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امللخص

1

ُ
تعــد مواجهــة األزمــات أحــد التحديــات املرتبطــة بكفــاءة االتصــال داخــل املؤسســات ،فكفــاءة وفاعليــة االتصــال أوقــات
األزمــات وخاصــة تلــك الناجمــة عــن أضـرار وتلــف املنتجــات ،فــاإلدارة الفاعلــة التصــاالت األزمــة يمكنهــا أن تحــول التهديــدات
والعكــس صحيــح .وقــد ت ـزايدت هــذه
الناجمــة عــن تلــك األزمــات إلــى فــرص لتأكيــد ســمعة املنظمــة وزيــادة مصداقيتهــاً ،
ً
التحديــات مــع انتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي ،فخصائــص هــذه الوســائل قدمــت نمطــا جديــدا لالتصــال أوقــات األزمــات،
ً
وإيجابــا.
حيــث أث ــرت علــى تفاعــات األزمــة سـ ًـلبا
وفــي هــذا اإلطــار هدفــت هــذه الدراســة إلــى إلقــاء الضــوء علــى مفهــوم اتصــاالت األزمــة عب ــر شــبكات التواصــل االجتماعــي
مــن حيــث املفهــوم واألهميــة ،الســمات ،االست ـراتيجيات ،والســلبيات مــع دراســة أهــم مداخلهــا النظريــة .واعتمــدت الدراســة
علــى منهــج دراســة الحالــة واملدخــل الكيفــي فــي التحليــل ،مــن خــال التطبيــق علــى شركت ــي (أبــل ،وسامســونج) ،باعتبارهمــا مــن
أهــم وأكب ــر شــركات إنتــاج الهواتــف الذكيــة فــي العالــم .وفــي إطــار دراســة الحالــة تــم رصــد وتحليــل وتقييــم االســتجابة االتصاليــة
للشركتي ــن خــال أحــدث األزمــات الت ــي مــرت بهمــا ،بهــدف التعــرف علــى االست ـراتيجيات االتصاليــة املســتخدمة فــي االســتجابة
لهــذه األزمــات عب ــر شــبكات التواصــل االجتماعــي ،ومــدى فاعليتهــا فــي احتــواء املوقــف والحــد مــن التداعيــات الســلبية لألزمــة.
وقــد توصلــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج فــي محاولــة للخــروج بمجموعــة مــن الــدروس املســتفادة مــن الواقــع العملــي،
وقدمــت بعــض املقت ــرحات الت ــي مــن شــأنها مســاعدة املؤسســات واملنظمــات علــى تحسي ــن كفــاءة وجــودة جهودهــا االتصاليــة
ً
نموذجــا إلدارة اتصــاالت األزمــة بمراحلهــا الثــاث
عب ــر شــبكات التواصــل االجتماعــي أوقــات األزمــات .كمــا اقت ــرحت الباحثتــان
(قبــل ،وأثنــاء ،وبعــد انتهــاء األزمــة) ،يوضــح كيفيــة توظيــف االست ـراتيجيات االتصاليــة بمــا يتناســب مــع موقــف املنظمــة مــن
األزمــة ،وكذلــك األســاليب واإلجـراءات الت ــي يجــب اتباعهــا ،خاصــة فــي األزمــات الناجمــة عــن عيــوب وأضـرار املنتجــات ،وذلــك
بهــدف تعزي ــز مصداقيتهــا ودعــم ســمعتها وعالقاتهــا مــع أصحــاب املصالــح.
الكلمات املفتاحية :اتصاالت األزمة ،شبكات التواصل االجتماعي ،أزمات عيوب املنتجات ،شركة اإللكتـرونيات.

