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إدارة السمعة..
الحداثة االتصالية

االفتتاحية
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نحو تدريب أكثر فاعلية لممارسي االتصال
ُّ
يعـــد التدريـــب إحدى الحاجات الضرورية للتطوير اإلداري واالرتقاء بمســـتوى مهارات الموارد البشـــرية في أي
منظمـــة .فالتدريـــب عملية متواصلة ،وتـــزداد الحاجة إليه مع تســـارع التقـــدم التكنولوجي في عصرنـــا الحالي ،وحالة
خصوصا في ظل الممارســـات الجديـــدة الناجعة التي توظف التقنيـــة وتعتمد عليها.
ً
الســـيولة المعلوماتية الكبيرة،
وفـــي االتصال المؤسســـي تبدو الحاجة أكثر إلحاحً ا لألســـباب الســـابقة من جهـــة ،ومن جهة أخـــرى ألن المحصلة
األكاديميـــة والعملية وحدها ال تكفـــي ،وطبيعة عملية االتصال الفعال نفســـها تحتاج إلى قيـــاس وتقييم وتدريب
وتطوير مســـتمر ،فهي عمليـــة ديناميكية متجددة.
وبطبيعـــة الحـــال ،ال يمكـــن لممارســـي االتصال إتقان كافة المهارات على تشـــعبها وكثرتهـــا ،لكن اإللمام
الجيـــد والكافـــي لدى كافة فريق العمل بمعظـــم المهارات المطلوبة ،يوفـــر بيئة أكثر اســـتعدادً ا للنجاح؛ ولذا يمكن
القول إن هناك مســـارين للعملية التدريبة المســـتمرة ال َّ
بـــد أن يتم العمل فيهمـــا على التوازي:
المســـار األول :التعلـــم مـــن الممارســـات ،وهذه العملية تتطلب وضع خطة مســـبقة لتحليل الممارســـات
وتقييمها ودراســـتها بشـــكل مســـتمر ،مع فريق العمل ،وعقد االجتماعـــات وورش العمل الدوريـــة للتعلم منها
وفهمها من قـــرب وتحليلها.
المســـار الثانـــي :تكامـــل فرق العمل ،وهـــذه العملية تبدو ضرورية لتالقح الخبـــرات ونقل المعرفة من جهة،
فتخصصـــات فريق االتصـــال متنوعة والخلفيات التـــي أتوا منها مختلفة ســـواء على الصعيد األكاديمـــي أو العملي؛
ولذلـــك فـــإن العمل في إطار سياســـة الجـــزر المنعزلـــة ال يخـــدم المنظمة ،بقـــدر العمل وفق خطـــة تعمل على
تكامـــل المهـــارات بين فـــرق العمل المختلفـــة ،لذلك يأتـــي التدريب في هذا المســـار من داخل المنظمة نفســـها
بنقـــل الخبـــرات والمهـــارات فـــي ورش عمـــل ،ومن خالل دمـــج بعض األعضـــاء من فـــرق العمـــل المختلفة مع
آخرين الكتســـاب مهارات ومعـــارف جديدة.
وأخيـــرً ا ،فـــإن التدريب يجب أن يتجاوز شـــكله التقليـــدي ،بحضور دورة مهنيـــة أو أكاديمية ،والحصول على شـــهادة
فـــي نهاية األمر ،إلى اســـتراتيجية عمليـــة كجزء من مهـــام العمل وطبيعته ،تؤدى بشـــكل ممنهـــج ومدروس.

إثـــــراء
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الفرق بين العالقات العامة وإدارة السمعة عبر اإلنترنت
كتبReputation X :
إن شـــركة إدارة الســـمعة عبـــر اإلنترنت ليســـت شـــركة عالقات عامة ،فشـــركات العالقـــات العامة تميل
ألن تكـــون أكثـــر اعتمـــادا علـــى العالقات ،في حيـــن تميل شـــركات إدارة الســـمعة لتكـــون تقنية أكثـــر توجهً ا نحو
المحتـــوى ،إن أفضـــل شـــركات إدارة الســـمعة عبر اإلنترنت هي شـــركات العالقـــات العامة التي تعمل كوســـيط
مع الناشـــرين ليقوموا بعمل كل شـــيء من خلف الكواليس ،فشـــركات إدارة الســـمعة غالبً ا مـــا تميل إلى العمل
فـــي الخفاء لدعم حمـــات العالقـــات العامة بهدوء مـــن الخلف.
غالبً ـــا مـــا يتـــم الخلـــط بيـــن إدارة الســـمعة والعالقات العامـــة فالبرغم من أوجه التشـــابه بينهمـــا وإمكانية
ً
تقدما وظهورً ا بالنســـبة للجمهور ،بينمـــا يتم تقديم
عملهمـــا مـــع بعضهما البعـــض ،إال أن العالقات العامة أكثـــر
خدمـــات إدارة الســـمعة عبر اإلنترنت من خلـــف الكواليس لتعمل بشـــكل غير واضح بالنســـبة للمراقبين العاديين،
ومـــن هنا يمكن التفكير في شـــركات إدارة الســـمعة علـــى أنها «الرجل الـــذي يعمل من خلف الســـتار».
إن معظـــم النـــاس علـــى دراية بأنشـــطة العالقات العامة النموذجيـــة المرتبطة بالترويـــج للعالمة التجارية،
والتـــي تتـــراوح من كتابـــة البيانات الصحفيـــة والترويج لهـــا إلى جدولـــة المؤتمـــرات الصحفية وغير ذلـــك ،ورغم أن
خدمات شـــركة إدارة الســـمعة قد تبدو متشـــابهة جدً ا مـــع أعمال العالقات العامـــة إال أنها ال تطابقهـــا ،كما أنها
تركز على اســـتراتيجية الســـمعة طويلة المـــدى للعالمة التجاريـــةً ،
بدل من الطبيعـــة الترويجية للعالقـــات العامة.
ً
عـــادة ما ال تتصل شـــركة إدارة الســـمعة ببعض الصحف مثـــل «نيويورك تايمـــز New york
فعلـــى ســـبيل المثال،
 »Timesلتقديـــم مقابلـــة مع عميلها ،في حين أن شـــركة العالقات العامة تتمســـك بقوة برؤيـــة الجهات الخارجية
عبـــر اإلنترنت لعشـــرات مواقع الويب ،أثناء تحســـين المراجعات ومتابعة طلبات إزالة المحتـــوى من موقع «جوجل
 ،»Googleهنـــا يثار تســـاؤل :هل يشـــكل كالهما في نهايـــة المطاف مصـــدرً ا لمعرفة الجمهور أو مشـــاعره تجاه
العالمـــة التجارية أو الكيـــان؟ اإلجابة نعم ،لكنهم يفعلون ذلك باســـتخدام اســـتراتيجيات ومجموعة أدوات مختلفة
ً
تماما.
العالقات العامة تعمل في الضوء بينما تعمل شركات إدارة السمعة خلف الكواليس
رغم أن شـــركات إدارة الســـمعة وشـــركات والعالقات العامة ليســـتا متماثلتين ،إال إنهما قادران على العمل
معا لتحقيـــق أفضل النتائج.
ً
هنـــاك ميزانيـــات كبيـــرة مخصصـــة لنفقـــات التســـويق مثل اإلعالنـــات التليفزيونيـــة ،واللوحـــات اإلعالنية،
وإعالنـــات البانـــر عبـــر اإلنترنت في الشـــركات الكبيرة ،ولكن بالنســـبة للشـــركات واألفـــراد على حدٍ ســـواء فهناك
نشـــاطان ترويجيـــان آخـــران ،وهما العالقـــات العامة وإدارة الســـمعة عبـــر اإلنترنت اللـــذان ال يختلفـــان من حيث
األهميـــة ،وفـــي الواقع تـــزداد أهمية هاتـــان الوظيفتان فعلى الرغـــم من عـــدم تطابقهما إال أنهمـــا تعمالن جنبً ا
إلى جنب.

