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االفتتاحية

مركز نيوم لإلعالم ..الطريق نحو العالمية

منـــذ اللحظـــة األولى لتدشـــينها ،وتعتمد «نيوم» أســـلوب ومنهج ســـمو ولي العهد الســـعودي األميـــر محمد بن
ســـلمان ،الـــذي يمكـــن تلخيصه في  3كلمات هـــي« :طموح عنان الســـماء» .لهذا ،ال تعلن «نيوم» عن مشـــروع أو
اســـتثمار جديد إال ويكون الغرض إحداث طفرة غير مســـبوقة في المنطقة بأســـرها فيما يخص مجال المشـــروع.
ولـــم يكـــن اإلعالم بمنأى عن توجهات «نيوم» ومشـــروعاتها التي ســـتغير مســـتقبل اإلعالم .فقـــد أعلنت «نيوم»
إطالق مشـــروع ســـيكون بمثابة ِقبلة جديـــدة للقطاعات اإلبداعيـــة وصناعة اإلعالم تتجه إليهـــا المنطقة كلها.
أول مركز إعالمي متكامل
تعتـــزم «نيـــوم» أن تغيـــر من مســـتقبل اإلعالم مـــن خالل إنشـــاء أول مركـــز متكامل بتقنياتـــه وأدواتـــه ُ
وم ّ
عداته
ّ
ســـينصب تركيـــزه على اإلنتاج التلفزيونـــي ،وتطوير األلعاب اإللكترونية والنشـــر الرقمي.
على مســـتوى العالم ،إذ
قطاع ســـيتبنى منهجيات تتحـــرر من المـــوروث القديم في
وســـيكون ذلـــك هـــو الحافز الكبيـــر إلحداث ثورة فـــي
ٍ
ً
ً
جديـــدا لإلعالم على مســـتوى العالم.
مســـتقبال
اإلنتـــاج ووســـائل اإلعالم ،لترســـم «نيوم»
َ
ً
ً
واســـتطالعا شـــامل ْين لدراســـة وفهم عوامل نجـــاح المراكـــز اإلعالمية على مســـتوى
تحليال
لقـــد أجـــرت «نيـــوم»
العالـــم ،وبمقارنـــة النتائـــج بالقيمـــة اإلعالميـــة لمـــا ُنقدمـــه من محتـــوى ،خلصـــت إلى أن لديهـــا ما ُيثيـــر اهتمام
المؤثريـــن وأصحـــاب القرار في أهم القطاعات المتعلقـــة باأللعاب اإللكترونية واإلنتاج التلفزيوني والنشـــر الرقمي
ً
ً
وعالميا.
إقليميـــا
بنية تحتية متطورة
ُ
المشـــروع المنتظـــر لنيـــوم ســـيركز على أربعة مجـــاالت أساســـيةّ :أولها ،بنـــاء بنية تحتيـــة حديثة ومتطـــورة تقدم
خدمـــات مميـــزة ،لتتمكـــن مـــن إدارة المرافـــق والتقنيـــات فـــي مجمع واحد ســـيكون مكانـــه في قلـــب «نيوم».
ً
عالميا واالســـتثمار القوي فـــي التطوير
أمـــا الثانـــي ،فيتمثـــل فـــي تحديـــد الحوافز والتكلفـــة لنســـتعد للمنافســـة
االســـتراتيجي ،ونضمن اســـتمرار نمـــو المنظومـــة اإلعالمية.
إنتاج مبتكر بأهم الشركات
ســـيتحقق ذلـــك عبـــر اإلنتـــاج اإلعالمي المبتكـــر الذي تخطـــط له «نيـــوم» لجذب أهم الشـــركات القائمـــة في هذا
ُ
ســـتتيح هذه الخطوات
المجـــال ،لتحصـــل على التمويل االســـتراتيجي وبالتالي تبدأ التشـــغيل عبر سلســـلة القيمة.
بنـــاء منظومـــة متوازنة وقاعدة تشـــغيلية ّ
توفر القدرة التنافســـية الماليـــة وتضمن كفاءة األعمـــال واإلنتاج.
رفع كفاءة رأس المال البشري
المجـــال الثالث ســـيركز على رفـــع كفاءة رأس المال البشـــري وتنمية قدرات ومهارات العامليـــن في مجال اإلعالم.
وهـــذا يتضمـــن بناء عالقات وشـــراكات مع مختلف المؤسســـات والجهـــات التعليميـــة والتقنية والمهنيـــة الرائدة
علـــى مســـتوى العالم .وبالتالي ،تلبيـــة حاجة القطاعات ذات األولويـــة بتوفير ما تحتاجه من قـــدرات ومهارات بناءً
على سلســـلة القيمة فـــي كل قطاع.
تسهيل األعمال وإتاحة الوصول
ً
وأخيـــرا ،فـــإن تســـهيل األعمـــال وإتاحـــة الوصـــول إليها عبـــر تجربة مرنة وســـهلة لكل من الشـــركات واألفـــراد عبر
جميـــع نقـــاط االتصـــال الحكوميـــة ،هـــو المجـــال الرابع الـــذي ســـتركز عليه «نيـــوم» في مشـــروعها المرتقـــب .إذا
اســـتطاعت تحقيـــق أهدافهـــا فـــي هـــذه المجـــاالت األربعة ،فســـتتصدر «نيـــوم» هذا المجـــال مع مراكـــز اإلعالم
العالميـــة وســـتتفوق علـــى منافســـيها اإلقليمييـــن .كمـــا ســـتصبح ،بفضل ذلـــك ،المحـــور العالمي للنخبـــة التي
تســـتحقها هذه المنطقـــة بجدارة.
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كيفية استخدام األدوات
الرقمية إليالء اهتمام
أكبر للجماهير