املقدمة

ســاهم عصــر العوملــة فــي زيــادة التواصــل والتفاعــل بي ــن املنظمــات وجماهي ــرها وبالتالــي زيــادة فــرص إســاءة الفهــم
وتعــارض املصالــح .فقــد أصبــح العالــم اليــوم أكث ــر تعقيـ ًـدا ،وباتــت األزمــة ســمة مــن ســمات املجتمعــات املعاصــرة .وخلــق هــذا
املنــاخ الحاجــة للمعرفــة واملعلومــات واالتصــال ،وإقامــة الحــوار مــع الجمهــور املتضــرر مــن األزمــة والـرأي العــام بصفــة عامــة.
دورا ً
لــذا أصبحــت اتصــاالت األزمــة الشــريان الرئيــس لجهــود إدارة األزمــة ،حيــث تلعــب ً
حيويــا فــي مختلــف مراحلهــا .كمــا تمثــل
است ـراتيجيات اتصــاالت األزمــة االســتجابات الفعليــة الت ــي تســتخدمها املنظمــات ملعالجــة واحتــواء األزمــة.
* تم استالم البحث في فبـرايـر  ،2019وقبل للنشر في أبريل .2019
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ومع انتشــار اســتخدام اإلنت ــرنت وشــبكات التواصل االجتماعي وتوظيفها كأدوات اتصالية أساســية داخل املؤسســات،
تغي ــر شــكل إدارة اتصــاالت األزمــة؛ فلــم تعــد املؤسســات وحدهــا مــن يملــك زمــام األمــور فــي التعامــل مــع األزمــات ،حيــث أصبــح
ألصحــاب املصالــح والجمهــور بشــكل عــام ً
صوتــا مسـ ً
ـموعا ،وباتــوا مصـ ً
ـدرا للمعلومــات وليســوا مجــرد متلقي ــن؛ فهــذه الوســائل
االتصاليــة التفاعليــة أتاحــت لهــم ً
فرصــا إلنشــاء املحتــوى ونشــره ،التفاعــل مــع اآلخري ــن ،ومــن ثــم فــإن تأثي ــرهم وتفاعلهــم مــع
األزمة ينعكس على اســتجابة املنظمات واست ـراتيجياتها االتصالية ،وبالتالي لم يعد للمنظمات أي اختيار ســوى دمج وســائل
االتصــال االجتماعــي ضمــن خططهــا إلدارة اتصــاالت األزمــة (.)Getchell & Sellnow, 2016
وتختلــف درجــة اهتمــام الشــركات بوســائل التواصــل االجتماعــي واالعتمــاد عليهــا فــي االســتجابة االتصاليــة لألزمــات
باختــاف طبيعــة ونــوع املنتجــات الت ــي تقدمهــا ،ودرجــة انغمــاس الجمهــور املســتهدف مــع هــذه املنتجــات .وعلــى ســبيل املثــال نجــد
أن الشــركات األكث ــر اعتمـ ًـادا علــى هــذه الوســائل هــي تلــك الت ــي تقــدم خدمــات مثــل :الفنــادق ،وشــركات االتصــاالت .وكذلــك
الشــركات الت ــي تقــدم منتجــات حيويــة يســتخدمها العمــاء بشــكل مباشــر وبكثافــة فــي حياتهــم اليوميــة مثــل :الســيارات ،األجهــزة
املن ـزلية ،واملنتجــات اإللكت ــرونية كالهواتــف الذكيــة وأجهــزة الحواســيب املحمولــة واألجهــزة اللوحيــة (.)Chewning, 2015
ومــع ت ـزايد حجــم اإلنتــاج واالســتهالك العامل ــي ،وزيــادة حــدة املنافســة فــي األســواق ،أصبحــت األزمــات الناجمــة عــن
األض ـرار الت ــي تســببها املنتجــات  Product-Harm Crisesمــن أكث ــر أنــواع األزمــات انتشـ ًـارا وإض ـر ًارا بصــورة املنظمــة وســمعة
عالمتهــا التجاريــة؛ وبعالقاتهــا مــع أصحــاب املصالــح مــن الفئــات املختلفــة؛ فهــي تؤث ــر علــى مبيعاتهــا وحصتهــا الســوقية وأســهمها
بالبورصــة ،وتجعلهــا أكث ــر حساســية ألنشــطة املنافسي ــن فــي الســوق (.)Standop & Grunwald, 2009
ُ
وتعد الهواتف الذكية من أكثـر املنتجات أهمية اآلن في حياة مستخدميها ،وأصبح استخدامها ضرورة ال غنى عنها ملختلف
الفئــات والطبقــات االجتماعيــة .فقــد أصبحــت هــذه األجهــزة وســائل للتواصــل ،تنظيــم وإنجــاز األعمــال ،التعليــم ،الت ــرفيه ،وكذلــك
فــي حــاالت الطــوارئ .ومــن ثــم فــإن حــدة األزمــات املرتبطــة بهــذه املنتجــات باتــت ُتشــكل ً
تحديــا أمــام الشــركات املنتجــة.
