرة بثقة عمالئها وأضرار 

ومع ذلك، فإن األخالق ليست مفهوما واضحا، مما يفسر لماذا حتى الشركات رفيعة 

المستوى مثل ريب كورل، كانتاس وفولكس واجن يمكن أن تحصل على خطأ عندما 
 .يتعلق األمر بتلبية توقعات االتصاالت أصحاب المصلحة

يملي عليهم القسم القانوني في قديما ، كانت الشركات تقع بين نارين، بين ما 
وبالتالي تعمد  –الشركة والذي يقول: )ال تعترف بأي خطأ وإال سوف تكون مسؤواًل 

في الشركة إلى القول الشهير "ال تعليق"( وما كان يتوقعه منهم أصحاب المصلحة 

 الوضوح والتواصل الشفاف
صل على سمعتها واليوم، أدركت معظم المنظمات أن التأثير السلبي لضعف التوا



 .سيكون على األرجح أكثر تكلفة بكثير من أي آثار قانونية محتملة على قبول الخطأ
ومع ذلك، كانت هناك بعض األمثلة الحديثة على الشركات التي تحاول تقليل 

الدعاية السلبية إلى الحد األدنى خالل األزمة، والتي انتهت إلى الوراء. في عام 
اير في البحر على مقربة من بالي. نجا جميع الركاب ال  ، تحطمت طائرة ليون0202

والطاقم السبعة من الحادث، ولكن الشيء الذي جذب معظم اهتمام وسائل  020
كان حقيقة أن  -اإلعالم والتمحيص عبر اإلنترنت لم يكن سوء الحكم من الطيار 

 .تحطمالموظفين حاولوا طمس وتلوين شعار شركة ليون اير للتستر على حادث ال

وبالمثل، تعرضت الشركة الذهبية للحافالت الذهبية إلطالق النار في أوائل عام 
عندما عبر باص الشركة يحمل مندوبين من مؤتمر سياحي كبير إلى جسر  0200

للسكك الحديدية. ويبدو أن القلق المباشر لممثلي الشركة يتعلق بتغطية شعارهم، 
 ر المحتجزين في الحافلةبدال من التعامل مع الركاب األربعة عش

في العصر الرقمي، لن تستطيع أن تحمي سمعتك من خالل إخفاء شعارك عند 
 .حدوث األزمات

 

 
 الشركات األكثر أخالقية في العالم: "قد ال يتفق الجميع على ذلك

ومقره في الواليات المتحدة  0220يعتبر معهد إيثيسفير، الذي أنشئ في عام 
العديد من المنظمات التي تنشر التصنيفات األخالقية. منذ عام األمريكية، واحًدا من 

وضعت قائمة بما تسميه "الشركات األكثر أخالقية في العالم". الشركات  0222
  .مذكورة كأمثلة للممارسة األخالقية هاالمعروضة ليست مرتبة، ولكن

 
لتجارية لوريال، صاحب عدد من العالمات ا شركة 0200وشملت قائمة المكرمين من 

)ذي بودي شوب(، شركة التي تم االحتفال باعتبارها شركة "أخالقية" ... ولكن 
التي تلقت انتقادات متكررة على مر السنين الستخدامها الدعايات المضللة، 

الفوتوشوب، التجارب على الحيوانات، والتي كانت تمول من "لوريال" في جامعة 

 أكسفورد
ا قامت بتلبية المعايير التي وضعتها إيثيسفير، ولكن ، حيث إنهPespiCo إدراج آخر هو

البعض اآلخر قد يقول: إنه ال يوجد شيء أخالقي حول تعزيز المشروبات بالسكر في 
 .وقت نحن نواجه أزمة البدانة العالمية

، على الرغم من تاريخها 0200أيضا على قائمة  H & M وكان منزل األزياء السويدية
المالبس في كمبوديا وبنغالديش، حيث األجور ال تزال من  لتصنيع كمية كبيرة من

هي التزام بدفع أجور العاملين في  H & M بين أدنى المعدالت في العالم. إن إجابة
 .، لكن بعض المعلقين ال يزالون متشككين0202صناعة النسيج بحلول عام 

