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  انعالقاخ انعايح انرقًيح جبايعح األزهراجتاهاخ دراساخ 

 9ص  ... (مصر الدوليةجامعة ) رزق سعد عبد المعطً /د.أ                                                                
 

  حتىالخ نظريح ومنارج عًهيح: انشثكاخ االجتًاعيح انرقًيح يف زيناتصال األزياخ إدارج 

 
 

 99ص   ... (الجزائر - 1وهران جامعة ) / ٌحٌى بن لعربً.م.دأ                                                                     
 

 يقارتح نظريحهنظى اجلهىيح املتقذيحواالتصايل ن انذور اإلعاليي:   
 57ص( ...  الشارقةجامعة ) د/ ثرٌا السنوسًأ.م.                                                                                 

 

 
                                                        

 

 إشكانيح املفهىو واألتعاد" االجتاهاخ انثحثيح يف دراسح األخثار انىمهيح"  
                                           

 95ص( ...  دبي -الغرير جامعة ) مروة سعٌد /د
 

 حاالخ انتجهيم يف اخلطاب اإلعاليي     

 111ص   ... (المستنصريةالجامعة ) سهاد عادلد/                                                                             

 (العراق - األهلية جامعيةال) د/ محمد جبار زغٌر                                                    
 

 

 تأثري انتذخم اإلعاليي يف انعًم انقضائي عهى اجتاهاخ اجلًهىر 

 117ص( ...  الزقازيقجامعة ) سارة سعٌد عبد الجواد د/                                                                       

 :رسائم عهًيحيهخصاخ 
 

 دراسح ييذانيحدور انعالقاخ انعايح يف فاعهيح انعًم انذتهىياسي : 
 

 169ص   ( ...نايف العربية للعلوم األمنيةجامعة ) العطوي فهد بن سوٌلم                                                
 

 :عروض كتة
 

  انعصر انرقًيانعالقاخ انعايح يف                                                          

 157ص   ( ...فلسطين - الجامعة العربية األمريكية)محمود محمد خلوف د/                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  8102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 
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 حبوث العالقات العامة
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     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 (مصر) علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                

  

 (العراق)     ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 (مصر)     حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

     

  

 (مصر)  محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالمأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 (مصر) سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 (مصر)محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 (مصر)سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 (مصر)  شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 (مصر) أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 (مصر)   بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  اإلعالمكلية وكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

  

 (ليبيا) عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
  

      

  

 (السعودية) عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -اإلعالم بكلية اآلداب أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم 
  

 (مصر) ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

 (األردن) تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 (سوريا) محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

   (الجزائر)علً قساٌسٌة   /أ.د 
  

 1جامعة الجزائر  –الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال أستاذ دراسات 
  

 (الجزائر) رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 )السودان(  هشام محمد عباس زكرٌا /أ.د
 فيصلالملك جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 

 

 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2018 سبتمبر/  ٌولٌو - السادسةالسنة  - العشرٌنالعدد 
 

 

 هؤسسها 

 رئيس هجلس اإلدارةو
   

 حاتن هحود عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير اهديـر

 / هحود هعىض إبراهينأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 واٌعّيد ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اال تشب  خ ثـ
 

 هحوىد يىسف هصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 هساعدو التحرير                   

 د/ رزق سعد عبد الوعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا هحود السٌىسيأ.م.د

 اال  بيثىٍيخ  ِشب ن  تب  
  اٌشب لخجبِعخ 

  

 د/ سهاد عادل هحود
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 اىد/ ًصر الديي عبد القادر عثو  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  
 

 علي حسيي الويهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بدرعلي حود أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 الوراسالث

 الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 8 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf


1028الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت © حقىق الطبع   

 جّيع حمىق اٌطجع ِحفىظخ.

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة
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 اٌت ليُ اٌدوٌ  ٌٍٕسوخ اإلٌىت ؤيخ                                                                     

(ISSN 2314-8723X)                                                                             

 

 
ثـ ئيس ِجٍـس وٌتمد ُ قٍت اٌح ىي  ٍ  ه ا اإل ْ واٌّز د ِٓ اال تفسـب ادد   جـ  اال  ـبي      

  ٍ  اٌعٕىاْ اٌتبٌ :ي ا ح اٌجّعيخ اٌّ   خ ٌٍعاللبد اٌعبِخ 

 

EPRA Publications  
Egyptian Public Relations Association, Giza, Egypt 

 Dokki, Ben Elsarayat -2 Ahmed Elzayat St. 
 

      jprr@epra.org.eg  -  chairman@epra.org.egث  د يٌىت ؤ :  
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  السادسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  تسعةأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

العممية بأكاديمية البحث العممي تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات  -
وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   لكتروني.ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإل

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  بالمغة العربية التي تصدر محتوىً العممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعيةدار نشر ( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.العبيكان - المنظومة

 

الدراسات اإلعالمية نقدم لمباحثين في  - السادسةفي السنة  والثالث - من المجمة العشرينوفي العدد     
 ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لو  لألساتذة والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين 
 .والماجستير لمناقشة الدكتوراه

          –رزق سعد عبد المعطيد/ أ.: من مصر الدوليةجامعة  من امقدمً  ثًانجد بحففي البداية       
 ".اتجاىات دراسات العالقات العامة الرقمية بجامعة األزىر "عن: دراسة  قدم والذي، (مصر)من 
اتصال "إدارة  عن فقدم دراسة( الجزائر) من - 0وىرانجامعة  –ن لعربييحيى ب /دأ.م.: أما      

  ".  تحوالت نظرية ونماذج عممية: الشبكات االجتماعية الرقمية في زمناألزمات 
 اإلعالمي الدوردراسة عن: " ،(تونس)من  -جامعة الشارقة –ثريا السنوسيد/ أ.م. :توقدم    

 ".مقاربة نظرية :منظم الجيوية المتقدمةواالتصالي ل

االتجاىات البحثية "عمى  دراسة ،(مصر)من  - في دبيالغرير جامعة  – مروة سعيدد/  قدمبينما      
 ." في دراسة األخبار الوىمية "إشكالية المفيوم واألبعاد

د/ محمد دراسة مشتركة مع  تقدم،  -المستنصريةجامعة  – سهاد عادل جاسم محمدد/ أما       
 ".حاالت التجييل في الخطاب اإلعالمي " عن:من )العراق(  – األىميةجامعة  –جبار زغير

 



        بحثًا بعنوان:  ،(مصر)من  - الزقازيقجامعة  – سارة سعيد عبد الجواد دسوقيد/  تبينما قدم     
 ". تأثير التدخل اإلعالمي في العمل القضائي على اتجاهات الجمهور "

       

من  – فهد بن سويلم سالمة السليمي العطوي – قدم نايف العربية لمعموم األمنيةجامعة ومن       
دراسة  :دور العالقات العامة في فاعمية العمل الدبموماسي " بعنوان: عرًضا لرسالة ماجستير، (السعودية)

 ."ميدانية
( فلسطين)من  – العربية األمريكيةجامعة ال – محمود محمد مصطفى خلوف /الدكتوروأخيًرا يقدم      

 ".العالقات العامة في العصر الرقمي": بعنوان لكتابعرًضا 
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل تحدد المحكمين 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الموفق،،                                                                                                             
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.1جايعة وهراٌ  -حاضر أ انعالقات انعاية واالتصال في قسى عهىو اإلعالو واالتصال أستاذ ي
 



 إدارة اتصال األزمات في زمن الشبكات االجتماعية الرقميةأ.م.د/ يحيى بن لعربي:  05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 www.epra.org.eg                                         www.jprr.epra.org.eg                  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – العشرينالعدد  05 

 حتوالث نظريت ومناذج عمليت: الشبكاث االجتماعيت الرقميت يف زمناتصال األزماث إدارة 

 
 يحيى بن لعربي /دم.أ.                                                                 

                                                                       benlarbi11@yahoo.fr 
 1وهراٌ جايعة                                                                                                         

      

ىىىى:خصلمال
دارة األزمات        ، نترنتإلفي زمف ا تركز ىذه  الدراسة عمى فيـ آليات االتصاؿ الجديدة في استباؽ وا 

)العالقة ا مف البحث في خصائص الشبكات االجتماعية كظاىرة حديثة في إنتاج عالقات جديدة انطالقً 
تسببت في ظيور اتجاىات جديدة  انعكست عمى  (، العالقة مع اآلخر، العالقة مع السمطةمع الزمن

 وموازيف القوة.  السيطرة عمى المواردالتكنولوجية و ممكية المعرفة
التي تصنؼ ضمف خانة األزمات  طبيعة األزماتالشبكات االجتماعية مف عمؽ  غيرتبالمقابؿ 

منظومة العالقات بين ، التي أثرت بدورىا عمى المخاطرة الدائمةالمحتممة، حيث صار الحديث عف 
 .نترنتل مستخدمي اجعمت الكممة  المقدسة مف نصيب ، و جماىيرىاالمؤسسات و 

غير  االتصالفي ظيور بيئة اتصاؿ اجتماعية جديدة تتسـ ب لقد ساىمت الشبكات االجتماعية     
ا الحتكار الساسة، القادة والخبراء ووسائؿ واضعة حدً  (asymmetric communication) المتناسق

المصدر الرسمي وتنامي دور ىذه المنصات مات في ظؿ تراجع وظيفة المسؤوؿ و اإلعالـ لتسيير األز 
، مما أدى بإدارات االتصاؿ عبر الشيار والدعاية أثناء األزماتصناعة العالم و االجتماعية في 

الخصائص الجديدة لألزمات التعامؿ مع  استراتيجياتمختمؼ الييئات والمؤسسات إلى إعادة التفكير في 
حوؿ األزمات في عصر   سيرورة االتصالفي  الثوابت والمتغيراتوقبؿ ذلؾ محاولة فيـ  نترنتل عبر ا
 .0.2الواب 

كيف يمكن لمقائم باالتصال ، ا استخدامات  الشبكات االجتماعيةالتي تطرحي الرىانات والتحدياتماـ أو  
 ؟ (ji)، يحوليا إلى فرصة(wet) ، يحد من خطورتيا(wet-ji) في المؤسسات  أن يتجنب األزمات

 .اتصاؿ األزمات، المؤسسات، السمعة ،ٓ.ٕالواب  األزمة، الشبكات االجتماعية، الكممات المفتاحية:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epra.org.eg/


 إدارة اتصال األزمات في زمن الشبكات االجتماعية الرقميةأ.م.د/ يحيى بن لعربي:  05 

ىتمهود:
 نترنتإلا "، الذي فتح  لمستخدميٓ.ٕنقطة تحوؿ كبرى مع ظيور "الويب  ـٖٕٓٓشيدت سنة        
يوفر المجتمع  ، حيثتبادؿ وجيات النظر واآلراء مف خالؿ التعميقات والتدويناتإنتاج المحتوى و  فرصة

تجد ليا  و وتتموقع فييا مف جية التنظيمات الشبكي بيئة خصبة مف الفورية واآلنية التي تتفاعؿ فييا 
 جميورىا مف جية أخرى.