ما هي العالقات العامة؟

ً
وفقـــا لجمعيـــة العالقـــات العامة األميركيـــةُ ،ت َع َّرف العالقات العامـــة على أنها« :عملية اتصال إســـتراتيجي
لبناء عالقات قائمـــة على المنفعـــة المتبادلة بين المنظمـــات وجماهيرها».
ببســـاطة إن الهـــدف من العالقات العامة هو تحســـين الصورة العامة لشـــخص أو منظمـــة ما ،لما تحتويه
مـــن أجزاء أنشـــطة اســـتباقية وتفاعليـــة ،كما أنهـــا مبنية علـــى تحليل شـــامل للعالقة بيـــن العميـــل والجمهور،
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وعلى االســـتجابة الســـريعة لألزمات غير المخطط لها
المعروفة باســـم «التحكم فـــي الضرر».
رغـــم أن التخطيـــط وإدارة األزمـــات الداخليـــة
مـــن الجوانـــب المهمة فـــي العالقـــات العامـــة ،إال أن
العالقـــات العامـــة بطبيعتهـــا تعني حركة نحـــو األمام،
فـ»عمليـــة االتصـــال» و «الجمهـــور» موجـــودان فـــي
التعريـــف الرســـمي.

مـــا هـــي المحتويـــات األساســـية لحمـــات
العالقـــات العامـــة؟

يتـــم تصميـــم حمـــات العالقات العامـــة لتحقيق
هـــدف محـــدد عـــن طريـــق اســـتخدام اســـتراتيجيات
وتكتيـــكات وأنشـــطة مختلفـــة ،تتركـــز علـــى األهداف
ً
بـــدال مـــن المكاســـب قصيـــرة المدى،
طويلـــة المدى
ويمكـــن أن تحـــدث جنبً ـــا إلـــى جنب مـــع حمـــات إدارة
الموارد البشـــرية.

حمـــات العالقـــات العامـــة قـــد تشـــمل
المحتويـــات التاليـــة:

التقييـــم :قـــم بتقييـــم صورتك العامة بين األقران
والعمـــاء المحتمليـــن وغيرهـــم ،فذلـــك يســـاهم في
القـــراءة الصادقـــة لنقاط القـــوة والضعـــف لديك « إن
مرحلـــة البحث عبـــر اإلنترنت فـــي إدارة الســـمعة لديها
وظيفة مماثلة ،رغـــم أنها تنطبق تحديـــدً ا على تواجدك
الرقمي».
الصـــورة :قـــد تحد سياســـات االتصـــال العام من
البيانـــات غيـــر المصـــرح بهـــا ،أو الخارجـــة عـــن العالمة
التجارية مـــن قبل الموظفيـــن أو الزمـــاء «قد تتطلب
التدريـــب ً
أيضا».
الحمـــات الترويجيـــة :إن التخطيـــط الموجـــه نحو
الهـــدف لحملـــة يعتبـــر ذخيـــرة موجهة في االســـاس
نحو للجمهـــور ،حيث يغطـــي ذلك على كل شـــيء من
التواصـــل اإلعالمـــي إلى اإلنفـــاق اإلعالني.
العالمـــات التجاريـــة :يمكـــن أن يمثل هذا عالمة
تجاريـــة شـــخصية أو للشـــركات «أو إعـــادة العالمـــة
التجارية».

العالقـــات االعالميـــة :يمكن اســـتخدام عدد من
التكتيـــكات فـــي إدارة العالقـــات مع وســـائل اإلعالم،
ويشـــمل ذلك الوظائـــف العامة واألحـــداث والتواصل
مـــع المدونيـــن المؤثريـــن ورواد الشـــركات ونجـــوم
الصناعـــة ،وغيرهـــم ممن لديهـــم «مكبر صـــوت» عام.
حمـــات التواصـــل االجتماعـــي :تعـــد هـــذه الحمـــات
وظيفـــة أساســـية لشـــركات إدارة الســـمعة ،وهـــي
تشـــمل العـــروض الترويجيـــة والمســـابقات والهدايا،
التي تشـــجع على المشـــاركة والشـــراء والوالء للعالمة
التجاريـــة بيـــن العمالء.
البيانات الصحفية :تسلط هذه البيانات الضوء في
جميع الحمـــات المذكورة أعـــاه ،فهي تقـــدم البيانات
للصحفييـــن والمدونيـــن والجمهـــور العـــام ،فالعديـــد
من مكونات العالقـــات العامة وتكتيكاتهـــا وعملياتها
كثيفـــة العمالـــة يمكـــن أن تضيـــف إلـــى التكاليف ،ألن
حملـــة العالقات العامة الشـــاملة قـــد تتطلب توظيف
شـــركة عالقات عامة خارجيـــة ،أو موظفيـــن إضافيين
للتعامل مـــع واجبات معينـــة مخصصة.

ما هي إدارة السمعة عبر اإلنترنت؟

ً
أحيانـــا إلـــى إدارة الســـمعة عبـــر اإلنترنت
يُنظـــر
علـــى أنها «عالقات عامـــة تقنية» ،حيث تميل شـــركات
إدارة الســـمعة ألن تكـــون خدماتهـــا «أكثـــر هـــدوءً ا»
مقارنـــة بخدمـــات العالقـــات العامـــة التقليديـــة ،حيث
تســـتفيد هـــذه الشـــركات من تحســـن األوضـــاع على
محـــركات البحـــث ،ومـــن إدارة المحتـــوى على وســـائل
التواصل االجتماعي ومن التكتيـــكات القانونية ،والمزيد
مـــن الخدمات لتحســـين صـــورة العالمـــة التجارية عبر
اإلنترنت.

تشـــبه حمالت شركات إدارة السمعة
حمـــات العالقات العامة ،لكنهـــا أكثر تقنية
بطبيعتها ،وتتضمن حمالت إدارة الســـمعة
عبـــر اإلنترنت البعض أو الـــكل مما يلي:

بحـــث شـــامل عـــن ســـمعتك علـــى اإلنترنـــت قبل
الحملـــة ،بمـــا فـــي ذلـــك تحليـــل المخاطر.
تحسين محرك البحث والتسويق.
إزالة المحتوى.
العالقات العامة «الفنية».
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تطويـــر خصائـــص الويـــب التـــي يمكـــن التحكم فيها
مثـــل :مواقـــع الويـــب المملوكـــة ،المدونات ،وســـائل
التواصـــل االجتماعي ،مواقع األطـــراف الثالثة وغير ذلك
إنشـــاء المحتـــوى وإدارته لكل ملكيـــة ،ويتضمن ذلك
منشـــورات المدونة ومشـــاركات الضيـــوف والمحتوى
االجتماعي واألوراق البيضاء والوســـائط المتعددة وغير
ذ لك .
ّ
المنظم والمجدول وبث المحتوى النهائي.
النشر
إعـــادة اســـتهداف المحتـــوى اســـتجابة للتغيرات في
ســـلوك محرك البحث.
الترويج المســـتمر للمحتـــوى وخصائصه على محركات
البحث ووســـائل التواصل االجتماعي
األنشطة النموذجية خالل حملة إدارة السمعة.