^a^ q
^a^ q

تبحـــث كل مؤسســـة أعمـــال عـــن طريقة الكتســـاب
ميزة تنافســـية.
إنهـــم يتابعون هـــذه الفكـــرة أو الحملـــة المراوغة بكل
الطـــرق ،بـــدءً ا مـــن العصـــف الذهنـــي عبـــر مؤتمـــرات
الفيديـــو إلى اجتماعـــات التخطيـــط االســـتراتيجي .ومع
ذلك ،فـــي هوســـهم بابتكار شـــيء جديد ومميـــز ،غالبً ا
ما يتجاهلـــون إحدى الطرق األساســـية لفهم عمالئهم
بنحـــو أفضل وهو االســـتماع إلـــى ما لديهـــم من قول.
إذ ال يوجـــد وقـــت آخر في تاريـــخ البشـــرية كان لألعمال
فيـــه مثـــل هـــذا الوصـــول غيـــر المقيـــد إلـــى أفـــكار
وتفضيـــات الجماهيـــر المســـتهدفة.
ثـــم إنـــه بشـــكل يومـــي يشـــارك العمـــاء الحاليـــون
والمحتملـــون آراءهـــم ومـــا يعجبهـــم ومـــا يكرهـــون
وتجاربهـــم الخاصة ليراها الجميع على وســـائل التواصل
االجتماعـــي والمنتديـــات والمدونـــات والتطبيقـــات .إذ
يتيح االســـتماع الرقمـــي القدرة على تشـــكيل الحمالت
واالســـتراتيجيات باالســـتناد إلـــى بيانـــات وذكاء العالـــم
الحقيقـــي ،من الرأي األوســـع إلى لقـــاء العالمة التجارية
الشـــخصية األكثـــر تحديدً ا.
بالنســـبة إلى االســـتماع الرقمـــي ،فباإلضافـــة إلى كونه
فرصة ،فلديه القـــدرة ً
أيضا على تجنـــب األزمات .إذ يتجه
المســـتهلكون بتزايد إلـــى اإلنترنت لمشـــاركة تجاربهم
الســـلبية .ففي كثيـــر من األحيـــان ،يكون اتخـــاذ اإلجراء
واالســـتجابة الســـريعة هو كل ما هو مطلوب لتحويل
تفاعل ضعيف مـــع العالمة التجارية إلـــى تفاعل إيجابي.
ترتكب العديد من الشـــركات خطأ افتـــراض أنهم إذا لم
يتواصلـــوا بفاعلية بطريق مـــا ،فلن يحتاجـــوا إلى مراقبة
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المحادثـــة؛ ممـــا ينتج عنه شـــكاوى لـــم ُتعالـــج ،وفرص
ضائعة ،وترك المســـتهلكين يشـــعرون بعدم التواصل
والتجاهل .على المستوى الشـــخصي ،لقد رأيت مواقف
مقلقة تنشـــأ مـــن رســـالة «فيســـبوك» ُمتجاهلة على
صفحـــة ال يتحقـــق منها أحد ،وســـؤال بســـيط لعالمة
تجاريـــة على «تويتـــر» ينفجر إلى موضوع محادثة شـــائع،
حصى
والغضـــب والفـــرص الضائعـــة التـــي ال ُت َعـــد وال ُت َ
مـــع المشـــاهير والمؤثرين بســـبب تغافل مســـؤولي
العالمـــات التجارية.
البداية
بصفتنـــا متخصصيـــن فـــي مجـــال التواصـــل ،فغالبً ا ما
نتمتـــع بإمكانية الوصـــول إلـــى األدوات والخدمات التي
ال توفرهـــا العالمات التجارية والشـــركات .أما بالنســـبة
لالســـتماع الرقمـــي ،فتديـــر «إفانز» ما يقرب من عشـــر
أدوات مختلفـــة لالســـتماع والمراقبـــة والتحليـــل للتأكد
ً
شـــيئا نيابة عـــن عمالئنا.
مـــن أن فرقنـــا ال تفوت
ومع ذلك ،فـــإن الحقيقة هـــي أنه يمكن إجـــراء معظم
االســـتماع الرقمـــي بأقـــل قـــدر ممكـــن مـــن البرامـــج
وقليـــل مـــن االهتمـــام اليومي.
ُّ
عـــد تنبيهات «جوجل» واحدة من أكثـــر األدوات فعالية
ُت
ً
اســـتخداما صحيحً ا ،إذ يمكن أن يساعد
عند اســـتخدامها
االســـتخدام الصحيـــح لعوامل التشـــغيل المنطقية في
تحســـين مصطلحات البحـــث وتقليل ضجيـــج األحاديث
غيـــر ذات الصلـــة .كمـــا أنـــه مـــن المهـــم ً
أيضـــا تغييـــر
اإلعـــدادات إلعالمـــك «فـــور حدوثهـــا» وتضمين جميع
ً
بـــدال مـــن الملخـــص الذي يُرســـل مـــرة واحدة
النتائـــج،
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يوميً ـــا ،ممـــا يـــؤدي إلى إبطـــاء قدرتـــك علـــى المراجعة
واالســـتجابة اســـتجابة ملحوظة.
األدوات المفيـــدة األخـــرى هي أدوات البحـــث المضمنة
فـــي األنظمـــة األساســـية نفســـها ،فيمكنـــك حفـــظ
بحـــث علـــى موقـــع «تويتـــر» ،وإجـــراء بحث علـــى موقع
«فيســـبوك» بســـهولة ،واســـتخدام عالمات التصنيف
(الهاشـــتاق) للبحث عبر موقـــع «إنســـتجرام» .من أهم
األشـــياء التي يجـــب تذكرها أنـــه ليســـت كل المحادثات
ذات الصلـــة خاصة بالعالمـــة التجارية؛ لذلـــك ال تتجاهل
المحادثـــات الشـــائعة ،ألنهـــا قـــد يكون هنـــاك فرصة
