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التواصل األكثر ذكاء

االفتتاحية
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استخدامات الذكاء االصطناعي في االتصال
لـــم يكـــن دخـــول الـــذكاء االصطناعـــي « »Artificial Intelligenceفـــي العمليـــة االتصالية محـــض مصادفة،
بـــل هو نتيجـــة حتمية ،تتالقـــى فيها مميـــزات هذه التقنيـــة الضخمة مع أهـــداف العمليـــة االتصالية .لـــذا كان من
الطبيعـــي أن تعتمـــد العملية االتصالية على اســـتخدام الـــذكاء االصطناعـــي ،ال ليطور العملية االتصالية فحســـب،
بل ليطـــور الجمهـــور المســـتهدف ورغباته كذلك.
ولعل من أبرز اســـتخدامات الذكاء االصطناعي « ،»AIتحليل مواقع التواصل االجتماعي ،ما يتيح الفرصة أمام
القائميـــن على العمليـــة االتصالية للحصـــول على بيانات شـــديدة الدقة حـــول تفضيالت الجمهور وشـــخصياتهم،
اســـتنباط مشـــاعرهم وطريقة اســـتجابتهم ،وأماكن وجودهم الجغرافية ،ومســـتوى رضاهم عن العالمة التجارية
ومجاالتهـــم المفضلة ،وكذلك رؤيتهـــم للمنتج أو الخدمة المقدمـــة وانطباعهم عنه ،وغيرها.
وتتيـــح التحليـــات المتطـــورة المدعومـــة بالـــذكاء االصطناعي أدوات االســـتماع االجتماعي أو ذكاء وســـائل
التواصـــل؛ لتغذيـــة تحليل المشـــاعر وتحليل االتجاهـــات ،وتحديد الموضوعات الشـــائعة ،وإنشـــاء محتوى ذي صلة
وتوزيعـــه على الجمهور المســـتهدف بدقة وبشـــكل شـــخصي.
كذلـــك ،بـــات اســـتبدال البشـــر بالذكاء االصطناعي في خدمة العمالء من األمثلة الشـــائعة الســـتخدام «»AI
فـــي األعمـــال التجارية .فمع ظهـــور روبوتات الدردشـــة ،يمكـــن للعمـــاء اآلن التفاعل مع الشـــركات في الوقت
الفعلـــي لحل الشـــكاوى وتقديم الطلبـــات والحصول علـــى المعلومات والقيام بأي شـــيء يحتاجون إليـــه تقريبً ا.
إن الـــذكاء االصطناعـــي يســـاعد فـــي تحســـين فعالية التســـويق ،وفهم العمالء بشـــكل أفضـــل ،وتطوير
اســـتراتيجيات األعمـــال للمســـاعدة في اتخـــاذ قرارات الشـــركات واالســـتفادة من الـــذكاء االصطناعي فـــي إدارة
األعمال.
تدخـــل تطبيقـــات الـــذكاء االصطناعي اليوم في كل جوانب الحياة ،ســـواء التعليمية أو الطبيـــة أو الرياضية أو
الصناعيـــة أو التجاريـــة وغيرها .إن المســـتقبل هو للـــذكاء االصطناعي وتتجـــه اليوم معظم الدول والشـــركات إلى
إدخـــال الـــذكاء االصطناعي في برامجهـــا وخططها التنمويـــة لما يقدمه من فوائـــد ومميزات.
ً
ووفقـــا للدراســـات العالميـــة باســـتخدام تقنيـــات  ،artificial intelligenceســـتكون هنـــاك قـــدرة على زيادة
اإلنتاجيـــة بمقـــدار  %40وأكثر بحلـــول عام  .2022وحســـب منتديـــات االقتصاد العالمية ســـيتم اســـتبدال أكثر من 75
مليـــون وظيفـــة بشـــرية بالـــذكاء االصطناعي ،وفي الوقت نفســـه ســـيتم خلق أكثـــر من  133مليـــون وظيفة.

إثـــــراء
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ُ
كيف تحث مؤثري مواقع التواصل االجتماعي على النشر عن عالمتك
التجارية بشكل طبيعي؟
ديفون جاردنر
هـــل أنـــت مهتم بالعمل مع المؤثريـــن ،لكن ميزانيتك محدودة؟ ر َّبما فكرت في إرســـال منتجات مجانية إلى
المؤثريـــن على أمل أن ينشـــروها ،لكـــن غالبً ا ما يتلقـــى المؤثرون يوميً ا العديـــد من العـــروض الترويجية للمنتجات
المختلفـــة؛ لذلـــك يميلون في العادة إلـــى البحث عن المزيد من الشـــراكات الكبيرة.
تعلـــم ً
أيضـــا أن إرســـال منتـــج مجاني إلى مؤثر ليس لديك عالقـــة معه ،هو أمر محفـــوف بالمخاطر ،فالمؤثر
ً
مضمونا لمشـــاركته عالمتـــك التجارية ،ور َّبما يكـــون هناك عائد ضئيل جـــدً ا على مجهودك.
ليس
إذن ،مـــا الـــذي عليـــك فعلـــه فيما يتعلـــق بعالمتك التجاريـــة؟ المفتاح هـــو العودة إلى مهـــارات العالقات
العامة الجيـــدة والتقليدية لبنـــاء العالقات.
ترشـــدك الخطـــوات الموضحـــة اآلتيـــة إلـــى مـــا يمكنك فعلـــه ،والتي أفضل أن أســـميها «إنشـــاء أصدقاء
ً
وقتا وجهـــدً ا ،ولكنها تجني مكافـــآت طويلة األجل مـــن الترويج
علـــى موقع إنســـتجرام» .تســـتغرق هذه العمليـــة
األساســـي للمنتج.