يا، ا يتوجو مباشرة إلى األفراد المستيدفيف والمعروفيف مف قبمأحاديً  اتصاالً ا سابقً  التنظيماتمارست       
فيوف، قبؿ أف تصؿ إلى الجميور مف قبؿ مجموعة مف الخبراء ،يمتقطيا الصحتنتج اآلراء والمواقؼ حيث 

في مؤسسات اإلذاعة والتمفزيوف  في حالة وقوع أزمة، كاف مف الضروري أف تصؿ المشكمة الصحفييفو 
، ليتعرض ليا القراء  والمشاىدوف ثـ ر في األياـ أو األسابيع التاليةالصحؼ الورقية لعرض مقاؿ أو تقريو 

 .تممؾ القيمة الخبريةدثوف إلى مف حوليـ إذا كانت المشكمة المذكورة يتح
يترددوف في مشاركة سخطيـ أو رضاىـ عف ما  الرقميوف في زمف المكاشفة لـ يعد المستخدموف      

يحدث في محيطيـ االجتماعي واالقتصادي، حيث يتـ اليوـ  دراسة العالمات التجارية لممؤسسات 
المنظمات غير الحكومية المعنية، مف قبؿ عدد كبير مف المستيمكيف و ا وسموكياتيا والتدقيؽ في خدماتي

بيف سحب المنتج، انتقاد ، فا يمكف أف يتحوؿ إلى أزمة حقيقية لصورة المؤسسةوأي خطأ ميما كاف بسيطً 
اإلشيارات والمنافسة، أصبح مف الضروري أف تكوف المؤسسة  حاضرة  ومعبرة عمى الشبكات 

المستيمكيف  توسعت مف، ألف دريئة المؤسسة ةرير التمفزيونياأو التق تكفي اإلشياراتية، فال االجتماع
عمى الشبكات  يتحدث وينتقد الذي المجتمع الشبكيإلى   والجمعيات االستيالكية أو جماعات الضغط

ضاء ا مف الداخؿ جراء  تأثير تضخيـ ىذه الضو سوءً  األوضاع يمكف أف تزدادبينما ، االجتماعية
 .المعموماتية

أماـ ىذه التحديات والرىانات الجديدة لألزمات التي صارت تقمؽ الييئات والمؤسسات، تأتي ىذه و       
الورقة العممية لتبحث تطور إدارة االتصاؿ واستجابتيا لألخطار التي تيدد سمعة المؤسسات ومستقبميا 

الستنباط الدروس مف تجارب إيجابية أو  بالعودةالتراث النظري  التصاؿ األزمة و  مف خالؿ مراجعة
 الخطة البحثيةسمبية لمؤسسات عالمية واجيت أزمات عمى الواب االجتماعي أو التشاركي مف خالؿ 

 التالية:
 عرض اإلجراءات المنيجية لمدراسة. - أوالً 
 تحديد الجانب المعرفي أو النظري لمدراسة: -اثانيً 

I.    والمؤسساتية.       المجتمعية العالقات عمى االجتماعية الشبكات تأثير 
II.     ٕماىية األزمات.ٓ.    
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III. اإلدارة ) خصائص البيئة الجديدة التصاؿ   تطور تفرض جديدة بيئة: ٓ.ٕ األزمات اتصاؿ
 في األزمة اتصاؿ سيرورة-"والمتغيرات الثوابت"  نترنتإلا زمف في األزمات اتصاؿ تطور -األزمات

 (.ٓ.ٕ الواب زمف
: أزمتي مؤسستي "نيستمو ونوتيال" عمى الواب ٓ.ٕ األزمات اتصاؿ لممارسات تطبيقية نماذج  -اثالثً 
ٕ.ٓ. 

 الجراءات المنيجية لمدراسة: - أوالا 
ىمشكلةىالدراسة:

مصدر ل الجديدة  يا، بقدرة تحوؿ وسائطاتصاالت األزمة ا في عمميةانقالبً  شبكة اإلنترنت أحدثت       
 ات كانت المؤسسأطرافيا المؤثرة والمتأثرة، فقد رىا و في بيئة يصعب التنبؤ بمخاط دائـ لألزمةمحتمؿ و 

وزير الدفاع  حد تعبيرعمى " غير متوقع  يمكن التنبؤ بوفي مجاؿ " ،ا حوؿ األزماتتتواصؿ سابقً 
وىذا يعني أف  prévisible  l’imprévisible » (Libaert,2015, p97)»دونالد رامسفيمد  األمريكي السابؽ 

األزمة كانت تحضر حوؿ أحداث "متوقعة": أزمة اجتماعية، حادث / واقعة ... وعندما تندلع األزمة في 
االحتجاجات في  حاالت أخرى، تسمح بعض اإلشارات  في كثير مف األحياف بالتنبؤ باقتراب موعدىا )

الحصوؿ عمى بعض التعبئة )عف  بتتطمعطاء أىمية لمحراؾ، إ بما أف...(  موقع ما، تنديدات النشطاء
، فصارت اإلنترنت والشبكات االجتماعية ، أما في زمفطريؽ المنشورات والمقاالت في الصحافة(

 ،« l’imprévisible imprévisible »"و"غير متوقع ال يمكن التنبؤ بفي مجاؿ  تتواصؿ  المؤسسات
فبمجرد أف ، بسبب زيادة  احتماؿ  اندالع األزمات  بسرعة  كبيرة مف دوف أي عالمات تحذير واضحة

يممؾ "السبب" قابمية االنتشار في مجتمع ما، سيمقى التعبئة بشكؿ فعاؿ مف عدد كبير مف السكاف في 
 . (Heiderich, 2004) بضعة أياـ، لتظير األزمة وتنمو بشكؿ ممحوظ

لقد انتقؿ الواب مف وسيمة اتصاؿ حوؿ األزمة إلى مصدر ممكف إلنتاج األزمة وىو ما عجؿ بظيور 
أبقت عمى بعضيا، ا مف مبادئ اتصاؿ األزمات و ت عددً ، غير ، بخصائص جديدةٓ.ٕمفيوـ األزمات 

ممية مف ىو ما ستبحثو ىذه الورقة العالسابقة و حتمت عمى إدارة األزمات تطوير أساليبيا وخططيا كما 
كالشبكات االجتماعية عمى تطور إدارة  0.2ما ىو  تأثير تطبيقات الواب خالؿ السؤاؿ الجوىري التالي: 

 اتصال األزمات؟
ىتساؤالتىالدراسة:ى

 ؟ٓ.ٕما ىي خصائص األزمات عمى الواب  .ٔ
 عمى اتصاؿ األزمات؟ ٓ.ٕما ىي  التغيرات التي أحدثيا الواب   .ٕ
 ؟ٓ.ٕما ىو دور االتصاؿ في  إدارة األزمات عمى الواب   .ٖ
 ؟ٓ.ٕما ىي الدروس العممية المستفادة مف إدارة أزمتي مؤسستي "نيستمو ونوتيال" عمى الواب   .ٗ

http://www.epra.org.eg/
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 ى:أهدافىالدراسة
 :أىداؼ أىميا عدة تحقيؽ الدراسة إلى  ىذه تسعي
 إتصاؿ األزمات.التعرؼ عمى الفرص والمخاطر التي ينتجيا الواب التفاعمي في  -
 تحديد األدوار الجديدة لممكمؼ باالتصاؿ في إدارة األزمات عمى الواب التفاعمي.  -
االستفادة مف التجارب العممية في إدارة  اتصاؿ األزمات عمى الواب التفاعمي لبعض المؤسسات   -

 العالمية. 
ىمفاهومىالدراسة:

"الحالة يابأن , p06) (Lagadec,1986يؾ"لغاد الخبير الفرنسي في اتصاؿ األزمات"باتريؾ ياويعرفاألزمة:  (ٔ
رجية قوية، قد تتوسع مف وضغوط خا انتقاداتمجموعة مف المؤسسات في مشاكؿ و ييا التي تكوف عم

اإلعالمية يرية التغطية اىتتيح وسائؿ االتصاؿ الجم يري،اىجم تستمر لمدة طويمة ضمف مجتمعالداخؿ و 
  ."يال

 القصوى لسمسمة المرحمة ىي(Libaert,2015,p09) "األزمة وفؽ الباحث الفرنسي" تيري ليبيارت
 .المؤسسة واستقرار سمعة تيدد التي اإلختالالت

الفاعميف،  :"انشقاقات عنيفة في العالقات بيفياعمى أن (Dufourt,2003,p229)"كريستوؼ ديفور" يا ويعرف
 و نتائج اتخاذ القرارات ." داخؿ مناخ شديد التقمب و التردد مف ناحية سيرورة األحداثتتطمب اليقظة، 

 جديد أسموب أو فمسفة بأنو "  (and Fox,2006)  Maddenيعرفو الباحثاف مادف وفوكس  :0.2الواب  (ٕ
 وتعظيـ اإلنترنت، مستخدمي بيف االتصاؿ دعـ عمى تعتمد اإلنترنت، مف الثاني الجيؿ خدمات لتقديـ
 في اإلنترنت مستخدمي مختمؼ بيف والتعاوف اإلنترنت، عمى الرقمي المحتوى إثراء في المستخدـ دور
 وخصائص سمات تحقؽ التي التطبيقات مف عدد في الفمسفة تمؾ وتنعكس إلكترونية، مجتمعات بناء

 الشبكات ،Content Tagging المحتوى وصؼ ،Wiki الحر التأليؼ ،Blogs المدونات أبرزىا ٓ.ٕ الويب
 .RSS لمموقع الوافي الممخص ،Online Social Networks االجتماعية

 عمى دقيقة بصفة تطبؽ عمؿ، وطرؽ مفاىيـ،مبادئ، تحاليؿ، مجموع:" بأنو ويعرؼ اتصال األزمات: (ٖ
 اجتياح أياـ أو ساعات الحقؿ بعدد يتحدد ىذا ال حيث... نوعية األزمات عمى تتوقؼ خاصة حاالت
 وقوع تجنب محاولة ثـ اإلستباقية المرحمة في الوقاية وتحضير بتوقع وطرقو مبادئو تسمح بؿ األزمة،
 Orgrizek,Guillery,1997, pp 04,05))  " البعدية المرحمة في متشابية أزمات
 المؤثرة األطراؼ ومختمؼ بيف المؤسسة االجتماعية التفاعمية العممية تمؾ ا:األزمة أيضً  باتصاؿ ويقصد
الطور  قبؿ تبدأ والتي -المتبادلة الرسائؿ ومضاميف العالقات االعتبار بعيف بنشاطاتيا تأخذ والمتأثرة

 مف لمحد لألطراؼ المتدخمة األزمة تسيير تسييؿ بيدؼ نيايتو، بعد وتتواصؿ لألزمة الحاد اإلعالمي
  .أزمات معينة وقوع حالة في والبشرية المادية الخسائر
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ىمنهجىالدراسة:ى
تأثير تطبيقات الواب طبيعة الدراسة واألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا بالكشؼ عمى  ضوء عمى     

و بناءا عمى التساؤالت التي  تسعى الدراسة  كالشبكات االجتماعية عمى تطور إدارة اتصاؿ األزمات ٓ.ٕ
القوؿ بأنيا تندرج ضمف البحوث الوصفية، التي تيتـ في األساس "بشرح وتوضيح  يمكننا ،لمتحقؽ منيا

األحداث والمواقؼ المختمفة، المعبرة عف ظاىرة أو مجموعة ظواىر ميمة، ومحاولة تحميؿ الواقع الذي 
تدور عميو تمؾ األحداث والوقائع ومحاولة تحميؿ وتفسير األسباب الظاىرية لتمؾ األحداث، بقصد 