والمعايير  هذه ليست سوى أمثلة قليلة، ولكن كما ترون، على الرغم من القواعد،
واإلرشادات، ما يجعل المنظمة أكثر أخالقية من غيرها في كثير من األحيان ال يزال 

 .قائما للتفسير



 ( د اسماعيل العمري 0202المصدر استراتيجيات ادارة السمعة )

 

 كيف تستطيع الشركات تحسين سمعتها المتضررة؟

على تراجع أسعار أسهم الشركة في  7ال تقتصر تداعيات كارثة بحجم أزمة سامسونغ غاالكسي نوت 
 .أسواق المال أو انخفاض أرباحها الفصلية أو استدعاء المنتج من األسواق

ر ستبقى لسنوات على األرجح، وستتسبب في أضرار ال حص 7لكن تبعات اشتعال النار في هواتف نوت 
 .لها لسمعة الشركة الكورية الجنوبية

ة فيما الخطورة على سامسونغ تكمن في اإلضرار بعالمتها التجاريويقول خبراء في مجال التسويق إن 
 .يتعلق بأمور غير ملموسة مثل والء المستهلك وسمعة الشركة وتميز العالمة التجارية

ة المتضررة وتعد النزاهة هي الرصيد األكثر قيمة بالنسبة للشركات الكبيرة، كما أن تحسين سمعة الشرك
 ً ومكلفاً وطويل األمد يمكن أن يكون عمالً مؤلما . 

ي أعقاب عتها فوخير مثال على ذلك ما حدث لشركة فولكسفاغن األلمانية التي مازالت تحاول استعادة سم
مجيات المتعلقة بفحص انبعاث الكربون، وذلك بعد الكشف عن استخدام الشركة لبر 6102عام فضيحة 

 .تعمل على إظهار كمية أقل من التلوث الناتج عن محرك السيارة عند فحصها
 

ق ويضيف: "المسألة تتعلق بأن تواجه الجمهور بخطة واضحة عن المآالت المتوقعة. األمر كله يتعل

ركه الرأي ر وارد إلى أن الشركات الممثلة في الهيئة التجارية المذكورة تشابالتواصل مع الجمهور". ويشي
وأن غالبية رؤسائها قالوا في استطالع إنه في حال وقوع كارثة فإن أول خطوة لهم تكون استدعاء فريق 

 .العالقات العامة وليس الدائرة القانونية للشركة

زمات هو ما حدث من استدعاء شركة "جونسون نند ويقول وارد إن النموذج األمثل في التعامل مع األ
خاص ألفضل منتجاتها من السوق، وهو مسكن "تايلينول" بعد وفاة سبعة أش 0896جونسون" لألدوية عام 

 .في منطقة شيكاغو بسبب تناولهم أقراصاً ملوثة بمادة السيانيد

لمستهلكين ونسون نند جونسون" اوفي الوقت الذي كان يندر فيه أن تستدعي الشركات منتجاتها، وضعت "ج
به  مليون زجاجة تايلينول بعد عمل تخريبي متعمد و خبيث قام 10في مقدمة أولوياتها وسحبت على الفور 

 .شخص مازال مجهوالً 

قة معالجته وبعد سنة استعادت أسهم الشركة عافيتها، وظهر رئيس الشركة جيمس بروك كبطل بسبب طري
 .لألزمة



اسه. كانت األمانة متوفرة في شركتك فإن هذا هو المجال الذي ينبغي أن تعمل على أسويقول وارد: "إذا 
ة، ويستغرق يتعين عليك أن تفعل الصواب. وكما قال وارن بافيت، يستغرق األمر سنوات لبناء سمعة جيد

 ."دقائق لتدميرها

 0.7ل إلى م يمكن أن تصويضيف وارد أن قيمة سمعة الشركات البريطانية الكبرى المسجلة في سوق األسه
في المئة من قيمة السوق اإلجمالية للشركات 69تريليون، أو   "أمر ال يصدق"