وتتســم الشــركات املنتجــة للهواتــف الذكيــة بكونهــا كيانــات اقتصاديــة عمالقــة مــن حيــث االســتثمارات ورأس املــال واتســاع
الرقعة الجغرافية وتنوع األنشطة ،عالوة على أنها األكثـر تأث ًـرا بالتطورات التكنولوجية املتالحقة التـي تنعكس على استـراتيجيتها
التســويقية؛ فأصبحــت تهتــم بالســبق فــي تطبيــق التكنولوجيــا الحديثــة فــي مجــال املعلومــات واالتصــاالت ،لتعزي ــز قدرتهــا التنافســية
ً
مواقعــا إلكت ــرونية لهــا علــى شــبكة اإلنت ــرنت،
ودعــم عالماتهــا التجاريــة فــي الســوق .ومــن ثــم اتجهــت معظــم هــذه الشــركات إلنشــاء
وصفحــات رســمية علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي ،وأصبحــت هــذه الوســائل بمثابــة قنــوات جديــدة لالتصــال وإقامــة حــوار مــع
العمــاء واملستهلكي ــن ،التســويق ،إجـراء املعامــات ،والبيــع .عــاوة علــى اهتمامهــا بتضمي ــن هــذه املنصــات ضمــن خطــط اســتجابتها
االتصاليــة لألزمــات الت ــي تواجههــا ،إدر ًاكا منهــا ألهميــة هــذه الوســائل؛ فإمــا إدارتهــا بكفــاءة وفاعليــة وبالتالــي احتــواء األزمــة سـ ً
ـريعا
ً
وأحيانــا تحويلهــا إلــى فرصــة ،أو اإلخفــاق فــي توظيفهــا وبالتالــي ت ـزايد حــدة األزمــة وتفاقمهــا.
والحــد مــن تأثي ـراتها الســلبية
ُويعــد مــا ســبق مــن بواعــث اهتمــام الباحثتي ــن بموضــوع الدراســة الت ــي تهــدف إلــى إلقــاء الضــوء علــى مفهــوم اتصــاالت األزمــة

عب ــر شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن حيــث املفهــوم واألهميــة ،الســمات ،االست ـراتيجيات ،اإليجابيــات والســلبيات؛ مــع دراســة أهــم
مداخلهــا النظريــة .عــاوة علــى رصــد أحــدث األزمــات الت ــي تعرضــت لهــا شــركات إنتــاج الهواتــف الذكيــة ،عب ــر تطبيــق دراســة حالــة علــى
شركت ــي (سامســونج ،وأبــل) ،لتحليــل وتقييــم االســتجابة االتصاليــة للشركتي ــن خــال األزمــة ،بهــدف التعــرف علــى االست ـراتيجيات
االتصاليــة املســتخدمة فــي االســتجابة لهــذه األزمــات عب ــر شــبكات التواصــل االجتماعــي ،ومــدى فاعليتهــا فــي احتــواء املوقــف والحــد مــن
التداعيــات الســلبية لألزمــة .وذلــك للخــروج بمجموعــة مــن الــدروس املســتفادة مــن الواقــع العملــي تســاعد املمارسي ــن فــي هــذا املجــال.