 -1أنشئ قائمتك

ابـــدأ بإنشـــاء قائمـــة المؤثرين الذين ترغب في مشـــاركتهم ،اعتمـــادً ا على مواردك ومقدرتـــك .قد تبدأ هذه
القائمـــة في أي مكان من  10إلـــى  100مؤثر.
ومثـــل أي اســـتراتيجية متبعـــة إلنشـــاء قائمـــة ،تأكد من إضافـــة األفـــراد المالئمين ً
حقا لعالمتـــك التجارية
ومشـــاهديك فقـــط .إذ إن أفضل ســـؤال تطرحه على نفســـك هو« :هـــل ســـيتابعه عميلي المثالي (أو ســـيهتم
بمتابعته)؟».
أضـــف المؤثريـــن مـــن جميـــع مســـتويات التأثيـــر المختلفة .ثـــم قم بإنشـــاء قائمة ببعـــض المؤثرين الذين
لديهـــم عدد مشـــاهدين يبلـــغ  10آالف وً 50
ألفا و 100ألـــف و 200ألف ،ور َّبما قلـــة قليلة ممن قد يكـــون لديهم أكثر من
ذلـــك .ضع فـــي اعتبارك أنه مـــن الصعب الوصول إلـــى المؤثرين ذوي القاعـــدة الجماهيرية الكبيـــرة .ومن الصعب
بالنســـبة لهـــم ً
أيضا العثور على الرســـائل المباشـــرة أو المتطلبـــات الخاصة بك بيـــن آالف الطلبات التـــي يتلقونها
ً
بـــدال مـــن المؤثرين أنفســـهم؛ مما يخلق
يوميً ـــا .وجديـــر بالذكـــر أنه قد يقـــوم أحد أعضـــاء الفريق بإدارة الحســـاب
ً
ً
اهتماما ببناء عالقات تجاريـــة طبيعية لمصلحة
حاجـــزا للوصول إليهم .كما أن هـــؤالء المؤثرين هم األقـــل
أمامـــك
عمليات تعـــاون مدفوعة األجر.
غيـــر أنـــه إذا نشـــر مؤثـــر كبيـــر عن عالمتـــك التجاريـــة ،فإنه ســـيفتح الباب أمـــام المؤثرين اآلخريـــن ليكونوا
مهتمين بالنشـــر عنـــك ً
أيضا.
وعلـــى الجانـــب اآلخر ،إذا كنت قادرً ا على خلق ضجة بين المؤثرين األصغر ،فســـيصبح من األســـهل بالنســـبة
إليـــك الوصول إلـــى المؤثرين ذوي القاعـــدة الجماهيرية متوســـطة الحجمَّ .
أمـــا إذا كنت تخلق ضجة بيـــن المؤثرين
ذوي القاعدة الجماهيرية متوســـطة الحجم ،فســـيصبح من األســـهل بالنســـبة إليك الوصول إلـــى المؤثرين ذوي
القاعـــدة جماهريـــة أكبـــر ،وهكذا .أنا أســـمي هـــذه العملية «بســـلم المؤثـــر» .لذلك ،يعد إنشـــاء قائمـــة بالمؤثرين

4
الذيـــن لديهم أحجـــام متنوعة من القواعـــد الجماهيرية
ً
مهما لتحقيـــق النجاح.
أمرً ا
فـــي قائمتـــي ،أقوم بإنشـــاء أعمدة ألســـمائهم،
ومعامالتهـــم علـــى موقـــع إنســـتجرام ،وعـــدد
المشـــاهدين ،ومعـــدل المشـــاركة ،والســـيرة الذاتية،
وآخـــر تاريـــخ للتواصل بي ،وقســـم للمالحظـــات .عمود
«المالحظـــات» هو المـــكان الذي أتتبع فيه أشـــياء مثل
أســـماء «أطفالهـــم أو كالبهـــم» واألشـــياء المفضلـــة
لديهـــم وغيرها مـــن الحقائق الممتعة التـــي من المفيد
معرفتها فـــي بنـــاء عالقة.

ً
صديقا
 -2ابدأ بأن تكون

يتلقـــى المؤثـــرون يوميً ـــا العديـــد مـــن العروض
الترويجيـــة للمنتجـــات ،ممـــا يجعـــل مـــن الصعـــب
مالحظتك .ولقد ســـئموا ً
أيضا من العـــروض الترويجية
التـــي تقدم منتجً ا مجانيً ـــا مقابل الترويـــج .فكر في األمر
بهـــذه الطريقـــة :هل تقتـــرب من شـــخص غريب في
ً
معروفا
الحيـــاة الواقعية وتطلب منه أن يســـدي لـــك
(قيمتـــه من  100إلـــى  1000دوالر أو أكثر) فـــي مقابل منتج؟
قـــد ينجح هـــذا إذا كان لديك منتج عالي الجـــودة أو عالي
القيمـــة .لكن بالنســـبة لمعظمنـــا ،ال يســـير األمر على
هـــذا النحو .وعلى أي حـــال ،يحتاج المؤثرون أن يكســـبوا
قوتهم اليومـــي ً
أيضا.
اجعـــل هدفـــك أن تصبح صديقهم الحقيقي على
موقع إنســـتجرام .ماذا يفعل الصديق؟
وألق التحية .واطرح نقطة للمشـــاركة
 -1ادخـــل بانتظام
ِ
بطريقة متســـقة ومنتظمـــة ،ليس فقـــط كل بضعة
نشـــطا جـــدً ا ،حيـــث يجب
ً
أشـــهر .وبالمقابـــل ،ال تكـــن
عليـــك البـــدء ببطء والمشـــاركة بشـــكل طبيعـــي .قد
يعنـــي هذا مرة كل أســـبوعين أو نحو ذلك فـــي البداية.
 -2شـــارك منشـــور المؤثر من على صفحته الشـــخصية
فـــي قصتك عندمـــا يوجد توافق طبيعـــي وذو صلة بين
طبيعة المنشـــور ومشـــاهديك .قم بتضميـــن تعريف
صغير على المنشـــور تشـــرح فيـــه لمشـــاهديك لماذا
يجـــب عليهم أن يحبـــوا هذا.