لوجيا تبدو ويقول نيل ماكلويد، مستشار بشركة "بي إتش إيه" إلدارة األزمات: "إنها )سامسونغ( شركة تكنو
مليار دوالر،  07وصلت إلى أنها ال تعرف ما هي المشكلة. يقال إن خسائر الشركة جراء تلك األزمة 

سوف تنسحب  7ويمكنها التغلب على ذلك لكن المشكلة التي تواجهها الشركة هي ما إذا كانت أزمة نوت 
 ."على ثقة المستهلكين في بقية منتجاتها

تيجة وأضاف: "أعتقد أنه كان يتعين على سامسونغ أن تتحرك لوقف الضرر المتزايد للشركة ككل ن
الح الخطأ، تج. من الواضح أن شيئاً ما سار بطريقة خاطئة داخل الشركة فيما يتعلق بإصإصرارها على المن

ة الثانية فهذا ليصبح ذلك جزءاً من المشكلة. أن تخطيء مرة فهذا ضرر كبير في حد ذاته لكن أن تفعلها للمر
 ."أمر ال يصدق

 

ى الشركات وجه معروف قادر على يقول ماكليود إنه من منظور العالقات العامة، من المهم أن يكون لد
 .التعامل مع األزمات، وهو ما لم يره بعد في سامسونغ

اً تنفيذياً ويضيف: "رأيت بيانات صادرة عن سامسونغ، لكنني لم أر وجه سامسونغ في كل ذلك. لم أر مدير
زمات ألزمة من األيعيد الطمأنينة، وال أعرف من هو الذي يتولى القيادة أثناء هذه األزمة. في أي سيناريو 

 تكون بحاجة إلى قائد قوي يخرج على المأل ويطمئن الجمهور على ما تقدمه الشركة وعلى حضورها
 ."وتفاعلها مع األزمة

ليدج في لندن، إنه ويقول ديميتريوس تسيفريكوس، أستاذ علم نفس الشؤون االستهالكية والتجارية بجامعة كو
ة من ء منتجاتها من السوق ما هو إال خطوة أولى في إطار سلسليتعين على الشركات أن تدرك أن استدعا

 .الخطوات

كابر الشركات. ويضيف: "األمر يتعلق بأن تكون سريعاً وتتحلى بالثقة وتتحمل المسئولية. ال ينبغي أن ت
 ."الذين حاولوا إخفاء هذه األشياء في الماضي دفعوا ثمناً أعلى بكثير بخسارتهم ثقة المستهلك

ل شيءسيفريكوس إلى أنه إذا فقدت العالمة التجارية رغبة الجمهور فهذا يعني أنها خسرت كويشير ت . 

ركة إن مدينة ون الداخلية للشؤرز، يقول جيمز كرامبتون مدير الشفي شركة ميرلين، التي تملك ألتون تاو
إال أن هناك المالهي تضم خدمات طواريء مخصصة لمواجهة مثل ذلك الحادث الذي وقع العام الماضي، 

 .دائماً أمل في أال يكون هناك داع الستخدامها

القيام بما  ويقول: "لم نقلل أبداً من فداحة الحادث، وكان ردنا الفوري وخطواتنا التالية مدفوعة بالرغبة في
 . "اعتقدنا أنه الصواب من وجهة نظر المتضررين من الحادث



دينة مالهي ميرلين، حاضراً على الفور في مكان الحادث في موقد كان نك فارني، المدير التنفيذي لشركة 
 .ألتون تاورز وتولى القيادة فيما يتعلق بكافة االتصاالت الالزمة

املة في نفس ويقول كرامبتون إن تحمل المسئولية كان جزءا مهما في العملية، وتحملت الشركة المسئولية الك
ة األمد مع يرلين اختارت أال تلجأ لإلستشارات القانونية طويلاليوم الذي وقع فيه الحادث. وأشار إلى أن م

 المحامين وغيرهم من المستشارين، مضيفا: "لم نحاول االختباء خلف المحامين
 
 