جـــذب متابعي وســـائل التواصـــل االجتماعي وإحداث
ضجـــة ،وبالتالـــي إيجـــاد داعـــم للعالمـــة التجاريـــة ،فهم
يجلبـــون حركة المـــرور إلـــى موضوعاتـــك اإليجابية ،كما
يقومـــون بتعزيـــز وترتيب هـــذه الموضوعات بشـــكل
يولـــد إشـــارات اجتماعيـــة تعزز مـــن الســـمعة ،وتعتبر
الشـــبكات االجتماعيـــة وافـــدً ا جديدً ا نســـبيً ا علـــى عالم
إدارة الســـمعة لكنها مهمة للغاية ،فقد كشـــف تقرير
لـ»بيـــو ستاتيســـتيكس» أن  %80مـــن المتســـوقين عبر
اإلنترنـــت يســـتخدمون وســـائل التواصـــل االجتماعـــي
لفحـــص تجـــار التجزئة.
جديـــر بالذكـــر أن هـــذه القائمة ليســـت شـــاملة
ً
تمامـــا فهنـــاك العديد مـــن الجوانـــب األخـــرى التي يتم
تناولهـــا ً
أيضا.

قـــد تســـتخدم حمـــات إدارة الســـمعة طـــوال الوقت
البعـــض أو الـــكل مـــن اإلجـــراءات التالية:
تعزيـــز قيمـــة تحســـين محـــركات البحـــث «»SEO
لخصائص الويـــب الحاليـــة ،والدفع بالمحتـــوى اإليجابي،
وإشـــارات صفحة نتائج محرك البحـــث األعلى «»SERP
إنشـــاء خصائـــص ويـــب جديـــدة تكـــون بمثابـــة مصادر
إضافيـــة للمحتـــوى اإليجابي.
إدارة مواقـــع المراجعـــة عبـــر اإلنترنت مثـــل «،»Yelp
وإبـــراز التعليقـــات والنتائـــج اإليجابيـــة دون التأثيـــر على
الموضوعيـــة ،حيث كشـــف تقريـــر حديث لشـــركة «بيو
ستاتيســـتيكس  »Pew Statisticsأن أكثـــر من  %75من
مســـتخدمي اإلنترنت يثقون في توصيـــات األقران أكثر
من ثقتهم فـــي اإلعالنـــات التقليدية.
التواصـــل مـــع المؤثرين في مجال معين ،وتشـــكيل
عالقات إنتـــاج المحتوى.
مراقبـــة وتتبع وتحســـين أداء جميـــع قنوات المحتوى
المملوكة والمكتســـبة والمدفوعة.
الرد الفوري على بعض الرسائل عبر اإلنترنت.
إرســـال طلبـــات إزالة -بموجـــب القوانيـــن والعادات
المعمول بهـــا -حينما يتم نشـــر معلومـــات غير دقيقة
أو تشـــهيرية عبر اإلنترنت.
اتخاذ اإلجراءات القانونية في بعض الحاالت.

هل حمالت اإلدارة عبر اإلنترنت مختلفة؟

نعـــم بالتأكيـــد ،فغالبً ـــا مـــا تتطلـــب االحتياجـــات
ً
فضـــا عـــن طبيعـــة العالقـــة بيـــن
الفريـــدة للعميـــل
العميـــل والشـــركة ،إلـــى إدارة ســـجالت مختلفـــة لدى
ً
دائمـــا هـــو تنميـــة
شـــركات إدارة الســـمعة ،فالهـــدف
شـــعور أكبر حول تواجـــدك على الويب مـــع تقليل تأثير
المحتـــوى الســـلبي أو القضـــاء عليه.

كيف يجب أن تبدو الحملة الشاملة؟

إن إدارة السمعة عبر اإلنترنت والعالقات العامة
التقليديـــة يمكن بل ينبغـــي لهما العمل جنبً ـــا إلى جنب،
حيـــث أنها ال تحتاج إلى ميزانية تســـويق ضخمة.
تعمـــل شـــركات إدارة الســـمعة عبـــر اإلنترنـــت
علـــى تقديـــم مســـتويات مشـــاركة واســـعار متنوعـــة
للخدمـــات المختلفـــة ،كما تعمـــل على تقديـــم خدمات
لـــوكاالت العالقـــات العامـــة ممـــا يعنـــي أن النظـــام
ســـيبدو كأنه عالمـــة تجاريـــة لعمالء شـــركة العالقات
العامـــة ،فمرونـــة النظام تتيح ســـهولة توســـعك في
أثناء نمو الشـــركة ،ســـواءً كان لديك عـــدد قليل أو كبير
من خصائـــص الويـــب وأهـــداف العالقـــات العامة.

ما هي أنشـــطة العالقات العامـــة التقليدية
التـــي يمكـــن االســـتفادة منهـــا فـــي حملة
ترويجية شـــاملة؟

هناك عدد كبير االنشطة التي يمكن االستفادة
منها في الحمالت الترويجية مثل:
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التبرع بالوقت والســـلع واألمـــوال للجمعيات الخيرية
المحليـــة والمنظمـــات المجتمعية ،باســـتخدام األحداث
ذات الصلة في شـــكل فرص «إلظهـــار اهتمامك».
تأميـــن المقابـــات والمواقـــع الترويجية فـــي البرامج
التلفزيونيـــة ،والمدونـــات المؤثـــرة ،ووســـائل اإلعـــام
األخـــرى ذات الصلة بالنشـــاط .
إرســـال بيانـــات صحفيـــة ذات عالمة تجارية تســـلط
الضوء علـــى اإلنجازات.
االســـتثمار في الصحافة اإليجابية خارج اإلنترنت ،مثل
اإلعالنـــات التلفزيونية واإلعالنـــات الخارجيـــة والداخلية
وغير ذلك.

هـــل العالقـــات العامـــة وإدارة الســـمعة
وجهـــان لعملـــة واحـــدة؟

نعـــم ،فالعالقـــات العامـــة وإدارة الســـمعة
تتشـــابهان في الجوهر ،ويرجع ذلك لتســـويق المحتوى
أو ممارســـة اســـتخدام المحتوى في خلق انطباع إيجابي
محيط .