 -3قـــم بعمـــل «قصـــة ترويجيـــة» كل أســـبوع أو
كل أســـبوعين عـــن مســـتخدمي موقـــع إنســـتجرام
المفضلين لديك ،إذ ســـيجد مشـــاهدوك أنه من المثير
لالهتمـــام متابعتهـــم ،ثـــم قم بـــإدراج المؤثر الـــذي تود
ً
«صديقـــا له على موقع إنســـتجرام( .ســـيعيد
أن تكـــون
بعـــض المؤثريـــن نشـــر هـــذا في قصتهـــم ،ممـــا يتيح
لمشـــاهديهم الفرصـــة للتعـــرف عليك).
 -4تفاعـــل مع منشـــوراتهم مـــن خالل تـــرك تعليقات
مدروســـة جيدً ا .وال تكلف نفســـك عناء ترك التعليقات
العامة مثل «هـــذا رائع!» أو «مدهـــش جدً ا!).
 -5األهـــم مـــن التفاعل مع منشـــوراتهم هـــو التفاعل
مع قصصهـــم ،حيث ســـيظهر تعليقك في الرســـائل
المباشـــرة الخاصـــة بهـــم ،والتـــي يمكن أن تشـــعرهم
بمزيد مـــن الودية.

َ -3طوِّ ر العالقة

عنـــد هـــذه النقطـــة ،مـــن المرجـــح أن يكـــون
ً
المؤثـــر قد الحظـــك و /أو رد عليـــكَ .
هادئـــا! ال تبدأ
ابق
فـــي طلب شـــيء علـــى الفـــور .ببســـاطة اســـتمر في
المحادثة .واســـتمر فـــي تطوير العالقـــة واالهتمام بما
ينـــوي المؤثـــر فعله.
إذا لـــم يعـــرب المؤثـــر عـــن اهتمامـــه بعالمتك
التجاريـــة أو مشـــاركتك في هـــذه المرحلـــة ،فقد يكون
الوقـــت قد حـــان للنظـــر في وقـــف الجهود.
فال أحد يحب «الشخص ُ
الملِح».

 -4قم بالخطوة التالية

قـــد تكـــون الخطوة األولـــى هي تضمينهم في
أشـــياء تخص عالمتـــك التجارية .ادعهم إلرســـال ردود
أفعالهـــم ،أو إذا كانـــوا مـــن نفـــس المـــكان ،فادعهم
لتنـــاول وجبة أو لحدث شـــخصي ...إلـــخ .إذا كنت تطلب
ً
شيئا
منهم إرســـال ردود أفعالهم ،فال ينبغي أن يكون
ً
بدال من ذلك،
يتطلب الكثير من االســـتثمار أو الوقـــت.
ً
ً
وشـــيقا بالنســـبة لهم.
ممتعا
ً
شـــيئا
يجب أن يكون
شـــيء مـــا شـــخصيً ا،
إذا كنـــت تدعوهـــم إلـــى
ٍ
فضع في اعتبـــارك وقتهم واعتبارات فيـــروس كورونا
ا لمستجد .

5
 -5اعرض تعاونك

فـــي هـــذه النقطة ،نأمل أن تكـــون أنت والمؤثر
أساســـا قويً ا للصداقـــة .فلقد صرت تعرف
ً
قد طورتما
الكثيـــر عنـــه ،وهـــو ً
أيضا قـــد تعـــرف عليك واســـتمتع
بالتحـــدث معك.
إذا كان ذلـــك منطقيً ـــا ،فاعـــرض عليـــه إرســـال
منتـــج مجانـــي لـــه ،أو امنحـــه فرصـــة التفـــرد باإلعالن
لعمليـــة اإلطـــاق الجديدة القادمـــة .إذ يمكنـــك إخباره
بأنـــك ســـتحب منـــه تجربـــة المنتـــج ،وأنـــك بالطبـــع
ســـتكون ســـعيدً ا إذا قام بمشـــاركته مـــع معجبيه .إذا
ً
ً
ســـهال عليه .قـــم بتقديم
مهتمـــا ،فاجعـــل األمـــر
كان
جميـــع المعلومـــات التـــي يحتـــاج إليهـــا ،بما فـــي ذلك

نقاط الحديـــث المحتملـــة ،أو الروابط ،أو اإلشـــارات ،أو
الهاشـــتاق ،أو أي شـــيء آخـــر يحتـــاج إليه.
فـــي نهايـــة اليوم ،أرجـــو أن تفهم أنه ال يدين لك
بـــأي شـــيء .إذ ال توجـــد اتفاقية عمـــل بينكمـــا ،وال يلزم
ً
مجانا.
على ذلك النشـــر
ومـــع ذلك ،نظرً ا ألنك طورت عالقة مدروســـة،
سيســـعد بعـــض المؤثريـــن بالنشـــر بشـــكل طبيعي
اآلن بعد أن شـــعروا باالرتباط بعالمتـــك التجارية .وقد
تســـتمر هذه العالقة الســـعيدة على المـــدى الطويل،
أو حتـــى تتطور إلى شـــيء أكبر بمـــرور الوقت.
ترجمة:

نتشرف بمشاركاتكم عبر البريد اإللكتروني

newsletter@ellevensa.com
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نصيحة لمدير المالية..
ادعم موقف مدير االتصال قبل دفع الفاتورة
لـــو كنـــت مديـــرً ا للماليـــة فـــي أي منظمـــة أو مؤسســـة أو منشـــأة ،فإن
الشـــخص األول واألخير الذي أدافـــع عنه هو مدير اإلعـــام واالتصال .ليس ألنه
ر َّبمـــا يكـــون صديقي ،بـــل ألن تجاهـــل المنظمة لرأيه ســـيجعلني أدفـــع فاتورة
عاليـــة التكاليـــف ،في وقـــت يعلـــق نجاحـــي بالترشـــيد والتوفير ،وضبـــط األمور
ا لما لية .