وؿ إلى استنتاجات منطقية مفيدة، تسيـ في حؿ المشكالت أو إزالة المعوقات والغموض الذي الوص
                نماذج سموؾ جديدةواقع واستحداث أفكار ومعمومات و يكتنؼ بعض الظواىر، مف أجؿ تطوير ال

 (.ٜ٘، ص ـٕٚٓٓميالد أبو بكر.  رخيمصطفى حميد الطائي و  )
مة لمواقع ءاستخدمت الدراسة  المنيج الوصفي الذي يعد أكثر مناىج البحث مال ذلؾ،عمى  وبناءً        
ا ا أو أسموبً رغـ االختالؼ في تصنيفو منيجً  - اماتيالجتماعي كسبيؿ لفيـ الظواىر واستخالص سا

 : عمى مرحمتيفالمنيج الوصفي ويأتي  -لمبحث عند مف يحاجج بأف كؿ المناىج تصؼ وتحمؿ
كشاؼ والصياغة التي تحتوي بدورىا عمى ثالث خطوات ىي تمخيص تراث العموـ األولى مرحمة االست

ثـ ، واالستناد إلى ذوي الخبرة العممية والعممية بموضوع الدراسة االجتماعية فيما يتعمؽ بموضوع البحث
 المرحمة الثانية فيي أما ،تحميؿ بعض الحاالت التي تزيد مف استبصارىا بالمشكمة وتمقي الضوء عمييا

يؤدي الى اكتشاؼ  مرحمة التشخيص والوصؼ وذلؾ بتحميؿ البيانات والمعمومات التي تـ جمعيا تحميالً 
، وقد اعتمت الدراسة في (ٜ٘ص ،ـٜٜٜٔ، قاسـ محمد )محمدالعالقة بيف المتغيرات وتقديـ تفسير مالئـ ليا

جمع بياناتيا ومعموماتيا عمى المدخؿ الوثائقي أو المسح المكتبي لمكتب المتخصصة والمجالت العممية 
 المواقع وفي اإلنترنت عبر المنشورة والكتب والمجالتالمحكمة األجنبية ذات الصمة بموضوع الدراسة 

 .المتخصصة اإللكترونية
 لمدراسة:ا :الجانب النظري ثانيا 

I.  :تأثير الشبكات الجتماعية عمى العالقات المجتمعية والمؤسساتية 
الرقمية إلى عدة تحوالت في العالقات المجتمعية و اتجاىات جديدة في  االجتماعية اتظيور الشبكأدى 

  أىميا: Tartar and Hugon,2011) )عالقة الجميور بالسمطة والمؤسسة وفؽ الباحثيف 
: تـ االنتقاؿ  مف الحديث عف المدى البعيد )التخطيط (الفورية أو الوقتيةالزمن)العالقة مع  -ٔ
   .الفورية  القائمة عمى التفاعؿ وما تتيحو مف "فرص" إلى ( القائـ عمى استشرافات مستقبمية  اإلستراتيجيةو 
حيث   "patriacat" : لقد انتقمنا مف النظاـ األبويالعالقة مع السمطة )تالشي السمطة اليرمية(  -ٕ

نظاـ "الذي تبنى فيو الثقة  عمى أساس fratriarcat إلى النظاـ األخوي "عمى أساس العقود  الثقةتبنى 
   ات.مجتمعال
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يمكف ألي شخص  ، حيثمشبكات االجتماعية، عمى أف التنظيـ يأتي مف القاعدةل األساسييقوـ المبدأ و 
مف  ويمكن ، كماالخطية( )تالشي القيادة ويتصرؼ بالطريقة التي يرغب ومع مف يشاء تحدثاآلف أف ي

أف عالماتيا التجارية يميؿ بناؤىا أكثر لمصمحة  حيث ترى المؤسسات، الناحية النظرية أف يكوف لو تأثير
 عمى المعمومات.الكاممة المستيمكيف، بما أنيا لـ تعد ليا السيطرة 

نطوي عمى مخاطر مما يا، رفة التكنولوجية ىي اآلف في يد األصغر سنً المع انعكاس المعرفة:  -ٖ
لعالـ المترابط اليوـ ا تتقف األجياؿ الشابة، حيث بالنسبة لواضعي السياسات الذيف ليس لدييـ فيـ لمظاىرة

ىذا يمكف أف يسبب مشاكؿ في اليياكؿ التي يممييا التسمسؿ و  مف حولنا بشكؿ أفضؿ مف كبار السف
فاألطفاؿ سيكونوف منعزليف ويمكف بسيولة أف يصبحوا متطرفيف دوف  أف يتمكف  ،التراتبي وفؽ الخبرة

 اآلباء مف رؤية أي شيء.
يمكف لمشبكات االجتماعية حشد الناس بسيولة أكبر مما كاف عميو في  :التحكم في الموارد  -ٗ

 أكثر أساليبا بالمقارنة مع بعض الشركات أو المنظمات التي تستخدـ الماضي، مع تكاليؼ منخفضة جدً 
عبر الشبكات ما التشارؾ في قضية  عند يمكف أف يقدـ الخبراء المساعدة بشكؿ عفوي، كما تقميدية

بالتالي يمكف أف تتسع الفجوة بيف مستخدمي و  مما ييدد بمخاطر انعكاسية لسمطة القوة ،االجتماعية
اعتادوا عمى تبادؿ ومناقشة واستيالؾ المعمومات والمنظمات المؤسساتية أو الخاصة غير اإلنترنت الذيف 

 .الباحثة عف التفاعؿ
 امصدرً كوف تسبب سوء الفيـ و ت أف الفجوة بيف "مستخدـ اإلنترنت االجتماعي" والمنظمةليذه يمكف و 

 لمخطر.
مف يستفيدوف ا ومجتمعات أفرادً  تواجو اليوـ الكيانات التي تستخدـ وسائؿ االتصاؿ التقميديةفإف  ومف ثـ  

أقصى قدرات شبكة اإلنترنت  يـ"، التي ال تحتـر الرموز التقميدية أثناء استخدامغير المتناسقةاالتصاالت "
  .لتحقيؽ أقصى قدر مف رجع صدى المعمومات التي ينشرونيا

 

II.  0.2ماىية األزمة: 
 :0.2مفيوم األزمة عمى الويب  -1
 ,Visibrain » (VANDERBIEST,2015 »الصادر عف منصة اليقظة   نشر األزمةمخطط فؽ و     

p08)  فإف األزمة  يمكف اعتبارىا  كؿ حدث سمبي تـ نقمو عمى الشبكات االجتماعية، رصده مدونوف
 ا قد يتـ نقمو في اإلذاعة والتمفزيوف.الخط. وأخيرً  عمىمختصوف ثـ التقطتو الصحافة 
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حالة وجود أزمة تنبثؽ مباشرة مف الشبكات االجتماعية، أكثر مع مخطط سمسمة النشر ويتوافؽ      
مقابؿ وجود قنوات أخرى لمنشر الخاصة باألزمات الناشئة مف وسائؿ اإلعالـ التقميدية مثؿ التمفزيوف أو 

 الصحافة. 
 

 : 0.2خصائص األزمة عمى الويب  -0
)Assas Paris II and -Université Panthéon "ٕيس "أحصت ورشة تسيير األزمات المنظمة في جامعة بار 

)EOGN,2015   بيا األزمات عمى الشبكات االجتماعية وىي:تتميز سبع سمات 

المجتمعي، حيث يالحظ  ر اإلمكاف عمى المشيد اإلعالمي و لكي تؤثر قد فورية قنوات االتصال  - أ
 بشكؿ متكامؿ. اإلعالـاستخداـ العديد مف وسائؿ 

نشاءتضمف  توزيع البيانات الصحفية، و "القديمة" التي ت تبقى التقنيات نترنت أو إلموقع عمى شبكة ا ا 
 ، ويضاؼ إلييا وسائؿ إعالـ مجتمعية أكثر فيروسية.لكترونية سارية المفعوؿإلرسائؿ اإرساؿ ال

 الشبكات الرئيسية الثالث في حالة أزمة ىي:
  عادة المشاركات، و ة  اتويتر ىو  ميديا  فيروسية بامتياز مف خالؿ ميز تسمح الشتراكات وا 

ا ألي شخص لديو أساليب التقاسـ ىذه مف التدفؽ السريع لممعمومات خاصة وأنيا مفتوحة تمامً 
 حساب عمى ىذه المنصة، كما أنيا  أداة حقيقية لتعزيز وسرعة االنتشار.

  ،يمكف خمؽ الفيسبوؾ مف الشبكات االجتماعية الرائدة في العالـ مع أكثر مف مميار مسجؿ
 .امجتمعات حوؿ المواضيع المشتركة ونشرىا بسرعة جدً 
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  يوتيوب يسمح باستضافة محتوى الفيديو الذي  يمكف بعد ذلؾ أف ينتشر عف طريؽ اثنيف مف
 وسائؿ اإلعالـ السابقة.

 درامتيكية الوضع الحالي: - ب
مثيرة  المعمومات ، فالاالجتماعيةاإلفراط في دراميتيكية الوضع ىو سمة مف سمات األزمات عمى الشبكات 

 مف القصة العادية. مةءمالا أكثر تكوف دائمً 
 :مخاطر الفراط في األزمة من خالل سوء إدارة األدوات - ت

عند الكشؼ عف اإلستراتيجية،إدارة األزمات يمكف أف تزداد سوءا أحيانا بسبب اإلدارة السيئة لموسائؿ أو 
 ضعيفة لنشأة ىذه األزمة.  إشارات

نطبؽ ىذا  بشكؿ خاص عمى الشبكات االجتماعية، فقد يؤدي سوء تكييؼ االستجابة األولى إلى آثار وي
 مف األزمة نفسيا. اأكثر  تدميرً 

، حيث األزمات الجديدة سمات سمة مف عمى الشبكات االجتماعية سرعة التعبئة تمثؿ  التعبئة السريعة:  - ث
بعد ذلؾ يتـ تبادلو و آالؼ المرات في بضع ساعات، ، عمى اليوتيوب شرنشريط فيديو  مشاىدة يمكف 

 لقياس الزمف.وحدة ، لتحؿ الفورية محؿ اليـو كعمى منصات أخرى
 :نترنتل شراسة الكممات التي تتقاذف عمى شبكة ا  - ج

والمجاؿ الخاص في بعض  ) الفضاء العمومي( يتسبب عدـ تمييز  بعض األفراد بيف المجاؿ العاـ
 نترنت.إلا افةا عمى الشبكات أو صحاألحياف في تعميقات عنيفة جدً 

 :"الرقمية نقص ميارة أو سوء إدراك "مديري المجتمعات  - ح
 الرقمية لممؤسسات، تبرز إدارة األزمات عمى الشبكات االجتماعية الدور المحوري لمديري المجتمعات

يفيـ  عمى  أساس مياراتيـ الفنية، دوف األخذ في االعتبار المعرفة حيث  في كثير مف األحياف يتـ توظ
 االتصاؿ أو ببساطة المنظمة التي يمثمونيا. إستراتيجية الشاممة لألحداث، و

 :انفتاح شيية وسائل العالم التقميدية عمى مخرجات النترنت  - خ
اإلعالـ التقميدية لمشبكات يمكف مالحظة أكثر مف وقت مضى أف ىناؾ جاذبية مستمرة مف وسائؿ 

، يجب أف تقوـ برصد حركية  اإلعالميأي قناة ترغب اآلف في لعب دور في المشيد ، فاالجتماعية
 الشبكات االجتماعية، وال تتردد في تبادؿ المعمومات التي تستقييا عمى ىذه الشبكات.