كبيرة لعالمة تجارية أو شـــركة للمشاركة في المحادثة،
بشـــرط أن يكون الموضوع مناســـبً ا ويتوافق مع وضع
العالمـــة التجارية.
تتوفـــر نيـــت بيـــز «كويـــد» ( ،)Netbaseوميلـــت ووتـــر
 )K(Meltwaterوبراندواتـــش ( ،)Brandwatchوفالكون
( )Falconوغيرهـــا مـــن األدوات لمســـاعدة الـــوكاالت
والعالمـــات التجاريـــة والشـــركات في تتبـــع المحادثات
الرقميـــة علـــى مســـتوى شـــامل .ولكـــن مـــا لـــم تكن
تســـتمع إلـــى العديـــد مـــن العالمـــات التجاريـــة علـــى
مســـتوى المؤسســـة ،فهذه مكلفـــة للغاية بالنســـبة
للكثير ين .
ومـــع ذلـــك ،إذا كنـــت تتعامـــل مـــع عالمـــات تجاريـــة
متعـــددة ،فيوصـــى بشـــدة باســـتخدام أداة مـــن هـــذا
العيـــار .إذ تحتـــوي جميعهـــا تقريبً ـــا على إعـــدادات تنبيه
تتيـــح للمســـتخدمين تلقي إشـــعار فوري بـــأي محادثة
خارجة عن المألوف ،ســـواء من حيث الحجم أو الشـــعور
أو الكلمات الرئيســـية.
التحليل واإلجراء
إن امتـــاك برنامـــج اســـتماع مـــن الطـــراز األول ليس
كافيً ـــا بحـــد ذاته ،فـــإن القدرة على االســـتجابة بســـرعة
وفعاليـــة هـــي األهم.
كثيـــرً ا مـــا نخبر عمـــاء الفنـــدق لدينـــا أن نافـــذة اإلدارة
ً
خاصة بالنســـبة إلى
الفعالـــة للشـــكاوى عبـــر اإلنترنـــت،
نزيـــل داخل الفنـــدق ،صغيرة للغاية وتتقلـــص ً
يوما بعد
يوم .هـــل تتذكـــر الوقت الـــذي كان يســـتغرق الرد فيه
علـــى بريد إلكترونـــي من يومين إلـــى ثالثة أيـــام؟ يتوقع
المســـتهلكون اســـتجابة فوريـــة مـــن الشـــركات عبـــر
اإلنترنـــت بنفس الطريقـــة التي تغيرت بهـــا التوقعات،
وإذا تلقيت شـــكوى مباشـــرة ،فمن المهم معرفة َم ْن
في المؤسســـة ســـيتعامل مـــع الموقف (مـــن الناحية
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المثاليـــة خـــارج اإلنترنت) ،وكيـــف تبدو خطـــة التخفيف.
في حالة التواصل غير المباشـــر ،بما فـــي ذلك األحاديث
الســـلبية ،من الضـــروري تحليل المحادثـــة ،وتحديد ما إذا
كانـــت تســـتدعي ردً ا (فـــي بعـــض األحيـــان ال) ،وتحديد
أفضـــل طريقـــة للوصـــول إلى مقـــدم الشـــكوى دون
افتعـــال الشـــجار عبر اإلنترنـــت .فإن وجـــود خطة عمل
ً
مســـبقا يجعل هذه العملية
مخصصـــة للتواصل جاهزة
أســـهل بكثير وأكثـــر كفاءة.
ومع ذلـــك ،ليســـت كل فرص االســـتماع هـــي حاالت
أزمـــات محتملة ،فينبغـــي ً
أيضا إضفاء الطابع الرســـمي
علـــى نهـــج معيـــن لتحديـــد االتجاهـــات والشـــركاء
المحتمليـــن وفـــرص العمـــل ً
أيضا.
هـــذا شـــيء نقـــوم بتضمينه فـــي قســـم «المعلومات
األساســـية» في تقارير عمالئنا ،باإلضافة إلى مشـــاركته
مع العمـــاء في الوقـــت الفعلـــي .إذ ُت ُّ
عد القـــدرة على
ســـريعا،
ً
الدخـــول فـــي محادثـــة أو فرصـــة أو موضـــوع
ولكـــن باســـتخدام اســـتراتيجية مصاغـــة بالكامـــل ،أمرً ا
بالـــغ األهمية لالســـتفادة من نجاح االســـتماع الرقمي.
اإلبالغ والتتبع
أخيـــرً ا ،يمكن أن يســـاعد فحص نتائج االســـتماع الرقمي
على نطاق أوســـع العالمـــات التجارية والشـــركات في
تحديـــد التحـــوالت الســـائدة للمســـتهلكين ،وتحـــوالت
المشـــاعر ،والجماهير المســـتهدفة الجديدة .على الرغم
من أن االســـتماع الرقمـــي الفعال مهمـــة يومية ،فإن
التقاريـــر الشـــهرية ســـتكون ال تقـــدر بثمـــن للحصول
علـــى رؤى عند صياغـــة اســـتراتيجية تواصل تســـويقية
ربع ســـنوية أو ســـنوية جديدة.
ترتكـــب العديـــد مـــن الشـــركات خطـــأ التحـــدث دون
االســـتماع ً
أوال ،كمـــا هو الحـــال مع االســـتماع على نحو
انتقائـــي .إذ إن اســـتخدام جـــزء فقـــط مـــن البيانـــات أو
تجاهـــل األجـــزاء التي ال تتناســـب مع النهـــج الحالي هو
بنفـــس خطورة عـــدم االســـتماع علـــى اإلطالق.
البيانـــات التـــي بحوزتنـــا قويـــة بالفعـــل ،إذا كنـــا ً
حقـــا
مســـتعدين لالســـتماع إلـــى مـــا ســـيقوله اآلخـــرون.
ترجمة:
المصدر:
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ً
اإلعالم ليس تواصال