ً
وفقا لمعهد «تســـويق المحتوى» ،يشـــعر %70
مـــن مســـتخدمي اإلنترنـــت بأنهم «أقرب» إلى شـــخص
أو شـــركة من بعد قـــراءة أو عـــرض المحتـــوى الخاص
بهم ،عـــاوة على ذلـــك ينتج عـــن المحتـــوى ذي الصلة
والمخصـــص مرات ظهـــور مواتيـــة -مقابل ســـلبية أو
محايدة -فـــي  %60من المســـتخدمين.
وأخيـــرً ا ،ســـواءً كان هـــذا المحتـــوى جـــزءً ا من
مبـــادرة عالقات عامـــة أماميـــة ،أو حملة إدارة ســـمعة
مـــن وراء الكواليـــس لتعزيز ســـلطة العالمـــة التجارية
عبـــر اإلنترنت ،فهنـــاك حجة قوية الســـتخدام العالقات
معـــا ،حيث يمكنـــك االعتماد
العامـــة وإدارة الســـمعة ً
عليها لتضـــع عالمتـــك التجارية فـــي المقدمة .
ترجمة:
المصدر:

نتشرف بمشاركاتكم عبر البريد اإللكتروني

newsletter@ellevensa.com
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الحمالت اإلعالمية تقع بفخ التكرار

ماجد الجريوي
أكاديمي متخصص في العالقات
العامة

@MajedAljuraywi

تتجـــه الكثيـــر مـــن الجهات في القطاعيـــن الحكومي والخاص ،لتصميم
خصوصـــا في ظل
ً
حمـــات إعالميـــة إليصـــال رســـائلها وأهدافها للجمهـــور،
التحديـــات الراهنة والتطـــورات اإلعالميـــة المتالحقة ،مما يســـتوجب على تلك
الجهـــات االنفتاح بشـــكل أكبر علـــى الجمهـــور ،للوصول إلى نطـــاق جماهيري
أوســـع وصنـــع محتوى يوائـــم طبيعية الجمهـــور ،وهو ما يعـــرف بالتعرف على
«الخصائـــص الديموغرافيـــة للجمهـــور» ،فكلمـــا نجحت الحمـــات بمعرفة أدق
التفاصيل عـــن الجمهور واتجاهاتـــه ،كلما تمكنت من تصميـــم حمالت تتضمن
رســـائل أكثر جاذبية ونجاحً ا.
إن دورة حيـــاة أي حملـــة تمـــر بثـــاث مراحـــل أساســـية ،متمثلـــة فـــي
ً
وختامـــا التقييم ،وقـــد تواجه الحمـــات معوقات
التخطيـــط ومن ثـــم التنفيـــذ
عديـــدة ،وصعوبـــة فـــي المرحلـــة الثانيـــة المتمثلة فـــي التنفيذ.

فنجـــد أن الكثيـــر مـــن الحمـــات حينمـــا تكتب
على الورق كخطـــة مكتوبة ،فإنها تكـــون مثالية وغنية
بالعناصـــر والمفاتيح ،مما قد يعطـــي ضمانات لمنفذي
الحملة بأن األمور تســـير بشـــكل مثالي ،غيـــر أن واقع
التنفيـــذ يكـــون متشـــابه أو نســـخة مكـــررة لحمـــات
أخرى ،ممـــا يجعل تلك الحمـــات تقع في فـــخ التكرار،
وعـــدم اقتنـــاص الوســـائل والجمهور األمثـــل ،عالوة
على عـــدم الموائمة بيـــن المحتوى المـــراد ايصاله وبين
األهـــداف المتحققة.
إن ُ
المالحظ في واقع الكثير من الحمالت أنها
تســـير فـــي اتجاه محـــدد ،وهو مـــا يعنـــي التواجد ألجل
التواجـــد في كافة الشـــبكات ،واالنتشـــار على حســـاب
جـــودة المحتوى ،ومـــدى تواجد الجمهور المســـتهدف
فـــي تلـــك المنصـــات وعلـــى ضعـــف التفاعـــل ،فنجد
أن بعـــض الجهـــات تنشـــىء حســـابات على شـــبكات
التواصـــل االجتماعـــي لحملتهـــا ،وبالتالي يكـــون مصير
تلك الحســـابات االضمحـــال وانعـــدام المحتوى ،فهي
غيـــر قـــادرة علـــى االســـتدامة وكذلك يـــؤدي إلى عدم
وجود تفاعل مع المســـتجدات ،وهذا يجعل اســـتخدام
تلـــك المنصات فـــي الحملة بتلـــك الطريقـــة ذو ارتداد
عكســـي على الحملة.

فكـــون الشـــبكات متاحة ال يعني بأنها مناســـبة
لالســـتخدام ،فجيب أن يتضح لدى منفـــذي أي حملة هل
الشـــبكة تناســـب بالفعل طبيعـــة الحملـــة وأهدافها؟
وهـــل الجمهـــور المســـتهدف متواجـــد علـــى هـــذه
المنصة؟ وهل لـــدي القدرة على صناعـــة محتوى بغزارة
وباســـتمرار خـــال تلك الشـــبكة؟ هـــل منفـــذي الحملة
لديهـــم القـــدرة على االســـتفادة مـــن عنصـــر التفاعلية
والتجـــاوب مـــع الجمهـــور؟ هـــل يمكـــن الظهـــور من
خالل تلك الشـــبكات بأســـلوب نوعي ومختلـــف وأفكار
خـــارج الصندوق؟
على ســـبيل المثال ،نجد أن هيئة الزكاة والضريبة
صنعـــا حينما اقتحمـــت عالم «التيك
ً
والجمارك ،أحســـنت
تـــوك» ،رغـــم الصـــورة الذهنيـــة المتشـــكلة عـــن تلـــك
الشـــبكة بأنها ترفيهيه وأنهـــا للمراهقين ،غير أن الهيئة
وجدت مـــن محتواها ما هو مميز ،ويمكن أن يســـتوعبه
وعـــاء مـــن «التيك تـــوك» ،األمر الـــذي جعـــل تواجدهم
نوعيً ـــا فتمكنوا من الوصـــول لنطـــاق جماهيري أعرض
بســـبب ذكاء االستخدام.
إن القاعدة األساســـية التي ترتكز عليها مسببات
اخفـــاق الكثير مـــن الحمـــات ،أن الكثير بـــل والكثير جدً ا

8
مـــن الجهـــات تعتمـــد على شـــركات معنيـــة بتصاميم
حمالتها ،فهي تتعامل مع الحمـــات وكأنها «كتالوج»
جاهـــز فقط يتـــم وضعه فـــي القالـــب دون مراعاة أية
ظروف أخرى ،فأي شـــركة متخصصـــة بالحمالت تقوم
ببيـــع حملة جاهزة ألي جهة ،فهـــي تمارس جريمة بحق

اإلعـــام والحمـــات ،ومع ذلـــك فالمعطيـــات تختلف،
فمـــا قد ينجـــح في جهة معنيـــة قد ال ينجح فـــي أخرى،
باإلضافـــة إلى أن الظـــرف الزماني يلعـــب دورً ا ً
بارزا في
نجـــاح الحملة مـــن عدمه ،فـــا يمكن استنســـاخ حملة
ســـابقة ناجحة فقـــط لكونها نجحـــت من قبل.