 الشركة سمعة بناء في تساعدك استراتيجيات 5
 

 بألوانها البصرية الهوية أو التجارية لعالمتك تتبناه الذي الشعار فقط نعني ال الشركة سمعة عن الحديث عند
 على التفاصيل هذه الشركة سمعة تتجاوز بل وإبداعية، فنية بصرية عناصر من تحتويه وما وخطوطها

 .ذلك من أبعد هو ما إلى أهميتها من الرغم
 

 وموظفين ومستثمرين وعمالء جمهور من اآلخرون يمتلكها التي العامة الذهنية الصورة تمثل الشركة سمعة
 السوقية، قيمتها جانب إلى المؤسسة تمتلكها التي التجارية األصول من واحدة وهي التجارية، عالمتك عن

 واالقتصادية االجتماعية المكانة عليه تُبنى مهم تسويقي رصيد   إلى الوقت بمرور تتحول أن يمكن والتي
 .والمجتمع السوق في بارًزا تجاريًا اسًما منها وتجعل للمؤسسة،

 
 نتائج تحقيق على قدرة وأكثر قيمة أكثر تكون ما دائًما الجيدة السمعة ذات التجارية والعالمات الشركات
 .االستراتيجية أهدافها تجاه كبيرة تنموية قفزات تحقيق يمكنها وبالتالي السوق، في عالية تنافسية

 
 العالمة مكانة على المحافظة شأنها من التي االستراتيجيات هي وما سمعتها؟ بناء للشركات يمكن كيف إذًا

 الجمهور؟ لدى وصورتها التجارية
 
 وجود وتعزيز شركتك سمعة بناء في مساعدتك شأنها من استراتيجيات 5 على نتعرف الموضوع هذا في

 طبيعة كانت ومهما ممكن، شكل بأفضل بها الخاصة الذهنية الصورة لبناء المنافسين وبين السوق في اسمها
 .فيه تنشط الذي والمجال الشركة

 
 

 الجودة عالي محتوى اكتب -0
 يكون قد للجمهور، الشركة ستقدمه الذي بالمحتوى خاًصا جانًبا التسويق استراتيجيات تتضمن ما دائًما

 المواقع حال في الزيارات زيادة أو المبيعات، زيادة التحويل، معدالت زيادة المحتوى هذا من الهدف
 .الويب وتطبيقات اإللكترونية والمتاجر

 
 قد المثال سبيل على المبيعات لزيادة محتوى ورائه، من الهدف بحسب المحتوى وطبيعة شكل ويختلف
 .السوق في الشركة سمعة تحسين منه الهدف محتوى عن كليًا يختلف

 



 المؤسسات بين حضوًرا وأكثرها اإللكتروني التسويق جوانب أبرز من واحًدا اليوم بالمحتوى التسويق ويعد
 اليوم المستخدمة التسويق نظريات أشهر من واحدة تعتمد المحتوى وعلى اختالفها، على التجارية والعالمات

 .Inbound Marketing وهي
 

 عالي المحتوى من النوع ذلك تماًما هنا أعني فإنني الشركة، سمعة بناء كيفية عن نتحدث أننا اعتبار وعلى
 عالمتك أو شركتك محتوى من تطلعاتهم ويحقق وعمالئك جمهورك احتياجات يالمس الذي الجودة،

 هذا ضمن محتوى يقدم من وأفضل مجاله، في الخبير شركتك من يجعل الذي المحتوى أي التجارية،
 .والمتابعين والعمالء الجمهور نظر في( شركتك تخصص) التخصص

 
 خالل من التجارية العالمة أو الشركة معرفة يفضلون المستهلكين من %79 فإن اإلحصائيات، بحسب

 متخصص محتوى تقدم التي المؤسسات بأن يؤمنون منهم %71 المباشرة، اإلعالنات عن عوًضا المحتوى
 0.الزبائن مع قوية عالقة ببناء اهتماًما وأكثر جمهورها، على تركيًزا أكثر الجودة عالي

 
 التجارية العالمة إلى الجمهور نظرة تحسنت كلما حقيقية، منفعة ويقدم وقيمة جودة أكثر المحتوى كان كلما 