عساف المسعود
كاتب وباحث أكاديمي سعودي

@AlmsaudAssaf

يعنـــي التواصـــل اإلنســـاني المبني
علـــى التعايـــش والتفـــاوض ،بـــل
ً
طريقـــا نحـــو مـــا أســـماه
يرســـم
«التوحـــد التفاعلـــي» .هـــذا يعني أن
التقـــدم فـــي التواصـــل اإلنســـاني
ليـــس لـــه عالقـــة طرديـــة بالتقدم
المحـــرز فـــي مجـــال التقنيـــات إذا
افترضنـــا أن االتصـــال أو التواصـــل
هـــو التعايش.

في كتابـــه «اإلعالم ليـــس تواصال»

علـــى النزعـــة التقنية التي تســـتحوذ

أخفـــق اإلعـــام هـــو ً
أيضـــا فـــي أن

يجـــادل «دومينيك وولتـــون» ،وهو

علـــى عالـــم اليوم.

يكون جســـرً ا للتواصـــل والتعايش

مدير األبحـــاث في المركـــز الوطني

نظريـــة البروفيســـور «وولتـــون»

المبنـــي علـــى التعدديـــة فـــي ظل

للبحـــث العلمـــي فـــي باريـــس ،أن

تحتـــم علينـــا النظـــر فعليً ـــا إذا كان

نظـــرة ثقافيـــة اســـتعالئية ،وهـــذا

االتصـــال بخـــاف اإلعـــام؛ كـــون

التواصـــل التقني قادرً ا علـــى النجاح

يعود بنـــا إلـــى معركـــة «النوميك»

األول أكثـــر تعقيدً ا مـــن الثاني ،وأن

ويمكـــن قياســـه ،فهـــل يمكـــن

فـــي اليونســـكو عـــام  ،1980حيـــث

التحدي األكبر متعلـــق بـــ(االتصال/
ً
حقيقـــة
المعنـــي
التواصـــل)

للتقنيـــة أن تخـــدم هـــذا االنقطـــاع

شـــن االتحاد الســـوفييتي ودول ما

المتكرر فـــي التواصل بيـــن األجيال
ً
مثال ؟ !

ً
هجوما على
يســـمى بالعالم الثالـــث
ً
مؤكدة أن أمميته المزعومة
الغرب

المعنـــي بالرســـالة.

إن قبضـــة التقنيـــة قويـــة فـــي

ليســـت ســـوى ســـتار يحمي وراءه

قضـــى الدكتور «وولتون» ســـنوات

عالمنـــا اليـــوم وقد طالـــت اإلعالم

مصالحـــه وســـيعود الصـــراع بيـــن

مـــن عمـــره يـــدرس قضايـــا قياس

والتواصـــل اللذين يعمالن بشـــكل

الشـــرق والغرب بصـــورة أعنف في

الرأي العـــام ،واالتصال السياســـي،

بنيـــوي وجـــذري فـــي تغييـــر نموذج

عالـــم متعـــدد األقطاب مـــع حجم

والتقنيـــات وأثرها فـــي المجتمعات

المجتمـــع ،بـــل إنها أصبحـــت أقرب

أكبـــر مـــن األخبـــار والمعلومـــات

ليخـــرج بكتابه في مســـألتي اإلعالم

إلـــى األيديولوجيـــا التـــي تنظيـــم
ً
ســـلوكا
المجتمـــع أو تفـــرض عليه

والرؤيـــا المتناقضـــة للعالم.

«بالعالقـــات» بعكـــس اإلعـــام

واالتصـــال واالشـــتباك المســـتمر

أخيـــرً ا ،يجـــب اإلقـــرار أن القضايـــا

ً
ً
أيضـــا
معينـــا ،بـــل وتســـميات

الكبـــرى المشـــتركة بيـــن دول

الخاصـــة التـــي تقـــول باســـتحالة

كالمجتمـــع الرقمـــي.

العالم مثـــل قضية التغيـــر المناخي

اقتصـــار التواصـــل علـــى الكفـــاءة

االتصـــال والتواصل اإلنســـاني بين

التقنيـــة ،حيـــث مـــن ُ
الملـــزم أن

النـــاس فـــي ظـــل التقنية حســـب

يكون هنـــاك تفاوض بيـــن طرفي
التواصـــل للتعايـــش وأن ي َّ
ُغلـــب

«وولتـــون» يســـجل فـــي أغلـــب
ً
ذريعا ،كون انتشـــار
ً
فشـــا
األحيان

ال يمكـــن أن يحلهـــا االتصـــال أو
ً
تفاوضـــا
اإلعـــام إنمـــا تتطلـــب
ً
وتعايشـــا حقيقيين ...ولكل إنســـان
أو مؤسســـة قضية كبرى يســـعى

التصـــور اإلنســـاني فـــي التواصـــل

تقنيـــات التواصـــل بيـــن النـــاس ال

لحلهـــا.