آراء

9

العالقات العامة للجميع
ال خـــاف حـــول أهميـــة األدوار التـــي يلعبهـــا ممارســـو العالقـــات
العامـــة فـــي المنظمـــة ،باعتبارهـــم حلقة وصـــل بينهـــا وبين الجمهـــور لنقل
وتوضيح سياســـاتها ،وبنـــاء الصورة الذهنية الســـليمة وتحســـينها ،والتأثير في
الرأي العـــام ،والرد علـــى االنتقادات ،وتصحيح الشـــائعات وغيرهـــا ،ولكن يبقى
الســـؤال األهـــم هل هـــذه الوظيفة يجـــب أن تظـــل محصورة في ممارســـي
االتصال وحدهم؟ وهم األشـــخاص الذين أســـندت لهم مهـــام اتصالية خارجية
مع الجمهـــور دون غيرهـــم من منســـوبي المنظمة.
وفـــي الواقـــع هنـــاك حاجة ُملحّ ة إلى رســـم االســـتراتيجيات االتصالية،
اتســـاعا ،بحيث
ً
وبنـــاء برامـــج العالقـــات العامة فـــي المنظمات بشـــكل أكثـــر
تحتـــوي علـــى خطـــط واضحـــة لتدريـــب كافـــة منســـوبي المنظمة ،علـــى الحد
األدنـــى من المهـــارات االتصالية ،التي تســـعفهم فـــي لعـــب أدوار مهمة في
بنـــاء الســـمعة على أرض الواقـــع ،والســـمعة الرقمية.
وتصحيـــح الصـــورة الذهنيـــة للمنظمـــة التـــي
ينتمـــون إليهـــا بشـــكل تلقائـــي ،وذلـــك عبر ترســـيخ
االنتمـــاء والوالء وزيـــادة الحصيلـــة المعرفيـــة لديهم
حـــول المنظمة من جهـــة ،وتصحيح الصـــورة الذهنية،
واالطمئنان إلى فهمهم العميـــق لطبيعة منظمتهم
وأهدافهـــا بالصـــورة المأمولـــة من جهـــة أخرى.
إن انخـــراط كافـــة منســـوبي المنظمـــة فـــي
أداء أدوار اتصاليـــة مـــع الجمهـــور ،وإن كانـــت طريقة
غيـــر مباشـــرة فإنهـــا بال شـــك ســـتؤدي إلـــى تكامل
جهـــود المعنيين ،وستســـهم بالتالي في ســـد الحاجة
دون االســـتعانة بجهود خارجية ال تمتلـــك ذات اليقين
أو الدافـــع ،كما أن انخراط منســـوبي أي جهـــة في أداء
أدوارهم في بناء الســـمعة اإليجابيـــة ،يخلق صورة أكثر
إيجابيـــة عـــن المنظمة وعن بيئـــة العمـــل ومخرجاتها
وجودتها.
ولكـــن تبقـــى الخطـــوة األهـــم لضمـــان ســـير
العمليـــة بشـــكل صحيـــح وممنهـــج ،هـــو بنـــاء األدلة
اإلرشـــادية بشـــكل تفصيلـــي ،وإتاحتهـــا لمنســـوبي
المنظمـــة ،وعقد ورش عمـــل بشـــكل دوري لضمان

عمر غازي
مدير المحتوى بشركة elleven
لالتصال والعالقات العامة

@OmarGhaziOff

فهمهـــا علـــى الوجه األمثـــل ،وللتحقق مـــن فعاليتها
وتقييمهـــا وتحديثهـــا ،باإلضافـــة إلـــى عـــدم إغفـــال
جانب اإلشـــادة بالممارســـات الناجعة ألعضـــاء الفريق
لتشـــجيع اآلخرين علـــى المزيد من العمـــل ،مما يصب
إيجابً ـــا فـــي عمليـــة بنـــاء ســـمعة المنظمـــة ،وتصحيح
صورتهـــا الذهنية ،وتســـليط الضـــوء عليها لتشـــجيع
اآلخريـــن علـــى االنخراط.

آراء
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خدمة العمالء..
ً
نحو ممارسات اتصالية أكثر نجاحا

ً
مكونـــا أساســـيً ا مـــن مكونـــات بنـــاء الصورة
تعتبـــر خدمـــة العمـــاء
الذهنيـــة ،التـــي تبقى عالقة فـــي مخيلة العميل عـــن الخدمة التـــي ُقدمت له أو
عـــن المنظمـــة التي تعامـــل معها.

عبدالرحمن العباد
أخصائي عالقات عامة في شركة
elleven

يتزايـــد االهتمـــام بالصورة الذهنية بالنســـبة للمنظمـــات ،نظرً ا للقيمة
الفعالـــة لمـــا تؤديه مـــن تشـــكيل اآلراء وتكويـــن االنطباعات الذاتيـــة إلى خلق
ّ
الســـلوك اإليجابـــي لألفراد تجـــاه الشـــركات ،وأصبـــح تكوين الصـــورة الذهنية
ً
هدفـــا أساســـيً ا تســـعى إليـــه معظم المنظمـــات ،عـــن طريق وضع
المثاليـــة
اســـتراتيجيات «االتصال المؤسســـي» ،وقد أدركـــت الشـــركات التجارية أهمية
دراســـة وقيـــاس الصـــورة الذهنيـــة المتكونة فـــي أذهـــان الجماهير ،فـــي بناء
الخطـــط واالســـتراتيجيات المعنيـــة بتحســـين االنطباعـــات والصـــور الذهنية
للجما هير .

وبالتالـــي خلـــق بيئـــة اتصاليـــة ناجحـــة ومالئمة
وقـــادرة علـــى المســـاهمة فـــي تحقيـــق نشـــاطات
المنظمـــة المختلفـــة ،بكافـــة مجاالتهـــا اإلداريـــة
والتســـويقية والماليـــة واإلعالنيـــة.
هنـــاك مجموعـــة مـــن العوامـــل المؤثرة في
تكويـــن الصورة الذهنيـــة ،أهمها األنشـــطة االتصالية
مـــع الجمهور ،وهي تشـــمل جميع أنشـــطة المنظمة
التـــي تهـــدف إليصـــال معلومـــة ،إمـــا عـــن المنظمة
نفســـها أو عن منتج معين بهدف تســـويقه ،أو لتعزيز
بناء الثقـــة بين المنظمـــة وجمهورها.
ال شـــك أن خدمـــة العمـــاء هي جوهر عملية
التســـويق ،وفـــي علـــم التســـويق هنـــاك اســـتراتيجية
تســـمى «التســـويق عبر العميل» ،بحيـــث أن التجربة إذا
كانـــت مرضيـــة للعميـــل؛ فإنه ســـيقوم بعمـــل حملة
تســـويقية رائعة ومجانية لصالحـــك ،والعكس صحيح!
الكثيـــر مـــن المنظمـــات اليـــوم تفتقـــد االحترافية في
طـــرق التســـويق والوصـــول إلـــى العميـــل ،مـــع إن
الوصـــول إلى العميل المســـتهدف بات أكثر ســـهولة