 مقدار للجمهور يُظهر الجيد المحتوى فإن وبالتالي،. تقدمه الذي ذاته المحتوى بجودة الشركة يصنف وجعلته
 هو التجارية عالمتك مع تعاملهم بأن واثقين ويجعلهم المجال، هذا في شركتك تمتلكها التي والمعرفة الخبرة
 .خبراء مع تعامل

 
 سمعة تبني أنك باعتبارك خذ بشركتك، خاصة محتوى استراتيجية فيها تضع التي القادمة المرة في لذلك

 :الجمهور نظر في وصورتها الشركة
 

 الشركة موقع ضمن مدونة امتالك على احرص  .لجمهورك حقيقية منفعة يقدم ومفيًدا قيًّما محتوى اكتب
 .باستمرار محتوى فيها وانشر
 استخدم التجارية، لعالمتك المناسب المحتوى من شكل أفضل لكتابة المحتوى، كتابة في متخصصين وظف
 .لمشروعك محترفون محتوى كتاب  عن للبحث مستقل منصة
 معظم تفعل كما البريدية، والقائمة االجتماعي التواصل وسائل في المحتوى وانشر السيو تقنيات استخدم

 .بالمحتوى التسويق استراتيجيات تتبنى التي الشركات
Fanatics العالمات عن مناسب ومثال الرياضية، والمعدات األلبسة في متخصص إلكتروني متجر 

 وتبني للمتجر رديفة مدونة إطالق بعد إذ السوق، في سمعتها لبناء المحتوى استخدمت التي التجارية
 عبر جيًدا وتسويقه الخضرة دائم المحتوى على والتركيز التجاري للنشاط مالئمة محتوى استراتيجية
 ترتيب لتحسن باإلضافة ،%0011 بنسبة أكثر زيارات على الحصول من المتجر تمكن البحث، محركات
 على البارزة المواقع من كأحد المتجر وظهور البحث، نتائج على مفتاحية كلمة 611 من أكثر على الموقع
 .6Yahoo Sport، MSN، USA Today منصات

 
 المعدات في المتخصصة المواقع أبرز من كواحد وشعبيته سمعته زيادة من تمكن المتجر أن أي

 المستلزمات مجال في خبيًرا منه جعل الذي الجودة عالي المحتوى بفضل وذلك الرياضية، والمستلزمات
 .األخرى الويب ومنصات البحث محركات نظر في وحتى والعمالء الجمهور نظر في الرياضية

 
 
 



 تنافسية ميزة امتلك -6
 
 يجعل الذي ما نفسه؟ المجال ضمن العاملة األخرى الشركات من المنافسين عن شركتك يميز الذي ما 

 األخرى؟ التجارية العالمات عن دوًنا منها للشراء التجارية عالمتك يختار العميل
 
 االستراتيجية لهذه بحاجة لست األغلب على فأنت ومقنع، جيد بشكل األسئلة هذه على اإلجابة من تمكنت إن
 في أما. التالية االستراتيجية إلى االنتقال ويمكنك أساًسا، تطبقها ألنك الشركة، سمعة بناء استراتيجيات من
 .هنا القراءة متابعة عليك القوة، بتلك إجابتك تكن لم أو مناسبة، إجابة تجد لم حال
 
 السوق في نظرائها باقي عن تميزها ما، تنافسية ميزة امتالك عليها تجارية وعالمة وشركة مؤسسة كل

 في وبالتالي منافسيك، لدى الميزة هذه وجود لعدم بشركتك ارتباًطا أكثر تجعله إضافية قيمة العميل وتمنح
 .اآلخرين لدى الميزة تلك يجد لن التجارية عالمتك عن التخلي قرر حال
 

 أن ”Good Strategy Bad Strategy“ كتابه في روميلت ريتشارد المؤلف ذكر النقطة هذه حول
 والتي الحصرية، التنافسية الميزة هي الجيدة التسويق استراتيجية عليها تقوم التي المهمة األعمدة من واحدة
 1.تقليدها أو استنساخها المنافسين من أي على الصعب من يكون