منـــذ قـــرون ،ويطـــرح نظريتـــه
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هل ألغى المؤثرون دور المؤسسات
اإلعالمية؟
سعود الهويريني
أكاديمي ومتخصص في اإلعالم الرقمي

@SaudAlhowiriny

اتخذتهـــا منصـــة «فيســـبوك» ،إذ
أتاحـــت بعـــض المنصـــات فرصـــة
لتأهيـــل المؤثريـــن لتحقيـــق أربـــاح
بطـــرق أخـــرى ال تعتمـــد علـــى
اإلعالنـــات ،مثـــل االشـــتراكات
وغيرهـــا.

محتواهـــم من خاللهـــا ولكن بقالب
إعالمي رصين .فعلى ســـبيل المثال
انضمـــام العديـــد مـــن مشـــاهير
ومؤثـــري التواصـــل االجتماعـــي إلى
مجموعة «إم بي ســـي» ،والمجموعة
الســـعودية لألبحـــاث واإلعـــام
لتقديـــم برامـــج عبـــر منصاتهـــا مثل
بودكاســـت ثمانيـــة.

اليوم ،تقف المؤسســـات اإلعالمية
بكافـــة أنواعهـــا عند التحديـــات التي
أحدثهـــا التقـــدم التكنولوجـــي الكبير،
فبعـــد انتشـــار المنصـــات الرقميـــة
المختلفة َّ
تحولت هذه المؤسســـات
إلـــى أدوات تحاول االرتقـــاء بعملها،
فاألمـــر يتعلـــق بالمحتـــوى ،وكلمـــا
أحـــدث المحتـــوى تأثيـــرً ا ،كان صداه
أكبر ،وانتشـــاره أوســـع فـــي الداخل
فبعـــض المتخصصيـــن يـــرون أن
والخارج.
والء جمهور المؤثريـــن ال ينتقل إلى
وســـ َّبب اكتســـاح المؤثريـــن فـــي الوســـيلة اإلعالميـــة بمجـــرد انتقال
ً
تشويشـــا لـــدى المؤثـــر إليهـــا ،فهـــذا الـــوالء يبقـــى
منصـــات التواصـــل
مرتبطا بالمؤثريـــن ،فيجب أن تعرف
ً
المتلقـــي حـــول الـــدور األساســـي
ً
َّ
بديـــا هـــذه المؤسســـات أننـــا هنـــا أمام
وعمـــا إذا كان يعتبـــر
للمؤثـــر
ً
تمامـــا« :إذا غاب
عـــن الدور المؤسســـي ،أو أن أدواره بيئتيـــن مختلفتيـــن
ووظائفه مختلفة عن المؤسســـات تأثيـــر المؤسســـات اإلعالمية فمن
المســـتحيل أن يعوضهـــا أي مؤثر».
اإلعالميـــة.
فمنـــذ عـــدة ســـنوات لجـــأت الكثير
مـــن المؤسســـات اإلعالميـــة إلـــى كذلك شـــكلت نماذج الربح الجديدة
البحث عـــن منقذ أو عن حل ســـريع التـــي أطلقتهـــا مواقـــع التواصـــل
للخـــروج مـــن األزمـــة ،والـــذي تمثل االجتماعي تهديدً ا لعملية اســـتعانة
فـــي اســـتقطاب بعـــض المؤثرين اإلعـــام التقليـــدي بالمؤثريـــن؛
إلـــى تلـــك المؤسســـات وتقديـــم واستشـــهد بالخطوة األخيـــرة التي
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فـــي العالـــم الغربي ســـارعت الكثير
من المؤسســـات اإلعالمية الكبرى
إلى توظيف الرقمنة لصالح وســـائل
اإلعـــام ،حيـــث اختـــارت تطويـــر
مضامينهـــا اإلعالميـــة ،ومـــن َث َّ
ـــم
ظهـــرت أنماط صحافيـــة جديدة في
هـــذه الدول فـــي الســـنوات األخيرة
مثـــل :صحافـــة الحلـــول ،والقصص
اإلخبارية المرئيـــة ،وصحافة البيانات،
والصحافة االســـتقصائية.
إن دور المؤسســـات اإلعالميـــة
بحاجـــة إلـــى إعـــادة ترتيب المشـــهد
من خـــال تقديم إعـــام ذي محتوى
نوعـــي وربحـــي بنفـــس الوقـــت،
مـــن دون االعتمـــاد الكامـــل علـــى
االســـتعانة بالمؤثريـــن .فالوصـــول
إلـــى الجمهـــور عبـــر المؤثر مســـألة
شـــديدة التعقيـــد والخصوصيـــة،
فليس بالضـــرورة أن يتابع الجمهور
األشـــخاص الذين ينتقلون إلى جهة
إعالميـــة ،فر َّبمـــا تكون أحد أســـباب
المتابعة هو أن هذا المؤثر شـــخص
عفـــوي وبســـيط ،وفـــي نفـــس
الوقت ال يلبي تطلعات المؤسســـة
وطموحاتهـــا.
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هل التواصل الداخلي مجال قائم بذاته؟

يتـــردد الحديـــث ،مؤخـــرً ا ،حـــول
الموقـــع الصحيح للتواصـــل الداخلي
فـــي الهيـــاكل اإلداريـــة للمنظمات،
وتختلـــف الجهـــات فـــي تحديدهـــا
لموقع التواصـــل الداخلـــي بناء على
توجهاتهـــا أو الممارســـات التـــي
تتبعهـــا.
فهل يمكـــن اعتبار وجـــود التواصل
الداخلي فـــي إدارة الموارد البشـــرية
ممارســـة صحيحة ،أم يجـــب أن يوجد
تحـــت مظلـــة االتصال المؤسســـي
فـــي المنظمـــة باعتبار أنه ممارســـة
اتصاليـــة تقليديـــة ،أم هـــو مجـــال
مســـتقل قائـــم بذاتـــه؟ ويبقـــى
الســـؤال :هل هنـــاك موقـــع واحد
صحيـــح للتواصـــل الداخلـــي فـــي
الهيـــاكل اإلداريـــة التنظيميـــة؟