ف، وتفصؿ بينيـ الذيف ال يتعارفو قدرة التفاعؿ عمى الشبكات االجتماعية بيف األفراد  ٓ.ٕتظير األزمات 
ا إلثارة ا في وقت قصير جدً ، ولكف بوجود ىدؼ مشترؾ، يمكف أف يتجمع ىؤالء افتراضيً آالؼ الكيمومترات



 www.epra.org.eg                                         www.jprr.epra.org.eg                  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – العشرينالعدد  05 

يمكف لألحداث المحمية أف تجد ليا الرؤية العالمية في غضوف ، كما تحقيؽ نتائج ممموسةالقضية و 
 كمة، دوف رقابة حقيقية.ساعات، وذلؾ بفضؿ التعبئة العفوية وغير الميي

III.  بيئة جديدة تفرض تطور الدارة0.2اتصال األزمات ::  
 خصائص البيئة الجديدة التصال األزمات: -ٔ

" "يسميو "االتصاؿ ايمانويل بموشلمباحث الفرنسي" اا مف االتصاؿ وفقً ا جديدً يدعـ الواب التشاركي نوعً 
ىذا النموذج الجديد لممنظمات  "، حيث يتيحAsymmetric communication غير المتناسؽ "

 ". المؤسسة سمعة و صورة  دائـ بشكؿ ، استخداـ  وسائؿ متعددة تيدد نترنتإلمستخدمي ا ومجموعات
 " وازف أو غير المتناسؽمتال"الصراع غير إلى مفيـو "  غير المتناسؽ االتصاؿمفيوـ "أصؿ  ويعود 

asymmetric conflict " ا العسكرية التي ميزت السنوات القميمة الماضية خصوصً المستخدـ في العمميات
إلى مراقبة سموؾ تنظيـ معيف  ناسقةتيدؼ استراتيجيات االتصاؿ غير المت، حيث أفغانستاف في حرب

إال أنيا تختمؼ عف المقاربة "التقميدية" ،...( حوؿ موضوعات محددة )شركة، مؤسسة حكومية أو جمعية
 (Bloch,2012,A,p29) .لكف الرأي العاـائف أو السمطات العمومية، و الزب في أف المستيدفيف ليسوا

، بشكؿ كبير متناسقةتبسيط استراتيجيات االتصاؿ غير الو  تطور في ظيور شبكة اإلنترنت لقد ساىـ
مخاطبة الرأي العاـ  بشكؿ مباشر دوف الحاجة لممرور عمى وسائؿ ب نترنتإلسمح تطور خدمات احيث 

 أنيا قد تكوف  مفيدة  لمغاية، إف لـ تكف حاسمة  في الدفاع عف القضية. مف اإلعالـ عمى الرغـ
 حوؿ مبادئ بسيطة وفعالة ىي: ناسقةويتـ تنظيـ االتصاالت غير المت

 :توحيد اآلالؼ مف األشخاص حوؿ وآخروف  ، يوتيوبيسبوؾ، تويتريتيح الف  صعوبة تحديد المصدر
 .ىيكؿ أو بنية معينة ميف  في إطارقضية ما  دوف أف يكونوا منتظ

 :يتعمؽ األمر بحركات استفزازية  لمشركة أو المؤسسة  لجعميا ترد بقوة، ومف ثـ يصبح  االستفزاز الدائم
 ىذا الرد غير المناسب المثير الحقيقي إلندالع األزمة.

 :حركات تستجيب وتتكيؼ بسرعة، في حيف تجد نفسيا مقيدة في أفعاليا مؤسساتتواجو ال سرعة الفعل 
 بسبب بنيتيا التنظيمية و العمميات التي تييكميا.

 كما يمكف أف يؤدي سموؾ غير الئؽ مف الدور الحاسم الذي تمعبو  المستويات التراتبية المنخفضة :
، يمكف إلدارة  المجتمع الرقمي جندي أو مجموعة مف الجنود في  تشويو صورة الجيش في الحرب مثالً 

 (Bloch,2012 A,p31)  ا ألزمة كبيرة.مصدرً ا قميمة الميارة  أف تكوف أيضً 
  نترنت " الثوابت و المتغيرات" :ل ا زمنتطور اتصال األزمات في  -ٕ

    تصال األزمة:ثوابت ا -0-1
 ، ال يزاؿ اتصاؿ األزمة يحافظ عمى أسسو وىي:لالتصاؿعمى الرغـ مف تجدد معطيات البيئة الحالية 
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يتزايد النقاش حوليا في العالـ و  زالت ىذه المواقؼ موضوع الساعةالتوقع واالحتراـ واألخالقيات، حيث ال 
 ."االفتراضي"

وىذا يعني األخذ في االعتبار  بشكؿ منيجي منتظـ  شبكة اإلنترنت في األزمة، بالتخطيط التوقع:  -أ
المسبؽ لالتصاؿ حوؿ المخاطر الرئيسية المرتبطة بنشاطات المنشأة )حريؽ في المصنع، والتسمـ 

 ائي لمنتوجات صناعية، ....الغذ
،مطموب أكثر في حالة أزمة االحترام والتعاطف:  -ب إظيار التواضع وتبني السموؾ المسؤوؿ والمحتـر

األخرى، فالجميور يتوقع أف يترجـ التواصؿ اىتماـ الشركة  االتصاؿعمى شبكة اإلنترنت مف عمى وسائؿ 
 بضحايا األزمة، حيث لف تجد الحجج "العقالنية" جميورىا عندما تـ تدار ىذه المرحمة العاطفية.

يمكف أف يكوف موقع العالمة التجارية وسيمة اتصاؿ فعالة لمغاية إذا ما  الوضوح واألخالقيات: -ج
ة، عمى العكس مف ذلؾ إذا لـ تدرج المؤسسة معمومات صحيحة في الوقت استخدـ منذ البداية بحكم

الحقيقي القريب، سوؼ يتـ التخمي عنيا بسرعة لصالح غيرىا مف مصادر المعمومات التي تعتبر موثوقة، 
ا يمكف أف يعطي االنطباع بأف المؤسسة تسعى لمتالعب بجميورىا أو الكذب فالخطأ ميما كاف بسيطً 

 .(BLOCH,2013)  قد يتسبب في  تدمير صورة ومصداقية المؤسسةعميو، وىو ما 
 التغيرات في اتصال األزمات: -0-0

حيث يتطمب ، اتصاالت األزمة ا فياالجتماعية أحدثت انقالبً  اإلعالـترى العديد مف الدراسات أف وسائؿ 
ونظاـ "المجتمعات" ... معالجة خاصة ليذه  كالسرعة والفورية  الواب التشاركي  التعامؿ مع خصائص

 الجوانب:
 (Bloch,2012(B) ,p20)أصدقاء أصدقائي ... أصبحوا كثيرين جدا : الرقم-أ

 .معينةتجمع الشبكات مثؿ الفيسبوؾ أو تويتر اآلالؼ أو حتى المالييف مف الناس حوؿ قضية 
تمثؿ اإلنترنت  عالـ الفورية، فبعدد قميؿ مف النقرات ستتحصؿ عمى المعمومات العالمية  السرعة: -ب

مف مواقع متعددة دوف احتساب ظواىر "كرة الثمج" المتولدة بسرعة فائقة مف مواقع المجتمع مثؿ الفيسبوؾ 
  …وتويتر

بيف الدوؿ أو بيف المجتمعات وىذا  سواءً  ،ال توجد حدود عمى شبكة اإلنترنت :والعالمية  الشمولية -ج
يعني أف مشكمة ما في  اليندوراس قد يتـ تناوليا والتعميؽ عمييا مف مواقع أجنبية أخرى غير محمية 

أف تؤدي التعبئة عمى الفيسبوؾ بسرعة إلعادة تقاسميا عمى مواقع أخرى واالنتياء بيا في   فوبالمثؿ يمك
 نية.لكترو إلوسائؿ اإلعالـ التقميدية أو ا

إلى أزمة، فالعامؿ الرئيسي اآلخر ىو تكاثر  ابسيطً  ايحوؿ ىذا التأثير الجماىيري حادثً : التأثير الفوري-د
، ال تقع األزمة بسبب حادث لصورة. ففي ىذه الحاالت المتكررةاألزمات دوف أزمة، أو باألحرى  أزمات ا

التحقيقات )التشكيؾ( في سموؾ )حريؽ، مشاكؿ اإلنتاج، واإلضرابات، التموث ...( ولكف بسبب 
 . (Bloch,2012(A),p30) المؤسسات ومدى التزاميا بتعيداتيا ومسؤوليتيا االجتماعية
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 :0.2الواب  زمنسيرورة اتصال األزمة في  -3
 التوقع  ىو الممكو  : فيم بيئة المؤسسةاألزمةقبل  - أ

تكوف  مف الميـ بداية أف تتواصؿ العالمة التجارية في جميع األوقات حتى العادية منيا، حتى تتعرؼ و  
 .ا يقدرىاا وفيً ا شبكيً مجتمعً 

 اتالمستيدفيف وشبك عدادىا مع طبيعةلمقياـ بذلؾ، يجب أف تتكيؼ المحتويات المتقاسمة التي يتـ إو  
بمدى انتظاميا، االطالع عمييا   ،المحتويات المفيدة والمناسبةعمى التوزيع االجتماعية، حيث سيتـ الحكـ 

 .وخمقيا االلتزاـ واالرتباط  داخؿ المجتمع المستيدؼ
، المؤثريف أو المؤسسات رية أف تنسج روابط مع المستيمكيف، المينييففي الواقع، يجب عمى العالمة التجا

ي لمصمحة االتصاالت ضماف االتساؽ ينبغ، كما الحميفة، ألنيا ستكوف أفضؿ دعـ خالؿ األزمة
واالنسجاـ بيف مختمؼ أصحاب المصمحة في المؤسسة: العامموف والمساىموف والموردوف والموزعوف 
والمصرفيوف والعمالء والسياسيوف ونشطاء البيئة وجماعات الضغط وجمعيات المستيمكيف، حيث تضع 

ىذا ما يطرح إشكالية تصور ىذه ى المؤسسة و عنية يمكف أف تؤثر عمفي اعتبارىا أف مختمؼ الجيات الم
األطراؼ المختمفة لصورتيا؟ ىؿ تتوافؽ مع جميع أصحاب المصمحة، أـ عمى العكس مف ذلؾ، يممؾ كؿ 

 اتصاؿ أزمة مختمفة؟ بإستراتيجيةطرؼ صورة خاصة عف المؤسسة، ويجب أف يعامؿ 
ف إشارات التحذير والتيديد، وتوقع الكشؼ ع بإمكانيا، سيكوف اإلصغاءوعندما تيتـ المؤسسة بخدمة 

 Digitalفريؽ التسريع الرقمي ) (Nestléت مؤسسة نيسمي أو نستمو )أمقد أنشفأزمة محتممة في المستقبؿ، 
Acceleration Team لرصد واالستجابة لمخاطر السمعة اإللكترونية لممجموعة في أعقاب فضائح سوء )