عمر غازي
الشمري
حبيب

مدير المحتوى بشركة elleven
واالتصال
لالتصال في اإلعالم
متخصص
والعالقات العامة

@OmarGhaziOff
@habeebalshammry

نعـــرف أن بعض المؤسســـات أو المنظمات تقوم بأعمال ضخمة ،ســـواء
أكانت عامـــة أم تجارية ،ســـلعية أم خدمية ،وتحرص على تعزيـــز صورتها الذهنية
لـــدى جمهورها ،ور َّبما تمضـــي فترة دون حـــدوث أي أزمة تواصليـــة .لكنها فجأة
تقـــع في المطب الـــذي يكلفها غاليً ا ،خاصـــة على صعيد الصـــورة الذهنية التي ال
ً
أحيانا تصحيحها بســـهولة.
يمكن

عنـــد البحـــث فـــي كواليس األزمـــات االتصالية،
فإن مـــن بين أهـــم مســـبباتها تجاهـــل رأي المؤثرات
االتصالية فـــي بعض القـــرارات الجوهرية ،ســـواء من
ناحيـــة دراســـة آثار القـــرار اتصاليً ـــا ،أو بســـبب خلل في
دراســـة توقيته ،أو طريقة إعالنه للجمهور ،وأســـاليب
ظهور المســـؤول إلعـــان القرار.
ً
مبلغا ماليً ا بداعي
إلغـــاء خدمـــة تكلف المنظمة
وقـــف الهـــدر بضغط مـــن المديـــر المالـــي ،أمـــر ر َّبما
يكـــون ضروريً ـــا ،لكـــن األكثر ضـــرورة هو القـــدرة على
تقدير الخســـائر االتصالية المحتملة ،ودراســـتها دراسة
وافيـــة؛ إذ يمكن أن تكلـــف أضعاف المبلـــغ الذي يرجى
توفيره أو ترشـــيده ،مـــن خالل االضطرار إلـــى معالجة
انعكاســـاته االتصالية ،التي تتطلـــب الحاجة إلى معالجة
الضـــرر الـــذي يلحـــق بالصـــورة الذهنية ،وتتســـبب في
أضـــرار قصيرة أو بعيـــدة المدى.
ال يتوقف األمر عند قرار يخص الخدمة ذاتها ،بل
إن اختيار الوقت المناســـب التخاذ القـــرار ال َّ
بد أن يراعي
األزمنـــة االتصاليـــة التـــي يراقبهـــا مســـؤول االتصال
علـــى مـــدار الســـاعة ،وطرق تفاعـــل الجمهـــور مع ما
يطـــرح أمام الـــرأي العام فـــي وقت معيـــن ،واألوقات
المتوقعة لقبـــول الجمهور لهذا القـــرار أو ذاك.

ً
أحيانـــا قـــراران متشـــابهان لكـــن لهما آثار
هنـــاك
مختلفة للغاية على الصورة الذهنية وســـمعة المنشـــأة
بســـبب اختيار التوقيـــت أو طريقة اإلعالن.
ً
مثال ،يتطلب التعامل معها
الخدمـــات الموســـمية
مراعـــاة حساســـية وقـــت الموســـم ،وتفـــادي تعريض
صـــورة المنظمـــة للضرر جـــراء قـــرار يمكن اتخـــاذه في
وقـــت الحـــق ،مـــن خـــال دراســـة االحتمـــاالت التـــي
تنعكـــس علـــى الصـــورة الذهنية.
ً
مثـــا إذا كنـــت في منظمة لديها فواتير موســـمية،
صيفيـــة أو شـــتوية( :مـــاء ،كهربـــاء ،اتصـــاالت ،رســـوم
تعليـــم… إلـــخ) ،فليس مـــن الخطـــأ فقـــط أن تغير نمط
الفاتـــورة في وقـــت الـــذروة بالنســـبة للمنظمـــة ،لكن
الخطـــأ األكبـــر أن تعلـــن حتى عـــن أشـــياء تعتقـــد أنها
إيجابيـــة .فـــوز المنظمـــة بجائـــزة محليـــة أو دوليـــة ،أو
مشـــاركتها فـــي مســـابقة رياضيـــة ،ســـيكون مدعـــاة
لتعليقـــات ســـاخرة تضـــرب الصـــورة الذهنيـــة ،وتحول
المنجـــز اإليجابـــي إلـــى ثغـــرة ســـلبية تعمـــل المنظمة
ً
طويال علـــى معالجتها ،فـــي حال جاءت فـــي وقت أزمة
فـــي الخدمـــة ذاتهـــا أو في موســـمها الحســـاس.

7
فـــي جانـــب آخـــر ،إذا كان القـــدر األكبـــر مـــن
ً
معينـــا للتواصل االجتماعي،
موقعا
ً
الجمهور يســـتخدم
فمن المهم جـــدً ا مراعاة وقـــت الذروة بالنســـبة لهذا
الجمهور فـــي هذه المنصة تحديدً ا ،ودراســـة المؤثرات
األخـــرى ســـواء الصحيـــة ،أو االجتماعيـــة ،أو الرياضيـــة.
خســـارة الفريـــق الوطنـــي ســـتلقى أصـــداء غاضبـــة،
وســـيكون من الخطـــأ تجاهل هذا العنصـــر المؤثر ألن
الجمهور ســـيبحث عـــن أي كبـــش فداء ،حتـــى لو كان
شركة بيع ســـيارات.
علـــى قيـــادة المنظمة ،أفـــرادً ا أو جماعة ،مراعاة
اختيـــار الطريقـــة المناســـبة لتبريـــر بعـــض القـــرارات؛