التواصـــل الداخلـــي ضمـــن إدارة
المـــوارد البشـــرية

ارتبـــاط التواصـــل الداخلـــي بـــإدارة
ً
فهما أدق
المـــوارد البشـــرية يقـــدم
ألدوار العامليـــن فـــي المنظمـــة،
واســـتيعابً ا أشـــمل لســـلوكيات
األفـــراد ومحفـــزات األداء العالـــي
لديهـــم .كمـــا أن ارتبـــاط التواصـــل
الداخلـــي بالمـــوارد البشـــرية يعمق
مـــن تجربـــة الموظف بشـــكل عام،
ويســـاهم فـــي بنـــاء صـــورة ذهنية
إيجابيـــة عـــن المنظمـــة منـــذ اليوم
األول للموظفيـــن الجـــدد فيهـــا،
خصوصـــا إذا عمل بتناغـــم مثالي مع
ً
باقـــي إدارات المـــوارد البشـــرية.

التواصـــل الداخلـــي ضمـــن إدارة
االتصـــال المؤسســـي
ينســـجم التواصـــل الداخلـــي مـــع
االتصال المؤسســـي بشـــكل وثيق
للتقاطـــع الكبيـــر بينهمـــا ،حيـــث
يتشـــاركان في أدوار رئيســـية يمكن
التكامل وتوحيد الجهـــود فيها مثل
إدارة الحمـــات وإعـــداد الرســـائل
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ونشـــرها وإقامـــة الفعاليـــات،
باإلضافـــة إلـــى التعريـــف باألهداف
االســـتراتيجية للمنظمـــة وتعميـــق
فهـــم الموظفيـــن لهـــا مـــن خالل
رســـائل اتصاليـــة رصينـــة.

التواصـــل الداخلـــي مجـــال قائـــم
بذ ا ته

يمكن النظـــر إلى التواصـــل الداخلي
كمجـــال وتخصص قائـــم بذاته دون
أن يرتبـــط بمرجعيـــة إداريـــة محددة
في الهيـــاكل التنظيميـــة التقليدية،
ويمكن لقيـــادة المنظمـــة توظيفه
وتســـكينه حســـب حاجـــة المنظمة
ومســـتوى النضـــج والتغييـــر أو
التحـــول فيها.
ومهمـــا كان موقـــع التواصـــل
الداخلـــي فهنـــاك مجموعـــة مـــن
الركائـــز التي يجـــب أن يقـــوم عليها
لينجـــح فـــي أداء عـــدد مـــن مهامه
الرئيســـية مثـــل رفـــع مســـتوى
جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة وصناعـــة
األثـــر اإليجابـــي ،وتعزيـــز الصـــورة
الذهنيـــة اإليجابيـــة عـــن المنظمـــة
لدى منســـوبيها ،وكجهـــة توظيف
تســـتقطب المتميزيـــن للعمـــل
لديهـــا.
ً
أوال :التأثير
ِّ
تبني أســـاليب التأثيـــر واإلقناع يجب

ً
أصيال مـــن مفهوم
أن يكون جـــزءً ا
التواصـــل الداخلـــي ،مـــن خـــال
التواصـــل المباشـــر وغير المباشـــر
للمســـؤولين فـــي المنظمـــة مهما
اختلفـــت مســـتوياتهم اإلداريـــة.
ثانيً ا :األفراد
الموظـــف هو المحور الرئيســـي ألي
نشـــاط أو فعالية أو مبـــادرة يعمل
عليهـــا التواصـــل الداخلـــي ،وكلمـــا
زاد فهمنـــا لمنســـوبي المنظمـــة –
رغباتهـــم ،طموحاتهم ،اهتماماتهم،
تفضيالتهـــم – تحســـنت جـــودة

ريم الراجح
مختصة في االتصال المؤسسي

@reem-alrajeh

المخرجات .كمـــا أن المعرفة الجيدة
لمنســـوبي المنظمـــة تســـاعد فـــي
خلـــق وتصميـــم فـــرص تواصـــل
عديـــدة بينهم وتجعلهـــم أكثر قدرة
علـــى بنـــاء عالقـــات إيجابيـــة فيمـــا
بينهـــم خـــارج إطـــار العمل.
ً
ثالثا :المحتوى
التواصـــل الداخلـــي اليـــوم يـــروي
القصة لألشـــخاص الذين ســـاهموا
في رســـم فصولهـــا ،ويوثق اللحظة
للذيـــن صنعـــوا تفاصيلهـــا؛ ولذلك
مـــن المهـــم أن يكـــون محتـــوى
ً
مركـــزا ليصـــل
التواصـــل الداخلـــي
ويؤثـــر فـــي كافـــة الموظفيـــن،
ً
وشـــامال ليعكـــس رؤيـــة ورســـالة
واســـتراتيجية المنظمـــة.
رابعا :األثر
ً
يجـــب لألثـــر الـــذي يتركـــه التواصل
ً
عميقـــا للحد الذي
الداخلـــي أن يكون
يترك بصمـــة إيجابية لدى منســـوبي
المنظمة وســـمة مميـــزة تالحظها
في ثقافتهـــم ومهنيتهـــم وأدائهم
ومســـتوى انتمائهم.
وتبقـــى وصفـــة النجـــاح والتميز ألي
إدارة تواصـــل داخلـــي فـــي تنـــوع
وتناغم وتكامـــل أدوار فـــرق العمل
فـــي اإلدارة بيـــن مختصيـــن فـــي
اإلعالم واالتصال والموارد البشـــرية
والتقنية وحلول األعمـــال والتطوير
معا اســـتراتيجية
المؤسســـي؛ ليبنوا ً
صلبـــة تنســـجم مـــع اســـتراتيجية
المنظمـــة ،ويمكـــن تطبيقهـــا
بالتعاون مـــع كافـــة اإلدارات مهما
اختلف الهيـــكل التنظيمي أو اإلداري.
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قرأنا لكم

www.aiarabic.com
كل ما تود معرفته عن أخبار وتطورات الذكاء
االصطناعي في كافة المجاالت
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قرأنا لكم