 
Google بين بروًزا أكثر وجعلها سمعتها لبناء االستراتيجية هذه تستخدم التي البارزة األمثلة من 
 من أحد ال اإلنترنت، عبر تتم التي البحث عمليات من %71 عبره تجرى بحث محرك تملك المنافسين،
 وال خاصتها، البحث خوارزمية وجودة دقة في منافستها أو مجاراتها على قادر األخرى البحث محركات

 بحثها محرك جعل الذي األمر ،Google لدى البحث خوارزميات تعمل كيف الدقة وجه على يعرف أحد
 .الشركة تمتلكها التي التنافسية المزايا أبرز من
 
 أكبر من يجعلها مما اختراع، براءة 6111 من أكثر تمتلك إذ جوجل، لدى األخرى المنتجات عن عدا هذا

 من أي في تقليدها حتى أو منافستها األخرى الشركات من أي على يصعب والتي وأهمها التقنية الشركات
 4.منافسيها عن فيها تتميز التي الخصائص

 
 وعالمة فيه، تنشط الذي المجال في قويًا اسًما شركتك من تجعل تنافسية ميزة امتالك على احرص لذلك

 .الدوام على والعمالء الزبائن خيارات مقدمة في حاضرة تجارية
 

 خاسرة، جوانب في االستثمار تتجنب حتى عنه، ويبحثون الناس يريده شيء لديك التنافسية الميزة أن تأكد
 إلغالق اضطرت جوجل ولكن االجتماعي التواصل وسائل منافسة أرادت عندما +Google مع حصل كما

Google+ مؤخًرا. 
 

 العمالء عالقات إدارة -1
 للشراء عدة خيارات الزبائن يمتلك والمنتجات، والعمالء بالمنافسين مزدحمة أسواق في اليوم الشركات تعمل

 .عمالئها قائمة إلى جذبه ثم ومن ثقته، على للحصول تتنافس مختلفة تجارية عالمات مع والتعامل
 

 والتوجه وعميل، شركة منطلق من العمالء مع التعامل عن المؤسسات تتوقف أن ضرورة البعض يرى لذلك
 لدى ومكانته الشخصي المستوى على بأهميته شعوًرا العميل تمنح األمد طويلة قوية عالقات بناء نحو



 أو خدمة من تقدمه ما مقابل أمواله على الحصول تريد عميل مجرد من أكثر به تهتم وإنها التجارية، العالمة
 .منتج
 

 سمعة بناء في – جيد بشكل عليه العمل من المؤسسة تمكنت حال في – العالقات من الشكل هذا يساهم
 التي الجهات من كواحدة التجارية العالمة صورة وتحسين عمالئها، قاعدة وتوسعة الجمهور لدى الشركة
 .المقدمة المنتجات أو الخدمات عن رًضا أكثر وجعله لديها المستخدم تجربة تحسين في جهًدا تبذل
 

 اإلنسانية العالقات عن تختلف والعميل التجارية العالمة بين العالقة وشكل طبيعة أن من الرغم وعلى
 عليها تكون أن يجب التي المثالية الصورة عنا يحجب أن االختالف لهذا نسمح أال يجب ولكن المباشرة،

 كتابه في John Goodman العمالء عالقات إدارة خبير يقول كما عمالئها، مع الشركة عالقة
“Customer Experience” 5.المستخدم تجربة أو 

 
 وذلك خدماتها أو منتجاتها مع العميل لتجربة والنفسية الشعورية الجوانب على الشركات تركز أن يجب
 لالرتباط رائع نموذج المثال سبيل على Apple تقدمه، وما الشركة مع المستخدم تجربة على يعتمد أساًسا
 .والمستهلك التجارية العالمة بين يكون أن يمكن الذي المثالي

 
 تجربتهم خالل من عمالئها مع التجارية العالمة تؤسسها أن يمكن التي العالقة عن نخر مثال أيًضا أمازون