 .ـٕٓٔٓتسيير أزمة زيت النخيؿ في منتوج شكوالتة "كيت كات" سنة 
مف دورة استمرت لتسعة أشير، تـ فييا  تدريب  تمووقد استفاد أعضاء فريؽ التسريع الرقمي لمؤسسة نس

 في حاؿ وقوع أزمة. اثالثة فرؽ لمرد واالستجابة رقميً 
إف اليقظة أو الرصد المتواصؿ لمتغيرات في الرأي العاـ ووسائؿ اإلعالـ والمجتمع، ستسمح        

                      يوفييجابية لجميع التيديدات المحددة ولقد ميز المينإردود فعؿ لممؤسسة ببرمجة خطوات استباقية و 
) ,2014Pujade( ثالثة مجاالت لسمعة المؤسسة في النظاـ الرقميréputation dans l’écosystème -E( 

digital): 
نترنت وما يرتبط بيا إلعمى غرار موقعيا عمى شبكة ا مؤسسةأي ما تبقى في يد ال منطقة التحكم":" -ٔ

 .فوليف االقتصادييف الطبيعيؤ مف كبار المس
تحمؿ اسميا ة خاص صفحاتيتكوف مف شبكات التفاعؿ حيث العالمة التجارية لدييا  :"مربع الحوار" -ٕ

 مثؿ  الفيسبوؾ، تويتر أو يوتيوب.
مف خالؿ المدونات، المقاالت الصحفية والتعميقات ": وظيفتيا فيـ وجيات النظر صغاءل"منطقة ا -ٖ 

 والتغريدات، ومنتديات الرأي و تقييمات المستخدميف.

http://www.epra.org.eg/
http://www.mbamci.com/author/sebastien-pujade/
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الفاعمة المؤثرة أو "الخطيرة"، ا القدرة عمى رسـ خارطة تصنيؼ لألطراؼ الجيد أيضً  اإلصغاءيتيح و 
 مستقبؿ.في ال ستواجيياتحديد المخاطر الميددة لمعالمة التجارية، والتحديات التي و 
ووفؽ ىذا المنيج االستباقي، ستكوف إدارة المجتمع الشبكي  قادرة عمى إعداد إستراتيجية اتصاالت  

نوعية )مف حيث الجوىر والشكؿ(، األزمة: الرسوـ البيانية واألرقاـ والصور، وكذلؾ بيانات صحفية 
 التعامؿ مع وسائؿ اإلعالـ "تكويف اإلطارات والمتخصصيف عمى أزمة محتممة  مف خالؿ التدريب عمى و 

média training" لمتحدث إلى الكاميرا أو الصحفييفيدؼ إعدادىـ ب. 
الحاجة: مف ىـ األفراد  ا قادرة عمى تكويف خمية  أزمة لتفعمييا عنديجب أف تكوف العالمة التجارية أيضً و 

؟ مف ىـ صانعوا   ، ىؿ ىـ مدربوف؟ بأجندة عمؿ دائمة أو تحت الطمبىي تخصصاتيـ ، ماالمعنيوف
ا القرار وكيؼ يتـ االتصاؿ )تدفؽ صاعد أـ ىابط؟(. وسيتـ إعداد اإلجابات عمى ىذه اإلشكاليات مسبقً 

 أكثر فعالية.كوف إدارة األزمات محضرة جيدا و حتى  ت
 خالل األزمة، تركيز الجيود بشكل فعال:ب. 

احتماؿ ، حيث يقوـ التدابير المناسبةينبغي ألوؿ وىمة عمى المؤسسة أف تقيـ األزمة التخاذ       
أربعة معايير  عمى (CHAZAUD,2013,pp31-34) رالوراف فيباإلعالمي لممؤسسة وفؽ الباحث التعرض 
 :رئيسية
 ، وىؿ التنظيـ الذي يياجـ معروؼ؟أوؿ أزمة أـ أنيا حممة إعالمية التعرض لمحدث: ىؿ ىو -1
ما ىي التحديات، خطورتو )ىؿ ىناؾ جرحى أو قتمى؟(، وىؿ ىناؾ تأثير  :تأثير ىذا الحدث  -2

 سياسي، مف ىـ األطراؼ الفاعمة  وكـ عددىـ؟
البيئة، الديف أو يمس ضحايا  ،مبدأ الحيطة عاطفي: ىؿ ىذا يؤثر عمى الصحة العامة،ال المعيار -3

 أبرياء؟
ث احدأ، ففي حالة وقوع يةوالمستقبم ةاآلنيحداث باألا، سوؼ يتأثر احتماؿ التعرض اإلعالمي وأخيرً 

  ليمر في صمت. الحدث األقؿ أىمية، سيتـ تجاىؿ ةميم
الشركة قد اكتشفت ظيور رسائؿ  فإما أف وحياؿ ذلؾ تجد  المؤسسة نفسيا  أماـ حالتيف إلدارة األزمة،

، الصحفيدعائـ االتصاؿ عمى غرار البياف  ، كما أنيا حضرتحساسة، وكانت قادرة عمى توقع األزمة
تتطمب  ، حيثأكثر مع مخرجات االتصاؿ الرقمي اتكفيً و  تحتاج تفعيالً  كتقنيات ميمةالمؤتمر الصحفي 

، ألف تصريحات الموظفيف يجب أف تظؿ تحت المراقبة  تصاؿ الداخميالتحكـ في اال اإلستراتيجيةىذه 
 Charte des االجتماعية." الميدياإعداد "ميثاؽ اليوـ نحو  تتوجو المؤسساتو  لتجنب خمؽ أزمة ثانية

médias sociaux مؤسستا   عمى غرار ما قامت بو " يمتـز بو الموظفوفDELL و IBM .   
 تكويف يتـ بداية، حيث الجارية ثاحداأل حسب طبيعة" المتواصمةاإلدارة " أما الحالة الثانية فتشير إلى

خمية أزمة مف صناع القرار والخبراء في مجاؿ اتصاالت األزمة والمكمفيف باالتصاؿ وىذه الخمية ليا دور 
ينبغي بناء خطاب متماسؾ )سواء في الحديث  ىنا، و االتصاؿ المكرسة إستراتيجيةفي تحديد وتنفيذ 
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ظيار بشكؿ مثالي حسف  اإلعالـالشفوي أو ذلؾ الموجو لوسائؿ  النوايا و حس المسؤولية االجتماعية(، وا 
نضع في اعتبارنا أف جوىر ، كما في وضع القيادة في قمب االتصاالت، مف أجؿ طمأنة المستيمكيف

 إنيا ،ا ما حدث، ولكف في كثير مف األحياف ما يعتقده الجميور أنو حدثاتصاالت األزمة ليس دائمً 
وحساسية كؿ منيما. ولممؤسسة تحديد أو اختيار ما لنتائجيا  ،ا لألطراؼ المعنيةراؾ األزمة وفقً مسألة إد

 .؟إذا كانت في أزمة أـ ال
دارة اإلعالـ  عمى إلدارة أفضؿ لألزمة مف خالؿ الشبكات االجتماعية، يجب إدارة المجتمع الرقمي وا 

 :رسات خالؿ األزمةتحويميا إلى ممانصائح قبؿ األزمة، و االجتماعي أف تطبؽ بعض ال
 ويتـ التفكير في  قنوات النشر المناسبة  لكؿ منيـوية لمجميور وتحديد المستيدفيف و ولمف الميـ إعطاء األ

، ألف المؤسسة ستكوف دوثيا مع بعض االستثناءاتىذا في المرحمة االستباقية لألزمة وليس عند ح
 مطالبة أكثر  لالستماع إلى الرأي العاـ، وبالتالي الحفاظ عمى مصداقية العالمة التجارية. 

  ستمتقط المعمومات المنشورة مف قبؿ مستخدمي اإلنترنت، والمستيمكيف، وسائؿ اإلعالـ، وبالتالي ينبغي
 فحص كؿ المعمومات بعناية لعدـ نقؿ العناصر الخاطئة وغير المتسقة أو المربكة. 

 ت أو حياف أف تحرؼ المعمومايمكف لوسائؿ اإلعالـ التقميدية تضخيـ ظاىرة األزمة، ويمكف في بعض األ
 .تشوه

 ولذلؾ  ،لخ..إيمكف لألطراؼ الفاعمة المميزة أف تشارؾ في الحوار، مثؿ قضاة التحقيؽ وضباط الشرطة
يجب البحث عف فيـ كؿ طرؼ مؤثر أو متأثر مف األزمة، االستماع إليو، والتعامؿ معو، عمى ممارسة 

 المؤسسة لحوارىا الخاص الذي سيغرقيا في الخطابات الزائفة.
  ا مف ا اختيار الناطؽ الرسمي باسميا، ودائمً فريؽ االتصاالت الرقمية أو خمية األزمة أيضً يجب عمى

 .انترنت أكثر توجييً إلزاوية مصداقية ىذه الرسالة. مع مفاوض واحد، مما يجعؿ مستخدمي ا
  ًاستجابة بشكؿ متناسب لمحد مف التغطية و  ينبغي أف يكوف فريؽ مصمحة االتصاالت أكثر تفاعال

 مية  في إدارة األزمات، حيث تكوف الساعات األولى لألزمة  حاسمة.اإلعال
  نترنت لمصمت كغطرسة مف جانب المؤسسة.إلمستخدمو اينظر المستيمكوف و 
  بمجرد أف يتـ تأسيس مصمحة االتصاؿ، مف الضروري نشر المعمومات والرسائؿ بانتظاـ، لعدـ كسر

 عممية التدفؽ.
 لتيا تحت طائمة تفاقـ الحالة  ىو إدارة التعميقات السمبية! ال تقـ بإزا وىناؾ عنصر آخر ال يمكف تجاىمو

ى الشبكات عمييا، ألف مؤلفي ىذه التعميقات يشعروف بالخيانة، الخداع، واالنتقاـ سيكوف عم التسترو 
مف ذلؾ، يجب عمى فريؽ االتصاؿ إدارة والرد عمى الشخص المعني  بدالً عمى نحو أقوى و  األخرى،

بطريقة ميذبة ومحترمة، واالعتذار، فيـ مشكمتو، ودعوتو لمحضور والتحدث عبر رسالة خاصة، حيث 
عالقات جيدة مع الشخص المعني والمجتمع بشكؿ  نسجيمكف إلدارة المجتمع الرقمي التوقيع باسميا عمى 

 عاـ.

http://www.epra.org.eg/
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  ًإرىابية،  وأا خارج فترة األزمة كما حدث خالؿ أحداث خطيرة يبقى صالحً ا ما ينسى و عنصر آخر غالب
ىو وقؼ المنشورات التي ترعاىا المؤسسة، ففي سياؽ األزمة، سيكوف مف المؤسؼ أف تبث اإلعالنات 

 التي تروج لممنتج أو العالمة التجارية، بينما واحد منيما قد انتقد خالؿ األزمة.
، أما عف        محتوى المشاركة الرقمية، فمف الضروري أف تبدأ مف خالؿ وضع خطاب واضح ومفيـو

وأثناء األزمة تبادر العالمة التجارية بتقديـ معمومات مبكرة وشفافة لمستخدمييا الرقمييف مف خالؿ 
صفر"، التفسيرات واألدلة وتعزيز الخطاب والثقة، كما ينبغي االنتباه إلى الصيغ المبسطة، مثؿ "الخطر 

ادي أي فاألمر نفسو ينطبؽ عمى تيس مذنبوف" التي ينبغي تجنبيا و "المبدأ الوقائي"، "مسؤولوف ولكف ل
 حكـ سابؽ ألوانو بشأف أسباب وعواقب وخطورة الحدث.