من الســـابق ،وقد أصبحت بعض الحســـابات الرسمية
لبعـــض المنظمـــات فـــي برامـــج وســـائل التواصـــل
االجتماعـــي ،تســـتخدم بصـــورة غيـــر أخالقية أســـاليب
التهكم أو الســـخرية بهدف التســـويق ،وهو -بال شك-
خطـــأ فادح قـــد يتحول من حملـــة تســـويقية إلى أزمة
حقيقية .
هنـــاك بعض القواعد األساســـية في التعامل
مع العمـــاء ،ينبغي مراعاتها ودراســـتها بعناية لوضع
االســـتراتيجيات االتصاليـــة علـــى ضوءهـــا مثـــل :فهم
طبيعة عمـــاء المنظمة ،وجعـــل المعلومات واضحة
وغيـــر مضللـــة ،وتكوين فريـــق من أهـــل االختصاص
لخدمـــة العمـــاء ،باإلضافة إلـــى ضـــرورة تواجد خدمة
العمـــاء علـــى جميـــع المنصـــات الممكنـــة ،فخدمـــة
العمـــاء الجيـــدة ُتحَ ـــوِّ ل العميل من تلقاء نفســـه إلى
مســـوِّ ق للمنظمـــة .أخيـــرً ا ،من المهـــم اتبـــاع قاعدة:
«اخســـر منتج واكســـب عميـــل دائم».

انفوجرافيك
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SMOKING ROOM

ُ
أنتِـــج الفيلـــم األســـباني « »SMOKING ROOMعـــام  ،2002فـــي إطـــار مـــن الدرامـــا والكوميديـــا ،وهـــو من
إخـــراج الثنائي خوليو جـــي والوفيتس ،وروجر غـــوال ،ومن بطولة خوان دييجـــو ،إدوارد فرنانديز ،أوليســـس دومون،
تشـــيتي ليرا ،أنطونيو ديشـــنت.
يتنـــاول الفيلـــم جانـــب من علم العالقات العامة ،حيـــث تتمحور القصة حول مهـــارات االتصال الداخلي بين
مجموعة من العاملين في المقر اإلســـباني لشـــركة أميركية ،تجبرهم سياســـة هذه الشـــركة علـــى التدخين داخل
المقـــر ،وهو ما يجعل أحدهـــم يأخذ زمام المبـــادرة في الضغط إلنشـــاء «غرفة تدخين».
تـــدور قصـــة الفيلـــم حـــول رجـــل يحـــاول الحصول على موافقـــة في إنشـــاء «غرفة تدخين» في الشـــركة
التـــي يعمل بها ،ورغم وجـــود دعم أولي لألمر مـــن الموظفين اآلخريـــن ،إال أن األمر ينتهي بالعديـــد منهم للتراجع،
وتغييـــر آرائهـــم تجـــاه كيفيـــة إدارة الشـــركة ،يســـلط الفيلم الضـــوء على ممارســـات اتصاليـــة ناجعة فيمـــا يتعلق
بالتواصـــل الداخلي فـــي المنظمات ،والقـــدرة على التأثيـــر االتصالي.

قرأنا لكم

ما الذي يجعل األشياء تنتشر؟

13

العنوان «ناقل العدوى :ما الذي يجعل األشياء تنتشر؟ Contagious :
»Why Things Catch On
المؤلف جون بيرجر Jonah Berger
الناشر سيمون آند شوستر Simon & Schuster
بلد النشر الواليات المتحدة األمريكية
سنة النشر 2016
ّ
يعـــرف «حقـــل العالقـــات العامة» العديد من ُ
ســـلمات والحقائـــق التي دأب المتخصصون على نشـــرها،
الم
وفي مقدمة تلك الحقائق يمكن اإلشـــارة إلى دور األســـاليب واألنشـــطة الترويجية في الدفـــع بمبيعات المنتجات
أو الخدمـــات التـــي تقدمها الشـــركات المختلفة ،وهـــو ما يثير بـــدوره العديد من التســـاؤالت مثل :مـــا الذي يجعل

14
األشـــياء رائجـــة؟ إذا قلـــت اإلعـــان فعليـــك أن تفكر مـــرة أخـــرى فالناس ال يســـتمعون إلـــى اإلعالنـــات بل هم
يســـتمعون إلـــى أقرانهـــم ،لكن لمـــاذا قد يتحـــدث الناس عـــن منتجات وأفـــكار معينة أكثـــر من غيرهـــا؟ وما الذي
يجعـــل بعض القصص واإلشـــاعات معديـــة أكثر من غيرهـــا؟ وما الذي يجعـــل محتوى معين عبر اإلنترنت ينتشـــر
بسرعة ؟
أمضـــى أســـتاذ التســـويق فـــي جامعـــة وارتـــن « »Jonah Bergerالعقـــد الماضـــي فـــي اإلجابـــة على هذه
رواجا على
ً
األســـئلة ،ولقد قام بدراســـة ســـبب كون مقاالت صحيفـــة «نيويورك تايمـــز  »New York Timesاألكثـــر
قائمـــة الصحف عبر البريـــد اإللكتروني ،ولمـــاذا يتم تداول المنتجات شـــفهيً ا ،وكيف يســـاهم التأثيـــر االجتماعي في
كل شـــيء يخصنا من الســـيارات التي نشـــتريها إلى المالبس التي نرتديها إلى األســـماء التي نطلقهـــا على أطفالنا.
يكشـــف « »Jonah Bergerفـــي كتابه «ناقـــل العدوى :لماذا تنتشـــر األشـــياء؟ ? Contagious: Why Things Catch
 »Onعـــن العلـــم الســـرّ ي وراء تناقـــل الـــكالم االجتماعي والشـــفهي ،بعـــد أن اكتشـــف كيف تدفع ســـت مبادئ
ً
وصوال إلى المبادرات السياســـية
أساســـية جميع أنواع األشـــياء لتصبح معدية ،بدايـــة من المنتجات االســـتهالكية
والشـــائعات فـــي مكان العمـــل ومقاطع الفيديو علـــى موقع «يوتيـــوب  ،»YouTubeمن بعد أن أضحت وســـائل
اإلعالم المرئية والمســـموعة والمطبوعة من صحف ومجـــات ومواقع إلكترونية أكثر انتقاداً للمؤسســـات ،وأكثر
ً
تدخ ً
ـــا فـــي أعمالها من ذي قبـــل ،ولذلك ال يمكن إلدارة التســـويق أن تقف وحدها في مواجهـــة ظروف وتحديات

العمـــل ،ومـــن هنا يأتـــي دور العالقـــات العامة لتتواصـــل بتلك الوســـائل لتوضيح الصـــورة وتقديم أي تفســـيرات
مطلوبة وفـــق الحاجة.
يوفـــر الكتـــاب العديـــد مـــن التقنيـــات القابلـــة للتنفيذ بهدف المســـاعدة في نشـــر المعلومـــات وتصميم
الرســـائل واإلعالنات والمحتوى الذي يتشـــاركه األشـــخاص ،ســـواءً كنت مديرً ا في شـــركة كبيـــرة ،أو صاحب عمل
ً
مســـؤول صحيً ا
صغيـــر تحـــاول زيادة الوعي بشـــأن منتجاتك ،أو سياســـيً ا ترغب بالترشـــح ألحـــد المناصب ،أو كنت
يحاول نشـــر خبـــر ما ،لذا فإن الكتـــاب يركز على توضيح كيف يمكن نشـــر األفـــكار أو المنتجات ،كما يســـلط المؤلف
الضـــوء على ظواهر قد تبدو مألوفة ،لكنه يوضح بدقة ســـبب انتشـــار هذه الظواهر كما يقول «دانييل ســـاكس»
من شـــركة «فاست .»Fast