 اقتراحات للمتسوقين تقدم عالية كفاءة ذات اقتراحات خوارزمية الشهير متجرها في تمتلك إذ خدماتها، مع
 اقتراحات عن عوًضا بتصفحها قاموا التي والمنتجات المتجر من مشترياتهم على بناءً  جًدا ومناسبة صحيحة
 تمنحه خاصة لمسة ذلك خالل من المتسوق تجربة إلى تضيف وبالتالي. بها اهتمام أدنى لديهم ليس لمنتجات
 .له تعرض التي االقتراحات على بناءً  الشخصي بالتفرد شعوًرا

 
 االهتمام من مزيد مثل التجارية، العالمة من المزيد العميل يتوقع ما دائًما إذ شيء، كل ليس هذا طبعًا

 العالمة من عليه يحصل فيما أكبر وقيمة والتقدير، االحترام من مزيد الشخصي، المستوى على واالنتباه
 والعمالء الزبائن مع األمد طويلة عالقات لتطوير الشركات أمام الخيارات من مزيًدا يعني وهذا التجارية،
 .والمتابعين الجمهور من المختلفة الفئات لدى وصورتها الشركة سمعة لتحسين

 
 إضافية قيمة عمالئك امنح -4

 يحصل قد منفعة ألي يشير أن ويمكن السياقات، من العديد في المضافة القيمة مصطلح يُستخدم تسويقًيا،
 والء برامج العادل، السعر والتنزيالت، الخصومات مثل التجارية، العالمة أو الشركة من العميل عليها

 .التجارية العالمة مع المستخدم تجربة تتضمنه أن يمكن ما وكل العمالء
 
 الموعد في طلبه الذي المنتج وصول تأخر عن المتجر من اعتذار رسالة للعميل المضافة القيمة تكون قد

 كوب حتى أو ميالده، عيد بمناسبة العميل عليه يحصل خصم كوبون شكل على تكون قد محدًدا، كان الذي
 .ستاربكس متاجر لدى األمر هو كما الشخص اسم يحمل قهوة
 

 فإن لعمالئك، تمنحها أن يمكن التي القيمة تعقيد أو بساطة مدى عن النظر بغض أنه الموضوع في الجيد
 .ككل الشركة وسمعة التجارية للعالمة( مباشر غير غالًبا) كبير نفع ذات تكون ما دائًما األمور هذه مثل
 



 اإلضافية القيمة فإن بالمنافسين، السوق ويزدحم والزبائن العمالء أمام الخيارات فيه تكثر الذي الوقت ففي
 الراضون العمالء تقدمه، وما الشركة تجاه بالرضا شعوًرا تمنحهم بسيطة كانت ومهما لعمالئك تقدمها التي
 قوية سمعة وبالتالي األرباح، من ومزيًدا االنتشار من مزيًدا يعني والوالء التجارية، للعالمة والءً  أكثر

 .للشركة
 

 صحيح بشكل وتطبيقها الشركة سمعة بناء استراتيجيات من االستراتيجية هذه استخدام السهل من ليس ولكن
 والعمالء السوق ودراسة بحث في الجهود من المزيد بذل األمر يتطلب إذ المرجوة، النتائج لتحقيق

 .لتطبيقها األنسب الطرق لتحديد والمستهلكين
 

 :لعمالئك لتضيفها قيمة عن البحث عند عام بشكل
 
 التي الخدمة أو المنتج في عنه يبحثون الذي وما التجارية، عالمتك من العمالء توقعات دائًما باالعتبار خذ 

 .تقدمها
 .العمالء رضا لكسب المستخدم تجربة وتحسين دائم بشكل منتجك تطوير على اعمل
 المجانية الخيارات ذلك في بما لعمالئك، المضافة القيمة عليها تكون أن يمكن التي األشكال كل باالعتبار خذ
 القيمة تكون أن الضروري من ليس أي الجيدة، العمالء وخدمة التعليمية واألدلة الجودة عالي المحتوى مثل
 .الشراء عمليات عن هدايا أو حصرية منتجات أو وخصم حسومات شكل على
 من قيمة عمالئها منحت عهدها بداية في Hotmail المألوف، عن وخارجة جديدة أفكار وجرب ابحث
 2.عالية نتائج تحقيق من وتمكنت الرسائل محتوى نهاية إلى أضيفت لطيفة كلمات بضع خالل