تساؤالت الدراسة

تستهدف الدراسة اإلجابة على التساؤالت البحثية التالية:
 1ما األزمات التـي تعرضت لها شركتا إنتاج الهواتف املحمولة عينة الدراسة؟ 2مــا أب ــرز االست ـراتيجيات االتصاليــة الت ــي تبنتهــا الشــركتان وقــت األزمــة؟ وكيــف تــم توظيفهــا فــي إدارة اتصــاالت األزمــةعب ــر شــبكات التواصــل االجتماعــي؟
 3ما مدى اختالف االستـراتيجيات التـي اتبعتها الشركتان في التعامل مع أزمتها؟ُ
 4ما املقتـرحات التـي يمكن أن تسهم في تطويـر أداء ممارسو ومديـرو اتصاالت األزمات في مختلف املنظمات والشركات؟226
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دراسات الحالة
عب ــر رصــد أزمــات قطــاع اإللكت ــرونيات فــي الفت ــرة األخي ــرة ،وخاصــة تلــك املتعلقــة بشــركات إنتــاج الهواتــف الذكيــة،
لوحــظ أن اعتمــاد هــذه املنتجــات علــى التقنيــات الدقيقــة فــي التصنيــع؛ جعلهــا أكث ــر عرضــة لظهــور عيــوب فنيــة يتــم اكتشــافها
مــع االســتخدام .وت ــزداد حــدة املشــكلة نتيجــة رغبــة غالبيــة الشــركات فــي طــرح منتجاتهــا بالســوق قبــل منافســيها ،لتحقيــق
الريــادة والســبق وتســجيل أعلــى نســبة مبيعــات ،ممــا يــؤدي لقصــر فت ــرة اختبــارات ســامة بعــض املنتجــات ،وبالتالــي طرحهــا
باألســواق دون تحقيــق معايي ــر ضمــان الجــودة ،ومــن هنــا تنشــأ معظــم األزمــات الت ــي يمــر بهــذا القطــاع.
وت ــزداد خطــورة هــذا النــوع مــن األزمــات نتيجــة ضخامــة أعــداد مستخدم ــي التكنولوجيــا الحديثــة وتطبيقاتهــا فــي حياتهــم
اليوميــة ،وبخاصــة الهواتــف الذكيــة وأجهــزة الحواســيب املحمولــة واألجهــزة اللوحيــة؛ ومــن ثــم فــإن اكتشــاف العمــاء ألي تلــف فــي
تلك املنتجات سيـزيد من مخاوفهم بشأن تأثيـراتها السلبية ومدى تهديدها لسالمتهم وصحتهم؛ عالوة على أن هذه املنتجات تتسم
بارتفــاع تكلفــة شـراؤها ،وبالتالــي فــإن اكتشــاف أي عيــوب أو تلــف بهــا سـ ُـيمثل خســارة وعــبء مــادي علــى عاتــق العمــاء واملستهلكي ــن.

مناقشة نتائج دراسات الحالة
من التحليل املتعمق لدراسة حالة شركتـي (سامسونج ،وأبل) ،توصلت الدراسة للنتائج التالية:
ُ
 1تعــد استـراتيجيت ــي املعلومــات والحــوار مــن أهــم االست ـراتيجيات االتصاليــة االســتباقية فــي مرحلــة مــا قبــل األزمــة ،فهمــا بمثابــةخــط دفــاع عــن ســمعة املنظمــة وقــت األزمــة ،فمــن الصعــب بنــاء عالقــات قويــة مــع الجماهي ــر أثنــاء األزمــة ،فالجمهــور ينظــر
ً
أوال فــي ســجل املنظمــة ومــا لهــا مــن رصيــد لديهــم قبــل األزمــة .واســتخدام هاتي ــن االستـراتيجيتي ــن بكفــاءة عب ــر منصــات التواصــل
ً
االجتماعــي يســاهم فــي التقليــل مــن األث ــر الســلبي لألزمــة علــى العمــاء ويجعلهــم أكث ــر ً
وتجاوبــا مــع
تفهمــا ملوقــف املنظمــة
اإلجـراءات الت ــي تتخذهــا ،عــاوة علــى دورهــا فــي الحــد مــن النشــر املضــاد عــن املنظمــة فــي وســائل اإلعــام وقــت األزمــة .وفــي هــذا
الســياق أكــدت خلصــت دراســة ( )Ki & Nekmat, 2014إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة بي ــن انغمــاس الشــركات فــي االتصــاالت ذات
االتجاهي ــن مــع جماهي ــرها املســتهدفة قبــل أوقــات األزمــات ،ورد فعــل الجماهي ــر نحــو هــذه الشــركات وتقييمهــم ألدائهــا وقــت
األزمــة.