الهلـــات التـــي أضافتهـــا منشـــأتك علـــى فاتـــورة
المســـتهلك مهمـــة بالنســـبة لـــه ،وتعـــادل مئـــات
الريـــاالت ،فـــا تقلـــل مـــن أهميتهـــا بأي شـــكل من
األشـــكال.
نختـــم بمـــا بدأنـــا بـــه :يـــا مديـــر الماليـــة دافـــع
عـــن صاحب القـــرار االتصالـــي ،وادعم موقفـــه ليوضع
في صـــورة الحدث قبل وقوعه ،وأشـــركه في دراســـة
القـــرارات حتـــى تلك التـــي يعتقـــد رؤســـاؤك أنها في
أقســـام وتخصصـــات بعيـــدة عـــن قســـم التواصـــل
ً
ً
آجال ،وحتى
عاجـــا أو
واإلعالم ،ألنك ســـتدفع الفاتورة،
ال تغـــادر منصبك.
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في اليوم الوطني..
تنافس اتصالي إيجابي بين المؤسسات نشهده
في كل عام
ً
أصبحت المؤسسات تلعب دورا في إبراز الثقافة والقيم السعودية
أصبح من المالحظ أنه مع تعاقب الســـنين وتطور التقنيات التكنولوجية
االتصاليـــة تزداد معهـــا أهمية تحـــول المنظمات مـــن حالة الجمـــود االتصالي
إلـــى حالـــة التفاعـــل المتواصـــل والعميـــق مـــع الجمهـــور .فلم يعـــد مفهوم
ً
مقرونـــا بالتواصل المباشـــر فقـــط عن طريـــق الردود
التفاعـــل في االتصـــال
على استفســـارات أو شـــكاوى العمـــاء من خـــال قنوات اتصاليـــة مخصصة،
بـــل نعني هنـــا التفاعل الشـــامل من خالل أنســـنة المؤسســـات لتكـــون جزءً ا
ال يتجـــزأ من المحيط التي تعمل به ،بحيث تشـــاركه أحداثه ومناســـباته بشـــكل
يعـــزز من حضورهـــا ويخدم أهدافها االســـتراتيجية .هـــذا النوع مـــن المبادرات
االتصالية.

محمد الرشود
أكاديمي متخصص في العالقات
العامة

@1409mohammed

والـــذي يالمـــس مشـــاعر واهتمامـــات جمهور
المنظمـــة ،يبني مـــع مرور الوقت عالقة بين المنشـــأة
وجمهورهـــا تتطـــور مع االســـتمرارية كمـــا يحدث في
العالقات اإلنســـانية.

يقودنـــي هـــذا الموضوع إلى إبراز أهمية الخطوة
التـــي ُعمـــل بها مـــن خـــال توحيـــد الهويـــة البصرية
والشـــعار الخـــاص باليـــوم الوطنـــي ،الذي يتـــم تحديثه
في كل عام بشـــكل يواكـــب التطـــورات واألحداث.

ولعـــل أبـــرز االستشـــهادات المحليـــة على ما
ذكرناه فـــي مقدمة المقـــال ،ما نشـــاهده من تفاعل
اتصالـــي يبرز من خـــال المحتويـــات المرئيـــة التي تزخر
بهـــا الحســـابات الرســـمية للمؤسســـات الحكوميـــة
والخاصـــة فـــي منصات التواصـــل االجتماعـــي بالتزامن
مع األحداث والمناســـبات الوطنيـــة .من وجهة نظري،
أن هذا النشـــاط والفاعليـــة االتصالية التـــي تتجلى في
نوعا
اليـــوم الوطنـــي تعتبـــر حالة إيجابيـــة .فقد خلقـــت ً
مـــن التنافـــس االتصالـــي اإلبداعـــي المتمحـــور حـــول
ثقافـــة المملكـــة التي تتميـــز بغنى عناصرها اإلنســـاني
والمادي .فأصبحـــت المؤسســـات الحكومية والخاصة
تلعـــب دورً ا فـــي مســـؤوليتها االجتماعيـــة مـــن خالل
العمل االتصالي الـــذي تقدمه إلبراز القيم الســـعودية
وإظهار صورة المملكة ثقافيً ا ومجتمعيً ا بشـــكل يعزز
مـــن الصـــورة الذهنية عن طريـــق العمليـــات اإلنتاجية
المرئيـــة في منصـــات التواصـــل االجتماعي.

تلـــك الخطـــوة زادت مـــن عمليـــة الربـــط فـــي
التوجهـــات االتصاليـــة ووجهـــت الرســـالة ووحـــدت
الصورة الذهنية المراد نشـــرها من قبل المؤسســـات
الحكومية والخاصة .ودعم ذلك إنشـــاء حســـاب رسمي
يحمـــل اســـم اليـــوم الوطنـــي فـــي منصـــات التواصل
االجتماعـــي ،و»تويتـــر» تحديـــدً اُ ،تجمـــع مـــن خاللـــه
المشـــاركات المرئيـــة الخاصـــة بالحـــدث ،باإلضافة إلى
تفعيل الهاشـــتاق الخـــاص باليوم الوطنـــي في نفس
نوعا مـــن التنافس بســـبب وجود
المنصة .خلـــق ذلك ً
نقطـــة التقـــاء يســـتطيع مـــن خاللها المســـتخدمون
من مشـــاهدة أغلب المحتويات المنشورة والمرتبطة
بهذه المناســـبة الوطنية من المؤسســـات الحكومية
والخاصة.
كمـــا خلقـــت فرصـــة جيـــدة إلدارات العالقـــات
العامة واالتصال في المؤسســـات لنشـــر فيديوهات
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مصممـــة لزيـــادة التعـــرف علـــى مهـــام المنشـــأة أو
العالمة التجارية ،وتوضيح اســـتراتيجياتها المستقبلية،
واســـتعراض إنجازاتهـــا ُ
المحققـــة المتوافقـــة مـــع
أهـــداف «رؤية المملكة العربية الســـعودية  ،»٢٠٣٠على
اعتبار أنهـــا جزء من المنظومة التنمويـــة واالقتصادية.
وفـــي نفـــس الســـياق ،كلمـــا زادت عملية اإلبـــداع في
نشـــر الرســـالة المرئية في اليـــوم الوطني ،زاد رســـوخ
أو ارتبـــاط هويـــة المنشـــأة أو العالمـــة التجاريـــة فـــي
أذهـــان الجمهور ،والشـــواهد على ذلـــك عديدة خالل
الســـنوات القليلة الماضيـــة .فقد حققـــت فيديوهات
ً
أرقامـــا عاليـــة جـــدً ا
بعـــض المؤسســـات والشـــركات
تصـــل إلى ماليين المشـــاهدات وبقيـــت أعمالها محل
استشـــهاد في األعمـــال اإلنتاجيـــة الوطنية.
أخيرً ا ،إن الحالة والتنافس االتصالي الذي نشـــاهده