 المستهلكين، وحاجات والعمالء للسوق والدراسة البحث بعض تتطلب للعمالء المضافة القيمة باختصار،
 من ممكنة نتائج أفضل إلى الوصول سبيل في عليها تعمل التي التجارية للعالمة األنسب الخيارات وتحديد

 .شركتك سمعة لبناء هذه استراتيجيتك
 

 للشركة االجتماعية المسؤولية -5
 فيه، تنشط الذي المجتمع في الشركة اسم وحضور حضورها مدى على مؤسسة أو شركة أي سمعة تعتمد
 عن إيجابية صورة لترسيخ مهًما عاماًل  تكون أن الشركة فيها تساهم التي االجتماعية لألنشطة يمكن لذلك

 .ككل والمجتمع والعمالء الجمهور أذهان في الشركة
 
 التجارية العالمة تقوم أن يتوقعون األمريكيين من %91 نحو أن أظهرت 6107 للعام تعود إحصائية في

 أو األهلية، للمؤسسات تبرعات تقديم خيري، حفل رعاية مثل االجتماعية، باألنشطة ما بشكل بالمساهمة
 7.التجاري نشاطها طبيعة عن النظر وبغض محلي رياضي فريق رعاية حتى
 

 فيه، تنشط الذي المجتمع في التجارية العالمة حضور من تعزز أن شأنها من النوع هذا من المساهمات
 لجامعة دراسة وبحسب ذلك من وأكثر بل والعمالء، الجمهور ذهن في حضوًرا أكثر الشركة اسم تجعل

Kentucky فقط ليست إيجابيًا اجتماعيًا حضوًرا تمتلك التي المؤسسات أن بينت المتحدة، الواليات في 
 عرضة أقل تكون أيًضا بل اجتماعية، مساهمة أي تبذل ال التي الشركات من غيرها من أفضل سمعة تمتلك
 9.فيه تشتغل الذي الوسط يشهدها قد التي المالية بالمخاطر للتأثر

 
 األمثلة من واحدة واألساليب، األشكال من العديد في الشركة سمعة لبناء االجتماعية المسؤولية استخدام يمكن

 Ethical استراتيجية تتبع إذ الشهيرة، القهوة متاجر سلسلة ستاربكس، هنا استحضارها يمكننا التي الشهيرة



Sourcing شرعية وبطرق األصلية مصادرها من لمتاجرها األولية المنتجات على الحصول لضمان 
 من العديد في مهني تدريب برامج الشركة تمتلك للقهوة، األصليين المزارعين حقوق تضمن تماًما وقانونية

 والمصادر المستدامة الطاقة على وخدماتها تجهيزاتها في تعتمد متاجر لديها فيها، تعمل التي المجتمعات
 ومخاطرها أضرارها بسبب متاجرها في البالستيكية الماصات استخدام لمنع مؤخًرا اتجهت كانت المتجددة،

 8.البيئة على
 

DHL خالل من سمعتها تبنى التي الشركات عن نخر مثال أيًضا الشهيرة الدولي الشحن شركة 
 من العديد في خيرية مؤسسات مع شراكات لديها إذ تتبناها، التي االجتماعية المسؤولية استراتيجيات
 الواقية المظالت توزيع في أنشطتها ولعل التخرج، حديثي للشباب التدريب برامج إلى باإلضافة المجتمعات،

 من النوع هذا على العربية منطقتنا في الشهيرة األمثلة من واحدة الحج مواسم خالل الشمس من
 01.الشركة سمعة بناء في ودورها االستراتيجيات

 
 فرق تركز إذ سمعتها، بناء أجل من واحدة استراتيجية من أكثر والمؤسسات الشركات تستخدم ما عادةً 

 المبذولة التسويقية واألنشطة والجهود الموارد من جزء وتخصص كبير، بشكل الجانب هذا على التسويق
 .Brand Awareness التجارية بالعالمة الوعي وزيادة السمعة لبناء
 

 
 
 
 
 