التسويق عبر المؤثرين ..بناء
ومشاركة مجتمعات العالمة التجارية
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قرأنا لكم

هـــل التســـويق عبـــر المؤثرين مجـــال جديد؟ بالنســـبة
إلـــى معظم جهـــات التســـويق الرقميـــة ،فـــإن عمرها
أقـــل مـــن ً 20
عاما ،نظـــرً ا لبـــروز المؤثرين علـــى منصتي
( YouTubeمـــن مواليـــد  )2005و( Instagramمن مواليد
.)2010

ومـــع ذلك ،من منظـــور العالقات العامـــة ،يعتبر التأثير
ً
ً
قديما يحتضـــن من بيـــن أمور أخـــرى الرعاية
مفهومـــا
الملكيـــة وتأييـــد المشـــاهير وآراء الخبـــراء والعالقـــات
اإلعالميـــة والمحللين.
بالنســـبة لمحرري هذا الكتـــاب ()Influencer Marketing
 وهـــو أحد الكتـــب األكاديمية األولى الستكشـــاف هذاالتخصـــص  -يبدو أن االختالف يكمن بيـــن المبادئ الثابتة
للتأثير والممارســـة المعروفة على نطاق واســـع باســـم
التســـويق المؤثـــر .كان المحـــرران زميليـــن فـــي جامعة
ّ
وكتاب الفصـــول العديدين يجلبون
بورنماوث ،لكنهمـــا
منظـــورً ا عالميً ـــا لمـــا يُنظر إليـــه غالبً ا على أنه ممارســـة
فردية غربية.
ومع ذلـــك ،يُالحـــظ التمييز ً
أيضـــا بين التســـويق المؤثر
(الترويـــج قصير األجـــل والمدفوع) والعالقـــات المؤثرة
(باســـتخدام وسائل اإلعالم المشـــتركة والمكتسبة غير
المدفوعـــة) ،بينما يتنـــاول فصل االختالفـــات بين تأييد
المشـــاهير وتأثير وســـائل التواصل االجتماعي (باختصار،
يظهـــر المؤثـــرون علـــى وســـائل التواصـــل االجتماعي
أكثر جـــدارة بالثقة مـــن المشـــاهير التقليديين).
هذا كتـــاب أكاديمي ســـاهم العلماء بمعظـــم فصوله.
هل يجب على الممارســـين االنتبـــاه؟ هناك فصل مفيد
للغايـــة عن التســـويق عبـــر المؤثريـــن ،ثـــم إن القانون
ســـاهم بـــه محاضر فـــي القانون؛ وســـاهم آخر بشـــأن
لوائـــح اإلعـــان؛ وهنـــاك فصل خـــاص بتحديـــد المؤثر
الـــذي يوضح طـــرق تصنيـــف المؤثرين.
هنـــاك ً
أيضـــا رؤى مفيدة حول ســـبب انفتاح الشـــباب
علـــى البيـــع علـــى وســـائل التواصـــل االجتماعـــي :كثير
منهـــم مدفوع بالخـــوف من فوات الشـــيء أو ما يعرف
بــــظاهرة «الفومـــو  .»FOMO -بينمـــا تشـــرح «نظريـــة
العالقـــات االجتماعيـــة›› ســـبب إعجاب المســـتهلكين،
وخاصـــة المراهقيـــن ،بتأثيـــرات وســـائل التواصـــل
االجتماعـــي ويعتبرونهـــا مثـــل أصدقائهـــم.
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هـــذا يـــؤدي إلى مشـــكلة أخالقيـــة .إذا اتبع األشـــخاص
المؤثرين ألنهـــم يعتقـــدون أنهم أصدقـــاء لهم ،فمن
غيـــر المرجـــح أن يكونـــوا متيقظيـــن للدوافـــع التجارية
للمؤثـــر .ما يبـــدو أنه نجاح للمســـوق يبـــدو وكأنه تالعب
بالمســـتهلك ،على الرغم مـــن أن الفصل الـــذي يتناول
هذا يشـــير إلـــى قـــدرة المســـتهلكين علـــى «معاقبة»
المؤثريـــن الذيـــن يعتبرونهم تجاريين بشـــكل مفرط أو
الختيـــار تعاون غير مناســـب.
بالنظـــر إلـــى هـــذه القـــوة ،هـــل يمكـــن للمؤثريـــن
المســـاعدة فـــي تغييـــر العالـــم إلـــى األبـــد؟ قـــد توحي
الموضة في النشـــاط البيئي والترويـــج لألنظمة الغذائية
ً
مظلما
النباتيـــة بذلك .لكن مـــن الواضح أن هنـــاك جانبً ا
للتســـويق المؤثر  -وهذا محور قســـم كامل في الكتاب.
لم يُظهـــر مهرجان  Fyreقـــوة المؤثرين فحســـب ،بل
شـــكك ً
أيضا في مصداقيـــة المؤثرين عندمـــا أيدوا عن
غير قصد ما ســـيعرف فـــي النهاية بالفشـــل األكبر في
عالـــم الترفيـــه Fyre Festival .هو مهرجان موســـيقي
فاخر أسســـه الفنان المحتـــال بيلـــي مكفارالند ومغني
الـــراب  Ja Ruleللترويج لتطبيق  Fyreالخاص بالشـــركة