 2اتسمت استجابة الشركتيـن بالتباطؤ ،على الرغم من أن األزمة التـي مرت بكل منهما كانت متوقعة ومرتبطة بنشاطهما،ممــا يــدل علــى عــدم االهتمــام بإعــداد وتجهي ــز ســيناريوهات مســبقة لالســتجابة ،وهــو أمــر مســتغرب بالنســبة لشــركات
ُ
تصنــع التكنولوجيــا وتبيعهــا .ورغــم أن أزمــة شــركة (سامســونج) حدثــت قبــل شــركة (أبــل) بثالثــة أشــهر تقر ًيبــا ،إال أن
ً
انعكاســا سـ ً
ـلبيا علــى زيــادة حــدة األزمــة واســتياء العمــاء مــن موقــف
(أبــل) لــم تســتفد مــن تجربــة منافســتها ،ممــا كان لــه
الشــركة .وفــي هــذا اإلطــار تشي ــر دراســة ( )Fan et al., 2013إلــي أهميــة ســمة االســتباقية أوقــات األزمــات ألنهــا أفضــل حــل
ُ
لتجنــب فقــدان والء العميــل ،وعلــى العكــس فــإن است ـراتيجيات رد الفعــل تعــرض ســمعة املنظمــة ومركزهــا املالــي للخطــر.
 3فــي ظــل انتشــار اســتخدام الجمهــور لشــبكات التواصــل االجتماعــي ،أصبحــت هــذه الوســائل سـ ًـاحا ذو حدي ــن ،ملــا
لهــا مــن دور فاعــل فــي بنــاء مجتمــع مؤيــد أو معــارض للعالمــات التجاريــة .ويتمثــل الــدور الســلبي لهــذه املنصــات فــي
كونهــا املحــرك األسا�ســي لبدايــة أزمــة الشركتي ــن عينــة الدراســة ،فقــد اســتخدمها العمــاء للتعبي ــر عــن غضبهــم
واســتياءهم مــن املنتجــات املعيبــة عب ــر تــداول منشــورات وفيديوهــات ،ممــا تســبب فــي تصاعــد حــدة األزمــة لدرجــة
وصولهــا للتقا�ضــي كمــا حــدث مــع شــركة (أبــل) .وعلــى الجانــب اآلخــر تمثلــت إيجابياتهــا فــي رصــد ردود أفعــال العمــاء
والتفاعــل معهــم ،إمدادهــم باملعلومــات الالزمــة بمضامي ــن وأســاليب متنوعــة ســواء قبــل أو أثنــاء أو بعــد األزمــة،
األمــر الــذي ســاعد الشركتي ــن علــى احتــواء األزمــة واســتعادة الثقــة .وهــو مــا أكدتــه دراســة ()DiStaso et al., 2015
الت ــي توصلــت إلــى أن اســتخدام املنظمــات الست ـراتيجية نشــر املعلومــات بكفــاءة عب ــر منصــات التواصــل االجتماعــي
يســاهم فــي طمأنــة الجمهــور ،وتجنــب نشــر الشــائعات الت ــي تضــر بســمعتها .ودراســة ( )Hegner, et al., 2016الت ــي
ُ
أوضحــت أن است ـراتيجية الحــوار تعــد مفتــاح تجــاوز األزمــة وانحســارها ،مــن خــال إدراك أهميــة منصــات اإلعــام
االجتماعــي كوســائل للتفاعــل والتواصــل بي ــن املنظمــة وأصحــاب املصالــح.