ومف الميـ أف تحمؿ المنشورات عمى الفيسبوؾ وتويتر عمى وجو الخصوص إعالـ وشرح الوضع      
  .خالؿ حسابات عمى شبكات متخصصة عبر موقع إلكتروني متخصصوىذا ما يمكف أف يتـ مف 

ا لمتعبير عف التعاطؼ واالعتذار إذا لـز األمر، تستخدـ الشبكات االجتماعية لنشر المعمومات، ولكف أيضً 
حيث يمكف لمتأثير العاطفي أف يتفوؽ عمى األزمة نفسيا، والحقيقة يمكف أف تغرؽ في جزء مف 

لقراءة المقاؿ بأكممو بعنواف جذاب، لكنو  لعاطفة وىكذا يجمب الصحفيوف الجميورالمعمومات المشبعة با
ا، وىذه ىي ميمة فريؽ االتصاالت عمى الشبكات االجتماعية الذي يمكنو إقناع المتردديف غير دقيؽ تمامً 

 في كثير مف األزمات، عمى سبيؿ المثاؿ في قطاع األغذية.
ا لإلحصائيات، تأتي فوفقً  ا.ي اعتبارىا أف الناس ال يناموف أبدً ا، يجب أف تضع المؤسسات فأيضً       

، عندما يكوف فريؽ االتصاؿ  خارج العمؿ إلدارة ا ...، صيفً ة نياية األسبوع، ليالً األزمات في عطم
األزمة، ومف ثـ سينظر لمصمت المستقر في ذلؾ الحيف عمى أنو إىانة لممستيمكيف وىو يدعو المؤسسات 

رد الفعؿ متى رصدت عالمات اإلنذار المبكر، وقد رسمت توقعات لسيناريوىات مختمفة  ألف يكوف ليا
 (Gaudefroy,2015) .لتكوف استجابتيا فعالة بسرعة

، حيث يقترح تبار مخطط تسيير األزمات الرقميةرقمي أف تأخذ في االعالمجتمع الإلدارة مف الميـ  
كخطوة  التعاطؼ في العالقة مع الجميور وفيـ ردود أفعاليـ إظيار ) Vanderbiest  )2013 لباحثا

 أف العالمة بصدد اتخاذ القرار  باإلشارةالتوقيت عف طريؽ طمب االنتظار مف الجميور  اختيارأولى و 
مف أجؿ عالج  كخطوة ثالثة استجابات ممموسة وسريعة ليذه األزمةو  إجاباتتقديـ كخطوة ثانية، ثـ  

روايتيا لألحداث، التدابير المتخذة اتجاه  العالمة التجارية ا تفسيروأخيرً  الجانب العاطفي لمجميور
 عمالئيا.
ال ستؤ زات التي ينبغي تجنبيا بأي ثمف و قد تظير بعض التجاو  وعمى الرغـ مف ىذه النصائح،       ي دا 

إلى تفاقـ األزمة، كالصمت، الكذب، عدـ االحتراـ وعدـ التواضع، كما أف إصدار بيانات مطمئنة إذا لـ 
دوف دليؿ  أو اإلنكار في اإلعالـ ا، فإف التشكيؾ في وسائؿ تكف مناسبة يمكف أف تنتج أزمة ثانية! وأخيرً 

  آخر في تفاقـ األزمة. محمو سيكوف عامالً غير 

http://www.reputatiolab.com/author/admin/
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 ج. بعد األزمة، ومرحمة اللتئام:
الجميور وتحسيف  ودقبؿ محاولة استعادة   كامؿيجب عمى العالمة االنتظار حتى تنتيي األزمة بشكؿ 

سوء الفيـ والخمط بيف  سيؤدي إلىصورتيا، ألف التعجيؿ بذلؾ قد ينتج أزمة جديدة، أو عمى األقؿ 
نتائج وكيؼ يمكف تجنب الإدارة األزمة، ما ىي  قراراتتحميؿ الدور عمى يأتي  وبعدىا المستيمكيف

 مف أجؿ استخالص العبر.  العواقب
مختصة في  يمكف أف تكوف الدروس إيجابية في حالة اإلدارة الجيدة، كما يمكف االستعانة بخدمات وكالة 

 أفضؿ تدريب إلدارة المجتمع الرقمي عمى تسيير األزمات. الحصوؿ عمى و لكترونية  إلالسمعة ا
أو في  اا إلى االستمرار في عممية التفاعؿ مع المجتمع )سواء تـ بناؤىا حديثً تحتاج العالمة التجارية أيضً 
 ( لتحسيف الوالء.سياؽ المحافظة عمى ما سبؽ

 :0.2نماذج تطبيقية لممارسات اتصال األزمات   -ثالثا

 :م0210سنة  نوتيال أزمة  -1
لقد لقي انتشار كريمة الشكوالتة  الشييرة  انتقادات الذعة بسبب استخداميا  زيت النخيؿ، الغني      

، إزالة الغابات السيما في ماليزياالمشبعة بالييدروجيف المرتفع نسبيًا  وبإنتاج يزيد مف  الدىنيةباألحماض 
ثـ الرقابة عمى بعض  ( oil-palm-https://www.nutella.com/ar/al/nutella) أندونيسيا، وغينيا الجديدة

 الكممات في العممية  التي أطمقتيا العالمة التجارية بشخصنة رمزية لعبوات منتوج نوتيال. 
قامت الحكومة الفرنسية بتقديـ عرض لرفع الضرائب ، عندما ـٕٕٔٓبدأت ىذه األزمة  في عاـ      

ٝ وأّدى ذلؾ إلى ضّجة عالمّية، حيث أطمقت 300ب  -أحد مكونات نوتيال الرئيسّية-عمى زيت النخيؿ 
عمى  ذلؾ التعديؿ لجذب وجيات نظر ”taxe Nutella” ضريبة نوتيال“العالمة التجارية بداية تسمية

 الصحفييف. 
 love " في إدارة األزمة  عمى أساس مفيوـ  "حب العالمة التجارية إستراتيجيتياوركزت نوتيال      

brand"  استراتيجية حب المستيمكيف لعالمتيا التجارية(، بشعار  "ثالث عائالت فرنسية مف أربعة(
ألؼ طف في ٗٛمف المعدؿ العالمي ب  %ٕٙ، حيث يمثؿ االستيالؾ الفرنسي لنوتيال تستيمؾ نوتيال(

 ( france.html-en-nutella-de-consommation-http://www.planetoscope.com/Autre/1304) السنة.

العالمة التجارية حممة إعالمية  كبيرة في أكبر الصحؼ الفرنسية،  إطالؽرافؽ ذلؾ في اليوـ التالي و 
  تميزت بإصدار صفحتيف إشياريتيف كاممتيف، تحت شعار" زيت النخيؿ لنتحدث عنو"

http://www.epra.org.eg/
https://www.nutella.com/ar/al/nutella-palm-oil
http://www.planetoscope.com/Autre/1304-consommation-de-nutella-en-france.html
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وقد دافعت العالمة التجارية عف استخداميا لزيت النخيؿ في الصحافة بعد فضيحة "ضريبة نوتيال"،      

والبيئية لزيت النخيؿ المستعمؿ الحائز عمى  غذائيةوالمستيمكيف بالجوانب الحيث أعممت نوتيال القراء 
 شيادة االعتماد.

لمتعبير عف ، نترنت"إلا عمى شبكة اأنشأت موقعً  خذت نوتيال لنفسيا موقع الضحية، حيثاتو      
 ى تويتر فقد حمؿ أما حسابيا عم ،التذكير بفوائدىا ومسؤولياتيا المتخذةسياستيـ الرافضة لتغيير وصفتيا و 
، مخاطبة التجاريةلمعالمة  يلعب دور المحافظة عمى االلتزاـ البيئشعار" نوتيال لنتحدث عنيا"، و 

 ليذه العالمة التجارية. قاسـ المقاالت اإلخبارية المؤيدةتلتوجيو النقاش و  اإلعالمييف
وجودىا وتذكير بثو لتبرير و لممنتوج قد قامت العالمة التجارية بإعداد فيديو يركز عمى المكونات السبعة و 

 التزاماتيا.جميورىا بوعودىا و 
يسبوؾ والمنشورات تضاعفت صفحات الفحيث  المستيمكيف،ود ا مف واستفادت العالمة التجارية أيضً     

ا استجابتيا  خيارً ؿ الموقؼ الذي تبنتو نوتيال و ثالتي توحدت تحت تشعار "ال تممس نوتيال خاصتي" وقد م
" سنعيد توجيو منصة االتصاالت، مة التجارية لتموقعيا التواصميكاف لو األثر في تعديؿ العال ا،جيدً 

 (Arnaud,2012) "عالمية تقوـ عمى العاطفة والمتعة، سوؼ نرسؿ رسالة أكثر ـٖٕٔٓا مف عاـ اعتبارً 
ترنت الموجية  ، العديد مف الحمالت  عمى  شبكة اإلنـٕ٘ٔٓأطمقت العالمة التجارية في فبراير و      

 وجدوا  اإلنترنت يمستخدم ، لكف ، وكاف آخرىا نشر صور مطبوعة عمى أكوابوتياللشخصنة عبوات ن
لمسمموف" يتـ حظرىا مباشرة اأف  بعض الكممات العنصرية، الميينة أو المغرضة مثؿ "زيت النخيؿ" أو 

 .في تشفير الصفحة
يوضح أف الخطة  (Infopresse,2015)بياف صحفيا لحجـ الحركة، قررت نوتيال إصدار ونظرً      

"استخداـ عبوة نوتيال كوسيمة اتصاؿ لتبادؿ الحماس"  وليس نشر "الرسائؿ  تستيدؼ األصمية كانت
   السمبية أو الميينة ".
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وقد أظيرت العالمة التجارية مرة أخرى تحكميا في الشبكات االجتماعية ومعرفتيا بالمجتمع       
نترنت الذيف حاولوا التحايؿ عمى إلخالؿ استخداـ السخرية الذاتية ودعت نوتيال مستخدمي االرقمي، مف 

" أو Graphics Interchange Format""  لػ  GIFحظر الكممات، تقاسـ صيغة الرسومات المتبادلة  
)شريط فيديو قصير الذي يعمؿ في حمقة، صور متحركة قصيرة( تظير كممة كممة كممة عمى واجية 

 " !.Notre imagination n’égalera jamais la vôtre ا خيالكـ"أبدً  يعادؿعبوة تقوؿ "خيالنا ال ال

 

قررت نوتيال عدـ فرض رقابة عمى ىذه  حتى إذا يمكف ليذه األزمة أف تحدث في أي مكاف، ف     
العالمة  تكوفومف ثـ  األخالقي ا باالنتياؾوسيصرخوف عاليً  يـنفس وفالكممات، سيتمرد المستخدم

في إدارة ىذه  اوسرعتي انجحت بالتأكيد في توقع رد فعؿ المستخدميف، وىو ما يفسر سيطرتيقد التجارية 
 األزمة الناشئة.

ولقبت نوتيال بعد ىذه األزمة بسيدة  الترقب أو التوقع، لقدرتيا عمى االستجابة بسرعة وكفاءة في تواصميا 
 مع مجتمعيا.