لحجـــز المواهب الموســـيقية .كان من المقـــرر أن يقام
المهرجـــان فـــي الفترة مـــن  28إلـــى  30أبريـــل و 5إلى 7
مايـــو  ،2017في جزيـــرة جريت إكســـوما الباهامية.
تم الترويـــج للحدث على  Instagramمـــن قبل المؤثرين
بمـــا في ذلـــك  Kendall Jennerو Bella HadidوHailey
 Baldwinو ،Emily Ratajkowskiالذين لم يكشـــف الكثير
منهـــم في البداية عـــن تلقيهم أجرً ا للقيـــام بذلك .خالل
عطلـــة نهايـــة األســـبوع االفتتاحيـــة للمهرجـــان ،واجه
الحـــدث مشـــاكل تتعلـــق باألمـــن والغـــذاء واإلقامـــة
والخدمـــات الطبيـــة والعالقـــات مع الفنانيـــن ،مما أدى
إلـــى تأجيل المهرجـــان إلى أجل غير مســـمى وإلغائه في
ً
وبدال مـــن الفيالت الفاخـــرة والوجبات الذواقة
النهاية.
التي دفع المشـــاركون في المهرجان مـــن أجلها مئات
ً
وخياما
أو آالف الدوالرات ،تلقوا شـــطائر الجبـــن المعلبة
كمـــكان إلقامتهم.
ً
ً
شـــيوعا هو عدم
ً
مبالغـــا فيـــه ،واألكثر
مثـــاال
كان هـــذا
وضـــوح الحـــدود بيـــن المحتـــوى األصلـــي والمحتـــوى
ً
وفقا لدراســـة منشـــورة« :عندما استكشـــفنا
المدعوم.
ً
ميال إلـــى الوثوق
الجـــدارة بالثقـــة ،كان الجمهـــور أكثـــر
بالمحتـــوى غيـــر الخاضـــع للرعايـــة» .ومـــع ذلـــك ،فـــإن
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بعض الشـــخصيات على وســـائل التواصـــل االجتماعي
ً
دائما عن العالمـــات التجارية
معروفـــة بعدم اإلفصـــاح
التي تـــروج لها وتختبئ وراء شـــعار أو عبـــارة «أحب هذا
الشـــيء ً
حقا».
هذا الكتاب التدريســـي هو إضافة مرحـــب بها إلى مجال
مهم .يعني النهـــج األكاديمي أن معظم المســـاهمين
فـــي الفصـــل يقدمـــون قراءتهـــم بشـــكل أدبـــي قبل
مناقشـــة مســـاهمتهم البحثيـــة .هذا يـــؤدي إلى بعض
التكـــرار حيث يتـــم إعـــادة تدوير نفـــس النظريـــات عدة
مرات.
هنـــاك تركيـــز قـــوي فـــي الكتـــاب علـــى  Instagramو
 YouTubeطـــوال الوقـــت ،ولكن أين نقـــاش TikTok
الذي شـــهد ً
عاما قويً ا في عام 2020؟ أين مناقشـــة اآلثار
المترتبـــة علـــى الصحـــة العقليـــة مـــن أن يتـــم تقديمك
بهـــذا القدر مـــن الكمال الفـــوري من نمـــاذج الوكاالت
الناشـــئة واألســـواق المؤثرة؟
كما ينصـــب التركيز على المؤثرين ،ولكـــن لم تكن هناك
فصـــول مخصصـــة على وجـــه التحديد لبنـــاء المجتمع أو
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مفهـــوم المجتمـــع ،علـــى الرغم مـــن الوعـــد بالعنوان
الفرعـــي للكتاب.
يبدأ كتـــاب  Influencer Marketingبمحادثة مســـموعة
في محـــل بقالـــة ،يخبر فيهـــا صبـــي صغير والدتـــه أنه
ً
(بـــدال من رجـــل إطفاء أو
يريـــد أن يكبـــر ليصبح مؤثـــرً ا
رائـــد فضـــاء حســـب طلـــب األم) .مـــا الـــذي يمكن أن
يكـــون أفضـــل مـــن التحـــدث علـــى  YouTubeعن كل
األشـــياء المفضلـــة لديه؟
أحد اســـتنتاجات هذا الكتاب هو« :أن الســـعي للحصول
ً
تماما ،ولكنـــه يتطلب من
علـــى وظيفة كمؤثر ممكـــن
المؤثـــر أن يفكـــر فيما هـــو مهم لجمهـــوره» .قد يظل
مؤثـــرو ( CGIصـــور مولدة بالحاســـوب) إلـــى األبد في
عامهم الــــ  ،19ولكـــن هذا الصبي ســـيكبر ،حتـــى عندما
يركـــز الجمهـــور علـــى الموســـيقا واأللعـــاب واألزيـــاء
والجمـــال ،فإنهـــم يميلون إلى البقـــاء صغارً ا إلـــى األبد.
تحيـــات «مرحبً ـــا يـــا رفـــاق» المبهجـــة للكاميـــرا تعمـــل
بالفعـــل علـــى توســـيع نطاقهـــا لتصـــل إلى عشـــرين
شـــخصا مؤثرً ا ،إال أنها ســـتبدو غير صادقة على شـــفاه
ً
أي شـــخص في منتصـــف العمر.
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