 4كان هنــاك تقــارب فــي توظيــف الشركتي ــن الست ـراتيجية االعت ـراف فــي االســتجابة لألزمــة مــع نفــي القصــد والتعمــد،حيــث تــم نشــر اعتــذار رسم ــي الحتــواء غضــب العمــاء املتضرري ــن .بينمــا كان االختــاف فــي مــدى تحمــل املســئولية
عــن األزمــة؛ حيــث أعلنــت (سامســونج) مســئوليتها الكاملــة عــن مســببات األزمــة ،بينمــا حاولــت (أبــل) نفــي املســئولية
227
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استراتيجيات اتصاالت األزمات الناجمة عن عيوب املنتجات عبر شبكات التواصل االجتماعي...
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-

عنهــا وتبـري ــر األزمــة بأنهــا نتيجــة تقــادم بطاريــات اإلصــدارات القديمــة مــن هواتــف (أيفــون) .وفــي هــذا الشــأن تشي ــر
دراسة ( )McDonald et al., 2010إلى أن استـراتيجية االعتـراف جاءت في املرتبة األولى من حيث تأثيـرها اإليجابي
علــى ردود أفعــال أصحــاب املصالــح بصــرف النظــر عــن ســبب األزمــة وذلــك إذا تــم اســتخدامها فــي الوقــت املناســب
واقت ــرنت باســتخدام است ـراتيجية التوضيــح أو إعــان تحمــل املســئولية؛ فهــي تخفــف مــن حــدة الشــعور بالغضــب
وت ــزيد مــن درجــة التعاطــف مــع املنظمــة .أمــا دراســة ( )Hegner et al., 2016فقــد خلصــت إلــى إنــكار الشــركة
ملســئوليتها عــن األزمــة ومحاوالتهــا إللقــاء اللــوم علــى أط ـراف أخــرى ي ــرسخ لــدى ال ـرأي العــام حقيقــة أن الشــركة ال
تضــع ســامة املستهلكي ــن كأهــم أولوياتهــا ،بــل تضــع ســمعتها ومصالحهــا فــي املقدمــة.
5أخفقــت الشركتي ــن بتأخرهمــا فــي نشــر االعتــذار؛ األمــر الــذي نتــج عنــه خســائر ماديــة ومعنويــة؛ ومــن أب ــرز الخســائر
املادية :ضعف إقبال العمالء على شراء املنتجات محل األزمة ،انخفاض حجم املبيعات ً
عامليا ،باإلضافة إلى انخفاض
أســهمها فــي البورصــة .أمــا الخســارة املعنويــة فقــد تمثلــت فــي :تأث ــر ســمعة الشركتي ــن مــن األزمــة ،وانخفــاض ثقــة العمــاء
فــي منتجاتهمــا .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن ســبب تأخــر االعتــذار كان مختلــف فــي الشركتي ــن؛ فقــد تأخــرت (سامســونج) بســبب
اختبــارات فحــص املنتــج للتأكــد مــن املشــكلة ،بينمــا لــم يكــن هنــاك مب ــرر واضــح لتأخــر (أبــل) ،ممــا تســبب فــي زيــادة غضــب
واسـ�تياء العمـلاء ،ورفـ�ع بعضهـ�م دعـ�اوى قضائيـ�ة ضـ�د الشـ�ركة .وفـ�ي هـ�ذا اإلطـ�ار أوضحـ�ت دراسـةة (�Coombs & Holla
 )day, 2010أهميــة التواصــل الفــوري مــع أصحــاب املصالــح أوقــات األزمــات؛ ألن عامــل الوقــت يكــون بالــغ األهميــة فــي
تلــك األوقــات الحرجــة ،لــذا يو�صــي الخب ـراء بأهميــة ســرعة نشــر رســالة االســتجابة األوليــة لألزمــة خــال ســاعة واحــدة
ُ
أو أقــل بعــد حدوثهــا ،وتعــد اإلنت ــرنت وشــبكات التواصــل االجتماعــي مــن أهــم الوســائل فــي تحقيــق هــذا الهــدف بفاعليــة.