 "":احتجاج ضد الشكوالتو أزمة شركة نستمو " -0
كات، نكسة عمى مستوى  -تيشركة المواد الغذائية العمالقة التي تصنع شوكوالتة ك "نستمو" شيدت

، التي اتيمت ٕٓٔٓ( في عاـ Greenpeace" )األخضرالعالقات العامة، بعد حممة جمعية "السالـ 
ية واستخداـ زيت النخيؿ غير المستداـ الشركة العمالقة بالتحريض عمى إزالة الغابات في المناطؽ المدار 

في منتجاتيا. ولتعزيز ىذه الحممة نشرت مؤسسة "السالـ األخضر" فيديو عمى موقع يوتيوب عمى شاكمة 
 .كات ُيساوي بيف تناوؿ الشكوالتة وقتؿ القرود األصمية في الغابات -إعالف كيت

 ندالع األزمة وأسباب إثارتيا:إ - أ
بنشر المنظمة البيئية غير الحكومية "السالـ األخضر" عمى موقعيا  ـٕٓٔٓمارس  ٙٔفي  بدأت األزمة

يكشؼ تجاوزات الشراكة بيف مؤسسة "نستمو"   عمييـ في حالة تمبس" القبض ا بعنواف"اإللكتروني تقريرً 

http://www.epra.org.eg/
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ي ، وىي الشركة اإلندونيسية التي تتيميا جماعة السالـ األخضر بالتسبب ف"سينار ماسومؤسسة "
 تصحر المناطؽ التي تسكنيا قرود األورانجوتاف..

نترنت، حيث إلواصمت منظمة السالـ األخضر حمالتيا الميدانية مف جية واإلعالمية عمى او       
اتخذت المقاربة الميدانية شكميا الكالسيكي بتنظيـ تظاىرات سممية ارتدى فييا المتظاىروف لباس قردة " 

شركة "نستمو" السيما في بريطانيا، أما المقاربة اإلعالمية عمى اإلنترنت، فقامت األورانجوتاف" أماـ مقرات 
عمى استخداـ وسائؿ مختمفة بالتوازي، حيث وضعت منظمة السالـ األخضر ''جريف بيس'' بداية عمى 

يبرز  ا برسالة " خذ لؾ استراحة. تناوؿ أحد أصابع قرد األورانجوتاف"، حيثا مرفقً موقع ''يوتيوب'' إعالنً 
الفيمـ )الذي يستمر لمدة دقيقة( موظفًا في أحد المكاتب، وىو في طريقو لتمزيؽ كومة كبيرة مف 

ت كات. ومثمما يفعؿ جميع الذيف يتناولوف ألواح يالمستندات، يتوقؼ لتناوؿ لوح مف شوكوالتة ك
 الموح. الشوكوالتة في كؿ مكاف، ينزع الغالؼ الورقي مف الجانب األيمف ويقتطع إصبعًا مف

نما ىو أصبع عميو شعر ولو ُظفر في نيايتو. حيف        لكف ما يأخذه ليس إصبعًا مف الشوكوالتة، وا 
يقضـ الموظؼ قطعة مف اإلصبع يندفع الدـ عمى لوحة مفاتيح الكمبيوتر ويسيؿ عمى ذقنو. بعد ذلؾ 

تبتعد الكاميرا شيئًا فشيئًا إلى أف ينتقؿ الفيمـ فورًا إلى صورة أحد قرود األورانجوتاف عمى إحدى األشجار. 
نرى أف الشجرة ىي الشجرة الوحيدة في منطقة حؿ عمييا الدمار. يقوؿ اإلعالف: ''أوقفوا نستمو عف شراء 

 زيت النخيؿ مف الشركات التي تعمؿ عمى إتالؼ الغابات المطرية''.
 (www.greenpeace.org/kitkat) 

قاومة. وقدمت شكوى إلى ''يوتيوب'' تقوؿ فييا إف إعالف أصرت عمى الممؤسسة "نستمو "لكف       
ا مف الشيرة. جماعة السالـ األخضر يعتدي عمى حقوؽ الممكية الفكرية لمشركة. وىذا أعطى الفيمـ مزيدً 

ومع االنتقاؿ السريع لمفيمـ ضمف مواقع الشبكات االجتماعية واإلعالمية عمى اإلنترنت، أسقطت ''نستمو'' 
يف مف السالـ األخضر أحدثوا اضطرابً شكواىا. كما أ ا في االجتماع السنوي لشركة ف مجموعة مْحَتجِّ

  نستمو حيف قاموا باليبوط مف السقؼ.
: "تثير "Lan Duff دوؼ "إزالة الغابات في منظمة السالـ األخضر وقؼمسؤوؿ حممة يقوؿ      

أعتقد أنو كاف مف األجدى أف ترّد نستمو  ،ا مف سطوتيا اىتماـ الجميورالشركات المييمنة عندما تفقد شيئً 
 )and Bhattacharya Chandrasekhar(2015,عمى تمؾ الحممة بطريقة منفتحة، وصادقة".

في الوقت الذي لـ ُتحسف فيو نستمو إدارة اتصاالتيا خالؿ جيود "حممة حميب األطفاؿ" وحممة       
 "، كاف أداؤىا أفضؿ عمى مستوى إصالح األضرار المترتبة عف الحممتيف.األخضرمؤسسة "السالـ 

قّدمت وعمى خالؼ رد فعميا األوؿ بشأف حممة مؤسسة "السالـ االخضر"، بادرت نستمو بالتحّرؾ و       
 شركة بإسـ المتحدثيف كبيرة "،كروشتن نينا "لوقؼ إزالة الغابات. والحظت ـٕٓٔٓتعّيدات كبيرة في عاـ 

أف ىذا التعّيد كاف األّوؿ مف نوعو تقّدمو شركة لصناعة األغذية، ومنذئذ اقتفى عدد كبير مف  نستمو
 التجار ومف الشركات المصّنعة أثر نستمو، ووضعت سياسات زيت النخيؿ المستداـ مف تمقاء نفسيا.

http://www.swissinfo.ch/eng/profiles-swissinfo/anand-chandrasekhar
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خبير األزمات، فإنو "ال ُيمكف اعتبار أنو قد فات األواف  "Helmut Koch" "كوخمباحث "ا لووفقً      
كوخ أنو "مف  ويضيؼ عندما يتعّمؽ األمر بإدخاؿ تعديالت عمى استجابة أولى تتمّيز بالتسّرع والضعؼ" 

 االعتراؼوجية نظر األعماؿ التجارية عمى المدى القصير، ُيمكف لشركة في مثؿ ىذه الحالة رفض 
، وأف تأمؿ أف الجميور سينسى ذلؾ ويتجاوز. ولكف ىذا خطأ فادح مف اؿاالتصبفشؿ عمى مستوى 

)and  Chandrasekharالناحية األخالقية، وىو ُيعّرض الشركة ألضرار عمى المدى البعيد".

 ,2015)Bhattacharya 
 الخصائص األساسية لألزمة عبر الواب:-ب

سمحت أزمة مؤسسة نستمو مع منظمة السالـ األخضر وتداعياتيا بتحديد الخصائص الرئيسية لألزمات 
 عمى الشبكات االجتماعية وىي:

 :االستخدام المتزامن والمتعدد لتكنولوجيات االتصال   
، بيف استخداـ التقنيات التقميدية األزمة ساعة مف بدايةٕٗ زاوجت منظمة السالـ األخضر خالؿ أقؿ مف 

التقنيات الحديثة عمى غرار الميديا الجديدة لكتروني( و إلـ األحداث، البريد ا) العالقات مع الصحافة، تنظي
 .بوؾ، تويتر(ناحية وضوح الرؤية ) اليوتيوب، فيسبفعالية كبيرة مف 

 بصور صاعقة. ةيمـ القضية في دقيقجمب اليوتيوب الجانب الترويجي أو الفيروسي، حيث لخص الف
تقاسـ المعمومات مع كويف منصة خاصة لمناصري القضية و يسبوؾ كشبكة اجتماعية بامتياز بتسمح الف

 مجتمع المنظمة البيئية. 
 يسبوؾ.ىرة، المشارؾ لمفيمـ ولصفحات الفالمنتج لمظا كاف التويتر بمثابة الناشر،

 

  مأساة(:درامتيكية الموقف ) تحويمو إلى 
الدرامية المفرطة لمحالة بظاىرة نموذجية إلى حد ما مف حاالت األزمات كىذه القضية  يزتتم      

لألخبار القوية عمى  تمؾ المألوفة أو  الً ف مف مالحظة بسيطة: أف ىناؾ تفضيالمطروحة حيث يمك
 الشائعة.

 تتشكؿ درامية األحداث عمى مستوييف: و 
 مخاطر االستخداـ المكثؼ لزيت النخيؿ عمى قردة "أورانج أوتاف"،المستوى األوؿ: ويأتي مف 

المستوى الثاني :  يمثؿ الدراما الحقيقية التي فجرت األزمة بعدما عممت منظمة السالـ األخضر بأف  
  (Bloch,2012 ,B )المعارضيف ليا. نترنتإلامؤسسة "نستمو" تبحث عف مراقبتيا ومستخدمي 

  استخدام الشبكات االجتماعية:تأزيم األزمة بسبب سوء 
اتخذت مؤسسة "نستمو " إجراءات غير مجدية في استخداـ الشبكات االجتماعية منيا سحب الفيمـ 

أف ىذا السموؾ ا التسبب في نتائج عكسية لمغاية، بمو  الدعائي لممنظمة البيئية مف عمى منصة اليوتيوب
السالـ األخضر ترد بسرعة بإعادة نسخ الفيديو عمى ا لدى مستخدمي االنترنت و جعؿ منظمة لقي استياءً 

http://www.epra.org.eg/
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نعتيا اإلدارة المجتمعية لصفحة مواقع أخرى، لتبدأ األزمة الحقيقية مف ىناؾ وتتعقد أكثر بأحداث ص
 يسبوؾ المؤسسة اتجاه العابثيف بموقو عالمتيا التجارية.ف
 :االستغالل الذكي لموارد الشبكة 

وؿ مجتمعيا الرقمي مجموعة مف الوسائؿ لتعرفيـ عمى القضية وضعت منظمة السالـ األخضر في متنا
نترنت عمى قرصنة الفضاء إلوضماف نشر رسائميا ) الموقو المعدؿ، الالفتات....( وحث مستخدمي ا

يسبوؾ، استخداـ الكثير منيـ لموقو المؤسسة المعدؿ عمى مي لمؤسسة "نستمو" خاصة صفحة الفالتواص
يسبوؾ مؤسسة "نستمو" وليس عمى فضاءات محادثة واألفكار عمى جدار صفحة فاآلراء الواجيات، تبادؿ 

 (Bloch,2012 ,B ) أخرى خاصة، مما قد يعطي لمرسائؿ المتبادلة رؤية غير متوقعة.
 سرعة النسيان:نترنت بين سرعة  التعبئة و ل مو امستخد 

حظي الفيمـ الدعائي الذي نشرتو منظمة السالـ األخضر عمى اليوتيوب بمشاىدة مئات اآلالؼ مف       
 لكترونية أخرى.إالمتتبعيف في ظرؼ ساعات قميمة بغض النظر عف تقاسـ نشر ىذا الفيديو عمى مواقع 