فـــي كل عام ،وبالتزامـــن مع اليوم الوطنـــي ،تعتبر من
الحـــاالت االتصالية اإليجابية ،ومن شـــأنها أن تســـاهم
في نقل وتوصيل رســـائل ومضاميـــن وطنية وثقافية
قـــد تتحول ويصـــل مـــدى انتشـــارها في المســـتقبل
القريـــب إلى المســـتوى اإلقليمـــي أو العالمـــي .المهم
هنا أن علـــى األقســـام االتصالية في المؤسســـات أو
الشـــركات إيـــكال هـــذه المهمـــة اإلنتاجية إلـــى فريق
عمـــل ملـــم بثقافـــة المجتمع المحلـــي ،حتى ُتســـتغل
هـــذه الفرصـــة فـــي رســـم صـــورة ذهنيـــة إيجابية وال
يكون هنـــاك أي نتائج عكســـية من النشـــر.
فالجمهور وبحكم التعرض المســـتمر للمحتويات
المرئية المختلفـــة أصبح لديه الملكـــة النقدية والقدرة
علـــى التقييم وإبـــراز األعمـــال القريبة منـــه التي تمس
أحاسيسه ومشاعره.

آراء
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النجاح في التخطيط هو التخطيط للنجاح
ً
عامـــا أساســـيً ا وراء أي نجاح في
ال يختلـــف اثنـــان علـــى كـــون التخطيـــط
الحيـــاة ،ولكننـــا هنـــا نخـــص بالحديـــث التخطيـــط في مجـــال اإلعـــام واالتصال
الـــذي يعد ضـــرورة لنجاح أي منظمـــة في إيصال رســـائلها لجمهورهـــا ،وتحقيق
مســـتهدفاتها االســـتراتيجية .ويمكننا القول في ظل الحـــراك الكبير الذي تقوده
مشـــاريع الرؤيـــة فـــي مختلـــف المجاالت ّ
ولـــد ارتفـــاع الحاجـــة والوعـــي بأهمية
االتصال االســـتراتيجي المبني على أســـس دقيقـــة ومحددة ،األمر الـــذي أدى إلى
زيـــادة اإلقبـــال على هـــذا التخصص ورفـــع الطلب علـــى متقنيه الذيـــن يمثلون
عملة نـــادرة تتنافـــس المنظمات علـــى اســـتقطابهم؛ وهذا ما جعلنا نستبشـــر
بتوديع أيـــام االرتجال فـــي تنفيذ نشـــاطات العالقـــات العامة واالتصـــال ونتجه
محمد فقيهي
إلى إحـــكام التخصـــص وتطبيق أفضـــل الممارســـات .ولكن فـــي المقابل هناك
مستشار التخطيط واالتصال االستراتيجي
الكثيـــر من العقبـــات التي ما زالـــت تمنع تحقيـــق الفائدة القصـــوى المرجوة من
تباعـــا فيما يلي.
التخطيـــط وتحجب لمعانـــه ،ســـنتناول أبرزها ً
@faqihi54
الجميـــع يتدخـــل فـــي عمليـــة التخطيـــط :يواجـــه
العاملون في تخطيـــط الحمالت والخطـــط اإلعالمية
ً
ســـيال مـــن التدخـــات مـــن داخـــل المنظمـــات التـــي
يعملـــون بها لألســـف؛ مـــا يجعـــل عملهـــم أقل من
أن يوصـــف بالتخطيـــط ،لوجـــود نظـــرة ســـائدة بـــأن
العمـــل اإلعالمي هو مجـــال مفتوح وبإمـــكان الجميع
ممارســـته .وبالتأكيد هذا ال يعنـــي أن الخيار الصحيح هو
عدم إشـــراكهم فـــي العمليـــة ،بل علـــى العكس ،عدم
ً
خلال يقلل مـــن جودة المنتـــج ،فهناك
إشـــراكهم يعد
ً
دائمـــا بين الدخـــول والتدخل؛ لـــذا فالوضع
حـــد فاصل
ً
دائما أن تشـــترك مختلف اإلدارات في الجهة
الطبيعي
فـــي طرح األفـــكار والمرئيـــات ،ولكن بالحـــد المعقول
الـــذي ال يعيـــق المخططين مـــن تأديـــة أعمالهم.
التفكيـــر بعقلية المســـؤول :لألســـف من أكثر ما
ي ُْفشـــل العمليات االتصالية بشـــكل عـــام لدى مختلف
المنظمـــات ،هو التفكيـــر بعقلية المســـؤول ومحاولة
ً
بـــدال مـــن التفكيـــر بعقليـــة الجمهور،
إشـــباع رغباتـــه
ً
دائمـــا خطة إعالميـــة ناجحة فـــي قاعات
مـــا ينتج عنـــه
ومكاتب المســـؤولين ،فاشـــلة فـــي أرض الواقع.
التحـــرك فـــي نطـــاق زمني ضيق :مـــن المعروف
أن الوقـــت هـــو العـــدو األول لـــكل مـــن يعمـــل في
مهنـــة اإلعـــام واالتصال بشـــكل عـــام ،ولكنه أشـــد
ضـــراوة على المخطط فـــي ظل جهـــل اإلدارات العليا