ً
مثـــال علـــى إحدى الشـــركات صاحبـــة الخبرة في مجـــال االئتمان في مواجهة إحـــدى أزماتها
يقـــدم الكتـــاب

المتعلقـــة بالنشـــاط العـــام ،حيث كانـــت البطاقـــة الذهبية مقتصـــرة على العمـــاء الذيـــن ينفقون مبالـــغ طائلة
ولديهـــم تاريـــخ ائتماني ممتـــاز ،ولكن حينما بدأت الشـــركة في تقديمها للعمـــاء بمختلف درجـــات االئتمان فقدت
البطاقـــة الذهبيـــة معناهـــا ،لذلك ابتكرت الشـــركة خيـــارات جديـــدة لعمالئهـــا األثرياء ،مثـــل :البطاقـــة البالتينية،
البطاقـــة الماســـية ،بطاقـــة الياقوتية وغيرهـــا ،ولكن أيهمـــا له مكانة أكبـــر ،البطاقـــة الماســـية أم الياقوتية؟ هل
البطاقـــة البالتينيـــة أفضل أم أســـوأ من البطاقـــة الياقوتيـــة؟ وكان ذلـــك المزيج المحيـــر من األلـــوان والمعادن
والكلمـــات الحصرية يخلق فوضى تعمـــل على إرباك المســـتهلك ،حيث ال يعرف الناس مدى جـــودة أدائهم ناهيك
عـــن مقارنتهـــم مع أشـــخاص آخريـــن ،وإلدراك أزمتها زكـــزت إدارة العالقات العامة في الشـــركة على اســـتغالل
نقطـــة القوة المتصلـــة باســـتراتيجياتها االتصالية لتتمكـــن أخيرً ا من تجـــاوز أزمتها.
ُ
يخلـــص الكاتـــب إلـــى أنـــه بالبرغم من وجود عالقة متصلة بين األنشـــطة التســـويقية وأنشـــطة العالقات

ً
ً
ومنفصل عن
مختلفـــا
كل منهمـــا دورً ا
العامـــة ،إال أن مـــن الضـــروري أن يقتنعا أنهما مجاالن مســـتقالن يـــؤدي ٌ
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اآلخـــر ،علـــى أن يتم التواصـــل بينهما على األقـــل لتحقيق المصلحة العامة للمؤسســـة ،ألنهما فـــي نهاية المطاف
يســـعيان لتحقيـــق هـــدف واحد وهـــو نجاح الشـــركة وبقائهـــا في ســـوق العمل ،وعلـــى الرغم مـــن اإلختالف في
طبيعة النشـــاطات التـــي يؤديها كل منهمـــا في مجالـــه ،إال أنهما يحمالن بعـــض الصفات المشـــتركة التي يمكن
تســـميتها بـ»العالقـــات العامة التســـويقية»؛ والتي تمثل نقطـــة اإللتقاء بين التســـويق والعالقات.
ولتجـــاوز األزمـــات التـــي أشـــار إليها الكاتب في أمثلتـــه ،يدعو المتخصصين في مجـــال العالقات العامة إلى
تقييم جميع األنشـــطة الســـابقة ،والوقوف على مدى وصول رســـالتهم اإلعالمية بالشـــكل المطلـــوب ،والتعرف
ً
فمثـــا في حال
علـــى مـــا إذا كان مردودهـــا إيجابيً ـــا على الشـــركة كمـــا هو متوقـــع أم أن ليـــس لها مـــردو ٌد يُذكر؟
الترويـــج لمنتـــج غذائي عبر وســـائل اإلعالم ،يجـــب عليك تقييم حجـــم المبيعات واالنتشـــار الذي حققـــه المنتج؛ ليك
تحكم علـــى نجاح خطـــة العالقات العامـــة من عدمه.
وافـــر من األمثلة على حمالت التســـويق الناجحة وغير الناجحـــة ،كما أن المؤلف
يستشـــهد الكتـــاب بعـــددٍ
ٍ

يتناول أفكاره بأســـلوب رشـــيق يعكـــس مهاراته وخبراتـــه في علم النفس والســـلوك االجتماعي ،مـــع تركيزه على
مســـاعدة رجال األعمال حتى يتمكنوا من نشـــر رسائلهم.
آن واحـــد ،فهـــو يقوم الكاتـــب بتحديد عـــدد كبير من
لـــذا يمكـــن القـــول أن الكتـــاب مفيـــد وممتـــع فـــي ٍ

اإلشـــكاليات التي يواجهها المتخصصـــون في مجال العالقات العامـــة ،األمر الذي يجعل اقتنـــاء الكتاب أو االطالع
عليه ُمفيـــدً ا للمهتمين بأنشـــطة العالقـــات العامة في كافة مســـتوياتها.
ّ
يعـــرف «حقـــل العالقـــات العامـــة» العديـــد مـــن ُ
ســـلمات والحقائـــق التـــي دأب المتخصصـــون علـــى
الم
نشـــرها ،وفـــي مقدمة تلك الحقائق يمكن اإلشـــارة إلى دور األســـاليب واألنشـــطة الترويجية فـــي الدفع بمبيعات
المنتجـــات أو الخدمـــات التي تقدمها الشـــركات المختلفة ،وهو ما يثير بـــدوره العديد من التســـاؤالت مثل :ما الذي
يجعـــل األشـــياء رائجة؟ إذا قلـــت اإلعالن فعليك أن تفكـــر مرة أخرى فالناس ال يســـتمعون إلـــى اإلعالنات بل هم
يســـتمعون إلـــى أقرانهـــم ،لكن لمـــاذا قد يتحـــدث الناس عـــن منتجات وأفـــكار معينة أكثـــر من غيرهـــا؟ وما الذي
يجعـــل بعض القصص واإلشـــاعات معديـــة أكثر من غيرهـــا؟ وما الذي يجعـــل محتوى معين عبر اإلنترنت ينتشـــر
بسرعة ؟
أمضـــى أســـتاذ التســـويق فـــي جامعـــة وارتـــن « »Jonah Bergerالعقـــد الماضـــي فـــي اإلجابـــة على هذه
رواجا على
ً
األســـئلة ،ولقد قام بدراســـة ســـبب كون مقاالت صحيفـــة «نيويورك تايمـــز  »New York Timesاألكثـــر
قائمـــة الصحف عبر البريـــد اإللكتروني ،ولمـــاذا يتم تداول المنتجات شـــفهيً ا ،وكيف يســـاهم التأثيـــر االجتماعي في
كل شـــيء يخصنا من الســـيارات التي نشـــتريها إلى المالبس التي نرتديها إلى األســـماء التي نطلقهـــا على أطفالنا.
يكشـــف « »Jonah Bergerفـــي كتابه «ناقـــل العدوى :لماذا تنتشـــر األشـــياء؟ ? Contagious: Why Things Catch
 »Onعـــن العلـــم الســـرّ ي وراء تناقـــل الـــكالم االجتماعي والشـــفهي ،بعـــد أن اكتشـــف كيف تدفع ســـت مبادئ
ً
وصوال إلى المبادرات السياســـية
أساســـية جميع أنواع األشـــياء لتصبح معدية ،بدايـــة من المنتجات االســـتهالكية
والشـــائعات فـــي مكان العمـــل ومقاطع الفيديو علـــى موقع «يوتيـــوب  ،»YouTubeمن بعد أن أضحت وســـائل
اإلعالم المرئية والمســـموعة والمطبوعة من صحف ومجـــات ومواقع إلكترونية أكثر انتقاداً للمؤسســـات ،وأكثر
ً
تدخ ً
ـــا فـــي أعمالها من ذي قبـــل ،ولذلك ال يمكن إلدارة التســـويق أن تقف وحدها في مواجهـــة ظروف وتحديات