صار وتمثؿ السرعة في التعبئة واحدة مف أكبر خصائص األزمات عمى الشبكات االجتماعية، حيث 
نصؼ يوـ لتمقي الحديث اليوـ عف الفورية كوحدة زمنية في قياس نشر األخبار بدؿ انتظار ساعة أو 

لكترونية يقابميا خطر النسياف، كوف أف مستخدمي اإلنترنت إل، لكف القدرة عمى التعبئة االنشرات اإلخبارية
قد تتغير بسرعة أو تسجؿ  ، فالمشاركة في قضية ماالقدرة عمى المرور مف موضوع آلخرلدييـ أيضا 

بسطحية جدا، ألنو مف السيؿ التضامف مع قضية ما بالنقر عمى كممة" أحب" عمى صفحة الفايسبوؾ، 
 في أجواء شتوية. ا مثالً عمى التظاىر ميدانيً 

نترنت، فإف األزمة الناجمة قد تترؾ إلومع ذلؾ إذا كاف سبب التعبئة قد ينسى بسيولة مف قبؿ مستخدمي ا
 واضحة لسنوات عمى الشبكات االجتماعية.ا آثارً 

  :التعميقات العنيفة 
نترنت التي تقع عمى ىذا المستوى، حيث يمكف بعممية مسح بسيطة إلىي واحدة مف خصائص ا      

 لمتعميقات عمى المدونات، الوقوؼ عمى االنتشار الكبير لمتعميقات غير أخالقية المنحطة والعنيفة.
ويرجع الكثير مف المتخصصيف في ىذا الشأف ىذه الفوضى في التعميقات إلى اعتبار الكثير مف  

 مستخدمي الشبكة االفتراضية، فضاءات خاصة لحرية التعبير) رغـ أف القوانيف الصادرة تؤكد العكس(
  الرقميةالمسؤولية الثقيمة لإلدارة المجتمعية: 

ا ما يوظؼ المنتسبوف ، فغالبً الرقمية والمنتظر مف اإلدارة المجتمعيةكشفت ىذه األزمة الدور الحاسـ      
ليا وفؽ معارفيـ التقنية لمشبكات االجتماعية، مما يجعميـ أقؿ أىمية لتولي وظيفة المتحدث الرسمي باسـ 
المؤسسة، ألف ردود الفعؿ التي تسجؿ عمى حسابات وصفحات الميديا االجتماعية المحسوبة عمى 
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تمثؿ وجيات النظر الشخصية ليؤالء، بقدر ما تمثؿ توجو مؤسسة كاممة بحجـ "نيستمو" في  المؤسسة ال
 معالجة قضية ما.

 :جذب انتباه وسائل العالم التقميدية 
ا في تطوير القضية، فإف وسائؿ االعالـ التقميدية ساىمت إذا كانت الميديا االجتماعية  لعبت دورً      

برازىا في المشيد اإلعالمي، السيما قناة "بدورىا في دفع القضية إلى   ٕٓ" التي نشرت في CNNاألماـ وا 
 ا حوؿ تعثر "نستمو" في إدارة الشبكات االجتماعية.خبرً   ـٕٓٔٓمارس 

رغـ نجاح حممتيا عمى الميديا  –بالمقابؿ لـ تيمؿ منظمة السالـ األخضر  طيمة أطوار القضية 
 كاالت اإلعالـ.التواصؿ المباشر مع وسائؿ وو  -الجديدة

 نقالب في دور الضحية:إ 
، فرغـ أف "نستمو" كانت ضحية حممة المنظمة البيئية بما ا تحوؿ األدواريز ىذه القضية أيضً ما م     

أنيا اعتدت عمى حقوؽ الممكية وشوىت صورتيا ومنتوجيا، إال أف المنظمة غير الحكومية استطاعت 
األخضر ضحية ؿ"نستمو"، حيث كاف استفزاز الحممة عكس األدوار بسرعة لتصبح منظمة السالـ 

 (Bloch,2012, B ) .ا لكي يقع العمالؽ العالمي في الخطأالدعائية كافيً 

 خاتمة:
وتوازنت ترقمف المجتمع العالمي بقوة في السنوات األخيرة، ومعيا  تضاعفت الشبكات االجتماعية،      

ا لسمعة تيديدً بسيولة، تشكؿ  الذيف صارت إمكانية توحدىـ  نترنتإلمستخدمي االقوى بيف التنظيمات و 
، كواحدة مف التأثيرات الكبيرة التي أحدثيا الواب تعرضيا لألزمات ا فياإللكترونية وسببً المؤسسات 

التفاعمي عمى ممارسة  مينة االتصاؿ والعالقات العامة في المؤسسات عبر مختمؼ مراحؿ إدارة األزمات 
دراسة التي تـ بحثيا مف خالؿ محاولة رصد أىـ الثوابت والمتغيرات في سيرورة اتصاؿ موضوع إشكالية ال

، حيث توصمت الدراسة  إلى نتائج ميمة عمى مستوى مختمؼ المحاور ات في زمف الشبكات الرقميةاألزم
 التي تـ بحثيا وأبرزىا ما يمي:

الواب مف وسيمة اتصاؿ حوؿ األزمة إلى مصدر ممكف إلنتاج األزمة وىو ما عجؿ بظيور تحوؿ  -ٔ
 .المخاطرة الدائمة مفيوم صار الحديث عن، بخصائص جديدة، حيث ٓ.ٕمفيـو األزمات 

فرممت غير المتوازف وخدمات غير محدودة  ظيور بيئة اتصاؿ اجتماعية جديدة تتسـ باالتصاؿ -ٕ
صناعة تسيير األزمات وتنامي دور ىذه المنصات االجتماعية في ف في دور الفاعميف التقميديي

 .العالم و الشيار والدعاية أثناء األزمات
ة في تطور إدارة اتصاؿ ثابتا وركائز االحتراـ والتعاطؼ والوضوح تشكؿ أسسً التوقع أو التنبؤ و  -ٖ

 . األزماتيمقب التنبؤ بسيد أو ممك اتصال األزمات في زمف الرقمنة، حيث 

http://www.epra.org.eg/
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ا بعد دراسة شاممة لبيئة المؤسسة االفتراضية تكوف جزءً  إعداد مخططات اتصال أزمات رقميةأىمية  -ٗ
 مف المخطط العاـ التصاؿ األزمات سواء مف حيث التخطيط والتنظيـ والتكويف والتدريب والتقييـ.   

فريق التسريع و  طبيب ما قبل األزمةظيور مياـ وميف جديدة في اتصاؿ األزمات عمى  غرار  -٘
 .  رصد واالستجابة لمخاطر السمعة اإللكترونية  في حاؿ وقوع أزمةمكمؼ باليقظة والالرقمي 

عمى مخرجات  الميدياتزايد أىمية وسائؿ اإلعالـ كطرؼ ثالث في إدارة اتصاؿ األزمات، بانفتاح  -ٙ
 .   لكترونية أثناء األزمةل إدارة السمعة االسيما  لشبكات االجتماعيةا

التقنيات القديمة والحديثة  استخداـبالمزاوجة بيف  أىمية االتصال المتكامل في إدارة األزمة -ٚ
في رسائؿ  بشكؿ متكامؿالميديا االجتماعية و  اإلعالـ التقميديةالعديد مف وسائؿ  وتوظيؼ

 وخطابات المؤسسة اتجاه األطراؼ المؤثرة والمتأثرة مف األزمة.
تجاىؿ  أضحىا عمى ىذه التغيرات التي أحدثيا الواب التفاعمي عمى إدارة اتصاؿ األزمات، وبناءً     

ال تستفيد  ، حيثاالتصاؿ كبير عمى وظيفةخطر  بؿنترنت اليـو ليس مجرد انحراؼ تجاري، إلا
ا "الواب االتصاالت ذات الصمة بوسائؿ اإلعالـ الجديدة وخصوصً  إستراتيجيةوضع المؤسسات مف 
دارة األزمات، ولكف أيضً في االجتماعي"،  العامة لممؤسسة وعالماتيا العالقات تطوير با الوقاية وا 

 التجارية.
ولقد أصبحت دراسة بيئة "اإلنترنت" لممؤسسة ومراقبة المواضيع الحساسة الناشئة  حتمية، حيث      

، كما اا وتأثيرً ديد المجتمعات األكثر نشاطً بالرصد واليقظة لتحخبراء االتصاؿ والعالقات العامة  يوصى 
نضج المؤسسة، فإنو قد يكوف مف المناسب استخداـ جيات خارجية ا لممخاطر المحددة و وفقً أنو 

بتكويف  اإلنترنت التشاركي  بتوفير تطبيقات تسمح لممؤسساتواالستفادة مف ثراء خدمات  متخصصة
 ميمةعف معمومات جميورىا الواسع والمستيدؼ إلبالغ  إشعارات روابط وعالقات فردية جماىيرية بإرساؿ

 أو عاجمة في الوقت الحقيقي في بضع كممات مباشرة لمركز إشعار ىواتفيـ الذكية.
ا تكييؼ أسموب عمؿ اتصاالتيا استنادً إلى القوؿ أف  العالمة التجارية أو المؤسسة بحاجة وصفوة     

تثبت جديتيا وتعاطفيا في حيف يبقى سموكيا تسوده الشفافية  إلى األزمة وأىميتيا وبالتالي مف الميـ أف
ا التواصؿ في ىذه الفترة، والحفاظ عمى التحكـ في  تدفؽ  حوؿ األحداث، كما يجب عمى المؤسسة أيضً 

  المعمومات المنشورة ودقتيا، وضماف اتساؽ الخطاب وخصوصا استمراريتو وانتظامو.
التواصؿ عمى الشبكات  التصدي لألزمة، ال يكفي عبر ومع ذلؾ، يجب اإلشارة  أيضا أف     

ا في مجاؿ المعمومات، حيث ال تمثؿ الشبكات ، فالتمفزيوف والصحافة ال تزاؿ تممؾ نفوذً االجتماعية
 االجتماعية إال غرفة تضخيـ لرسالة العالمة التجارية. 

ى

ى
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Abstract 
 

This study focuses on understanding new communication mechanisms 

to anticipate and manage crises online, From research in the social network as a 

modern phenomenon in the production of new relationships (relationship to 

time, relationship with other, relationship to authority), which have caused the 

emergence of new trends reflected in the property of Technological knowledge 

and control of resources and the balance of power.  

The social networks  have changed  also the depth of crises  nature that 

are classified as potential crises , where we talk about the permanent risk, which 

in turn influenced the system of relationships between institutions and their 

publics , And it gave  the holy word to the share of the  Internet users.  

Social networks have contributed to the emergence of a new social 

environment characterized by  asymmetric communication, which ended the 

monopoly of politicians, leaders, experts and media to manage crisis, as we 

have the decline of the responsible’s function and the official source, as well as  

the role of these social platforms are growing  in the media industry ,the 

publicity and the propaganda during crises which led the communication 

administrations  through the various bodies and institutions to rethink of the 

strategies to treat online with the new characteristics of crises and before this 

trying to understand the constants and variables in the process of crises  

communication  Web. 2.0.  

In front of the challenges posed by the uses of social networks, how can 

the Communication Officials avoid crises (wet-ji)? How can he limit the risk 

(wet), and how can he turn it into an opportunity (ji)? 

 

Keywords: Crisis, Social Networks, Web 2.0, Crisis Communication, 

Corporate, Reputation. 
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