في بعـــض األحيـــان بأهميـــة أن يأخـــذ التخطيـــط الحيز
الكامل مـــن الوقـــت المطلـــوب إلنجـــازه ،والمطالبات
الحثيثـــة بســـرعة اإلنجـــاز ،مـــا يســـتدعي المخططيـــن
بالتضحيـــة بالجـــودة على حســـاب الوقـــت ،فالتحرك في
تلك المســـاحات الضيقـــة ينتج عنه الكثير مـــن الفجوات
وغالبً ـــا مـــا يُخرج أنصـــاف خطط.
إهمال التقييم والعـــودة للوراء :جبلنا على النظر لألمام
دائمـــا ،ولكن التخطيـــط الناجح هـــو التخطيـــط ُ
ً
المقوم
الـــذي يُنظـــر فيه للـــوراء بعـــد كل خطـــوة ،فمـــع كثرة
المشـــروعات وتتابـــع الخطط يأتي إهمـــال المخططين
بتقييـــم نجـــاح خططهـــم؛ النشـــغالهم بملفـــات أخرى
أو التفكيـــر بأنـــه عمل وتـــم إنجـــازه ال حاجة للرجـــوع إليه
واســـتحضار تلك اللحظـــات الصعبـــة!! وهذا يؤثـــر كثيرً ا
في رفع جـــودة التخطيط ويقلل مـــن كفاءته وفعاليته.
وهنا يمكن القـــول إن االهتمام بالتقييم يشـــكل معيارً ا
ً
مهما يوضـــح معـــدن العاملين في هـــذا المجال.
وأخيـــرً ا هنالـــك الكثيـــر والكثيـــر مـــن المعوقـــات
وإن ســـردنا أبرزهـــا ،إال أننـــا نحتـــاج إلـــى أكثر مـــن مقال
الســـتيعاب جميعهـــا .وباختصـــار ال َّ
بـــد مـــن االهتمـــام
بجودة التخطيط وتوفير البيئة والممكنات المناســـبة إذا
ما أرادت كل منظمة أن تنجح في تحقيق مســـتهدفاتها
ووصولها األمثل إلى جمهورهـــا ،وعليها أن تضع نصب
ً
دائما العبارة الشـــهيرة التي تقول «الفشـــل في
عينيها
التخطيط هـــو التخطيط للفشـــل» على عكـــس عنوان
هـــذا المقال.

شاهدنا لكم
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Wag the dog

تـــم إنتـــاج فيلـــم الدرامـــا الكوميـــدي السياســـي األميـــريك « »Wag the dogعـــام  ،1997وهو مـــن ﺇﺧﺮاﺝ باري
ليفينســـون ،ومـــن ﺗﺄﻟﻴﻒ الثنائي هيـــاري هنكن،ديفيد ماميت ،وبطولة وودي هاريلســـون ،كريســـتين دانســـت،
روبـــرت دي نيرو ،داســـتين هوفمـــان ،آن هاش ،دينيـــس ليري.
تـــدور األحـــداث فـــي قصـــة كوميديـــة ،عـــن اســـتعداد الرئيـــس األميـــريك لجولـــة انتخابات جديـــدة للفوز
بواليـــة أخـــرى ،وإلخفاء كافة أخطـــاء الماضي يقتـــرح عليه أحدهـــم القيام بمغامرة عســـكرية ،وغزو إحـــدى البلدان
وصناعـــة حربـــه الخاصـــة ،ويقرر الجميـــع صناعة حـــرب وهمية لعرضها علـــى الرأي العـــام األميريك ،ويأتـــون بمخرج
وص َّناع مؤثـــرات خاصة ،لعمـــل حربهم الوهميـــة على دولـــة «ألبانيا».
مـــن «هوليـــوود» ُ
يجســـد فيلـــم « »Wag the dogالـــدور الكبير لعلم العالقات العامة ،حيث تعني نظرية هذا الفيلم بإشـــغال
الـــرأي العام بحـــدث أقل أهمية عن حـــدث أهم ،وبدأت هـــذه النظرية من خـــال فيلمأميريك من أفـــام الكوميديا
حدث ثانـــوي ،ولكنه يهمالـــرأي العام للتغطيـــة على فضائحه
الســـوداء ،والـــذي يتحدث عـــن قيام الرئيس باختـــاق
ٍ
الجنســـية ،ثم انتشـــرت النظرية داخل أميركا وخارجها فاســـتخدمها الرؤســـاء،حيث تعمل االســـتخبارات في جميع
الدول للتغطية على الفشـــلالسياســـي أواإلقتصادي أوالدبلوماســـي أوالعســـكري أو األخطـــاء أو الجرائم ،وفي
العـــام  1998اســـتخدمها الرئيـــس األميـــريك «بيل كلينتـــون» ،لصرف نظـــر الرأي العام عـــن الفضيحة الجنســـية مع
«لوينســـي» ،حيـــث خاض حـــرب خيالية فـــي ألبانيـــا ،ووافق على مشـــاركة أميـــركا لحلـــف الناتو في قصـــف صربيا،
وأثنـــاء حرب كوســـوفو ركز اإلعالم األميـــريك على الحرب وتـــرك الفضيحة.

قرأنا لكم
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العالقات العامة واالتصال في الخدمة االجتماعية