العمـــل ،ومـــن هنا يأتـــي دور العالقـــات العامة لتتواصـــل بتلك الوســـائل لتوضيح الصـــورة وتقديم أي تفســـيرات
مطلوبة وفـــق الحاجة.

16
يوفر الكتاب العديد من التقنيات القابلة للتنفيذ بهدف المســـاعدة في نشـــر المعلومات وتصميم الرســـائل
واإلعالنـــات والمحتـــوى الذي يتشـــاركه األشـــخاص ،ســـواءً كنت مديرً ا في شـــركة كبيـــرة ،أو صاحـــب عمل صغير
ً
مســـؤول صحيً ا يحاول
تحـــاول زيـــادة الوعي بشـــأن منتجاتك ،أو سياســـيً ا ترغب بالترشـــح ألحد المناصـــب ،أو كنت
نشـــر خبر ما ،لـــذا فإن الكتاب يركـــز على توضيح كيف يمكن نشـــر األفـــكار أو المنتجات ،كما يســـلط المؤلف الضوء
علـــى ظواهر قد تبـــدو مألوفة ،لكنه يوضح بدقة ســـبب انتشـــار هذه الظواهـــر كما يقول «دانييل ســـاكس» من
شركة «فاست .»Fast

ً
مثـــال علـــى إحدى الشـــركات صاحبـــة الخبرة في مجـــال االئتمان في مواجهة إحـــدى أزماتها
يقـــدم الكتـــاب

المتعلقـــة بالنشـــاط العـــام ،حيث كانـــت البطاقـــة الذهبية مقتصـــرة على العمـــاء الذيـــن ينفقون مبالـــغ طائلة
ولديهـــم تاريـــخ ائتماني ممتـــاز ،ولكن حينما بدأت الشـــركة في تقديمها للعمـــاء بمختلف درجـــات االئتمان فقدت
البطاقـــة الذهبيـــة معناهـــا ،لذلك ابتكرت الشـــركة خيـــارات جديـــدة لعمالئهـــا األثرياء ،مثـــل :البطاقـــة البالتينية،
البطاقـــة الماســـية ،بطاقـــة الياقوتية وغيرهـــا ،ولكن أيهمـــا له مكانة أكبـــر ،البطاقـــة الماســـية أم الياقوتية؟ هل
البطاقـــة البالتينيـــة أفضل أم أســـوأ من البطاقـــة الياقوتيـــة؟ وكان ذلـــك المزيج المحيـــر من األلـــوان والمعادن
والكلمـــات الحصرية يخلق فوضى تعمـــل على إرباك المســـتهلك ،حيث ال يعرف الناس مدى جـــودة أدائهم ناهيك
عـــن مقارنتهـــم مع أشـــخاص آخريـــن ،وإلدراك أزمتها زكـــزت إدارة العالقات العامة في الشـــركة على اســـتغالل
نقطـــة القوة المتصلـــة باســـتراتيجياتها االتصالية لتتمكـــن أخيرً ا من تجـــاوز أزمتها.
ُ
يخلـــص الكاتـــب إلـــى أنـــه بالبرغم من وجود عالقة متصلة بين األنشـــطة التســـويقية وأنشـــطة العالقات

ً
ً
ومنفصل عن
مختلفـــا
كل منهمـــا دورً ا
العامـــة ،إال أن مـــن الضـــروري أن يقتنعا أنهما مجاالن مســـتقالن يـــؤدي ٌ
اآلخـــر ،علـــى أن يتم التواصـــل بينهما على األقـــل لتحقيق المصلحة العامة للمؤسســـة ،ألنهما فـــي نهاية المطاف
يســـعيان لتحقيـــق هـــدف واحد وهـــو نجاح الشـــركة وبقائهـــا في ســـوق العمل ،وعلـــى الرغم مـــن اإلختالف في
طبيعة النشـــاطات التـــي يؤديها كل منهمـــا في مجالـــه ،إال أنهما يحمالن بعـــض الصفات المشـــتركة التي يمكن
تســـميتها بـ»العالقـــات العامة التســـويقية»؛ والتي تمثل نقطـــة اإللتقاء بين التســـويق والعالقات.
ولتجـــاوز األزمـــات التي أشـــار إليهـــا الكاتب في أمثلته ،يدعـــو المتخصصين في مجال العالقـــات العامة إلى
تقييم جميع األنشـــطة الســـابقة ،والوقوف على مدى وصول رســـالتهم اإلعالمية بالشـــكل المطلـــوب ،والتعرف
ً
فمثـــا في حال
علـــى مـــا إذا كان مردودهـــا إيجابيً ـــا على الشـــركة كمـــا هو متوقـــع أم أن ليـــس لها مـــردو ٌد يُذكر؟
الترويـــج لمنتـــج غذائي عبر وســـائل اإلعالم ،يجـــب عليك تقييم حجـــم المبيعات واالنتشـــار الذي حققـــه المنتج؛ ليك
تحكم علـــى نجاح خطـــة العالقات العامـــة من عدمه.
وافـــر مـــن األمثلة على حمالت التســـويق الناجحة وغير الناجحـــة ،كما أن المؤلف
يستشـــهد الكتـــاب بعـــددٍ
ٍ

يتناول أفكاره بأســـلوب رشـــيق يعكـــس مهاراته وخبراتـــه في علم النفس والســـلوك االجتماعي ،مـــع تركيزه على
مســـاعدة رجال األعمال حتى يتمكنوا من نشـــر رســـائلهم.
آن واحـــد ،فهـــو يقـــوم الكاتـــب بتحديد عـــدد كبير من
لـــذا يمكـــن القـــول أن الكتـــاب مفيـــد وممتـــع فـــي ٍ

اإلشـــكاليات التي يواجهها المتخصصـــون في مجال العالقات العامـــة ،األمر الذي يجعل اقتنـــاء الكتاب أو االطالع
عليـــه ُمفيـــدً ا للمهتمين بأنشـــطة العالقـــات العامة في كافة مســـتوياتها.
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خدماتنا
إدارة األزمات

االتصال الدولي

أبحاث االتصال
والتسويق

النشرات المتخصصة

رصد وسائل
اإلعالم

اإلعالم الرقمي

العالقات اإلعالمية

إدارة المحتوى

إدارة السمعة
اإللكترونية

إدارة السمعة

االستشارات
االتصالية
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