العنوان العالقات العامة واالتصال في الخدمة االجتماعية
المؤلف د .إنعام حسن أيوب  -د .زاهر عبدالقادر جميل  -د .فارس محمد
مقداد  -د .مصطفى كفافي
الناشر دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع  -عمان
سنة النشر 2014
أدى تقـــدم الحيـــاة االجتماعية وازدهار الحياة االقتصادية والسياســـية إلى زيـــادة اعتماد األفراد على بعضهم
البعـــض ،ذلـــك ألن اإلنســـان اجتماعـــي بطبعـــه ويتطلع إلـــى اآلخرين ويرجـــو عندهم المـــودة واالحتـــرام والفهم
المتبـــادل .وقـــد أفضت المصالح المشـــتركة بيـــن األفراد إلى تنمية فلســـفة أو نشـــاط حديث لـــإدارة يطلق عليه
العالقـــات العامـــة ،خاصـــة أن اإلدارة مهنة لها مســـؤولية اجتماعية وعليهـــا واجبات تجاه العامليـــن والمواطنين.
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وفـــي كتـــاب «العالقـــات العامـــة واالتصـــال فـــي الخدمـــة االجتماعيـــة» الصـــادر عـــام  2014عـــن مجموعة
مؤلفيـــن ،يقر الكتـــاب بأن فلســـفة العالقات العامة تســـتند علـــى مجموعة من المبـــادئ والحقائق على رأســـها
أن اإلنســـان كائـــن اجتماعـــي ال يمكن أن يعيـــش بمعزل عن اآلخريـــن ،ورغم أنه يتشـــابه مع غيره من بني البشـــر
فإنـــه توجـــد اختالفات في جميـــع االتصاالت مع بني اإلنســـان ،وهو يؤثـــر ويتأثـــر بالمواقف االجتماعيـــة ،لهذا فإن
انعـــدام االتصال المباشـــر بين الطرفين أو توقفه يـــؤدي إلى انعدام عنصـــر اإليجابية الذي يعتبر أســـاس ديناميكية
العالقـــات العامة.
يأتـــي الكتـــاب فـــي  7فصـــول ،يتنـــاول الفصل األول مفهوم العالقـــات العامة مع قدر كبيـــر من التفصيل
والتفســـير ،عبر توضيح ماهيـــة العالقات العامة وفلســـفتها ،وأهميـــة العالقات العامة.
كمـــا يتحـــدث الفصـــل األول عـــن األهـــداف المنشـــودة مـــن العالقات العامـــة وأهم وظائفهـــا ،وكذلك
المبـــادئ التي تشـــملها العالقـــات العامـــة ،وتطورهـــا ودوافع االهتمامـــات بها.
ويؤكـــد الكتـــاب أن فلســـفة العالقـــات العامـــة ترتكـــز علـــى االلتزام باألخـــاق المهنية والصفـــات الحميدة
لممـــارس العالقـــات العامة ،وهي تتالقى مع فلســـفة مهنـــة الخدمة االجتماعيـــة من حيث االلتـــزام باألخالقيات
والقيـــم المهنية مثـــل االعتراف باالعتماد المتبـــادل بين جميع الوحدات اإلنســـانية ،وأن الديمقراطيـــة ال تتوفر عن
طريق التعلم فحســـب ،ولكن بالممارســـة ،كما أن الفروق الفردية أمـــر حتمي ال َّ
بد من احترامهـــا ،وجماعية القيادة
وتوافق الوســـائل مع األهداف مـــن أهم ضمانات تحقيق سياســـة المنظمـــة وأهدافها.
ويتطـــرق الفصـــل الثانـــي إلى الرأي العام وأهمية دراســـته فـــي الخدمة االجتماعية ،حيث يبدأ الفصل بشـــرح
ماهية الرأي العـــام وتطوره ،وأنواع وتقســـيمات الرأي العام والعوامـــل المؤثرة فيه.
ويتنـــاول الفصل بمزيد من التفســـير خصائص الرأي العام وأهميتـــه ووظائفه ،وكذلك مراحـــل تكوينه .كما يتطرق
إلـــى بحـــوث الرأي العـــام وأهميتها بالنســـبة لالختصاصي االجتماعـــي ،وأهم أســـاليب تغيير الرأي العـــام وأبرز طرق
التأثير على الـــرأي العام.
ثـــم ينتقـــل الفصـــل الثالـــث إلـــى الجماهير ووســـائل االتصال ،عبر تعريـــف الجماهير وصفاتهـــم وأنواعهم،
وأبـــرز الخصائص العامـــة للجماهير .ويبرز هـــذا الفصل جماهيـــر الخدمة االجتماعية ووســـائل االتصـــال بالجماهير
وكذلك وســـائل االتصـــال بالعمالء.
فـــي الفصـــل الرابـــع ،يتحـــدث المؤلفـــون عـــن اإلعـــام وأهميتـــه في المجتمـــع ،بداية من شـــرح مفهوم
الدعايـــة والفـــارق بينه وبين مفهـــوم اإلعالم وأهداف اإلعـــام التربوي .ثـــم ينتقل الحديث إلى المبادئ األساســـية
فـــي اإلعالم ،وفلســـفة ووظيفة اإلعـــام في المجتمعـــات المعاصرة فـــي ميدان العالقـــات العامة.
كمـــا يتنـــاول الفصـــل الحديـــث عن وظائف اإلعـــام بصفة عامة بالنســـبة للمؤسســـة والمجتمع ،وتحليل
عمليـــة اإلعالم وعوامل نجاح الرســـالة اإلعالمية ،ووســـائل وأســـاليب اإلعـــام المختلفة واألســـس المهمة في
ممارســـة اإلعالم وأســـس تخطيط برامـــج اإلعالم.
ينتقـــل الفصـــل الخامـــس إلى العالقات العامة والخدمة االجتماعية ،عبـــر توضيح عالقة الخدمة االجتماعية
بالعالقـــات العامة ،وإعداد االختصاصي االجتماعي لممارســـة العالقات العامة ،ودوره فـــي برامج العالقات العامة،
وأهمية العالقات العامة في المؤسســـات االجتماعية.
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فـــي الفصل الســـادس يعرض الكتاب أهمية الرعاية االجتماعية كنظـــام اجتماعي ،بتوضيح مفهوم الرعاية
االجتماعيـــة ،وموقـــف اإلســـام منها ،وفلســـفة ووظائـــف الرعايـــة االجتماعية .ويعـــرض الفصل نمـــاذج لتطور
الرعايـــة االجتماعية في أوروبـــا وأميركا ،ويتحدث عـــن أهداف الرعايـــة االجتماعية وعالقتها بالخدمـــة االجتماعية.
فـــي الفصـــل األخيـــر ،يتطرق المؤلفون إلـــى تنظيم وتصميم برامج العالقات العامة ،عبر عرض األســـس
القانونيـــة إلدارة العالقات العامة ،والقواعـــد األخالقية للعالقات العامة ،وكيفيـــة تنظيمها وأهم برامجها.
يخلـــص المؤلفـــون إلـــى أهميـــة العالقـــات العامة كوظيفة أساســـية في المنظمة ،تنبـــع من اهتمامها
بالبحـــوث للتعرف على رغبـــات الجماهير واحتياجاتها بما يســـاعد اإلدارة على اتخاذ قرارها مـــن وجهة نظر المصلحة
العامـــة للجماهيـــر .وبهذا ،تحقـــق المنظمـــات المســـؤولية االجتماعية حيال الحفـــاظ على حقـــوق الجماهير وعلى
إيجـــاد جمهور يؤيدهـــا ويحميها ،وتحقيق الكفـــاءة االجتماعية ومنع اإلســـراف في الموارد ،وبهـــذا تكون المنظمة
نافعا فـــي تحقيق التنمية والرفاهيـــة للمواطنين.
ً
عنصرً ا
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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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