أمــا د اســة  ,Byrd( )2012فقــد أشــارت إلــى أن استـراتيجيت ــي :االعتــذار ،وإظهــار االمتنــان للجمهــور املسـ َ
ـتهدف لدعمــه
ر
للشــركة وقــت األزمــة ،تســاهمان فــي احتــواء غضــب العمــاء ،وت ــزيدا مــن فــرص اســتمرار والئهــم للشــركة.
6اســتخدمت الشــركتان است ـراتيجية التهوي ــن كخطــوة ثانيــة الســتجابتهما لألزمــة بعــد تقديــم االعتــذار ،وإن تباي ــن
أســلوب اســتخدامها؛ فقــد استخدمتها)سامسونج(عب ــر إظهــار محدوديــة عــدد األجهــزة املعيبــة مقارنــة بحجــم
ً
إنتاجهــا ( 35جهــاز فقــط مــن فئــة  ،)Note7إال أن هــذا التصريــح لــم يلــق قبــوال لــدى ال ـرأي العــام ولــم يســاهم فــي
احتــواء األزمــة ،بــل علــى العكــس زاد مــن اســتياء العمــاء ،ممــا دفــع الشــركة لتغيي ــر است ـراتيجيتها إلــى است ـراتيجية
إعــادة البنــاء الحتــواء غضبهــم .أمــا شــركة (أبــل) فقــد اســتخدمت است ـراتيجية التهوي ــن عندمــا حاولــت إقنــاع عمالئهــا
أن ســبب األزمــة هــو أمــر فنــي غي ــر متعمــد؛ لكــن األمــر انعكــس سـ ًـلبا علــى العمــاء الذي ــن رفضــوا قبــول فكــرة أن
تقــع شــركة كبي ــرة مثــل (أبــل) فــي هــذه الخطــأ .وفــي هــذا اإلطــار تشي ــر دراســة ( )Sweetser & Kelleher, 2016إلــى أن
است ـراتيجيات اإلنــكار والتبـري ــر والتهوي ــن والت ــي تســتخدمها املنظمــات بهــدف تقليــل حجــم مســئوليتها عــن األزمــة،
تخلــق ردود فعــل ســلبية لــدى أصحــاب املصالــح وتعمــق مشــاعر الغضــب واالســتياء لديهــم؛ ومــن ثــم ال يجــب
اســتخدام هــذه االست ـراتيجيات إال عندمــا تســتطيع املنظمــة تقديــم أدلــة علــى عــدم صلتهــا باألزمــة.
7تبنــت (سامســونج) است ـراتيجية إعــادة البنــاء مــن خــال اعتمادهــا علــى أســلوب املعالجــة والتصحيــح الحتــواء
مخــاوف وغضــب ال ـرأي العــام مــن مخاطــر جهــاز ()Note 7؛ حيــث أعلنــت اســتعانتها بمستشاري ــن وخب ـراء إلج ـراء
اختبــارات علــى الجهــاز للتحقــق مــن العيــوب الفنيــة بــه ،ثــم أعلنــت ســحبها للمنتــج؛ وتأكيدهــا علــى اتخــاذ إجـراءات
تصحيحيــة مــن شــأنها زيــادة جــودة وكفــاءة كل منتجاتهــا لضمــان ســامة مســتخدميها .ويالحــظ هنــا أن اعتمــاد
ـذارا ً
الشــركة علــى هــذه االست ـراتيجية ُيعــد بمثابــة اعتـ ً
عمليــا لعمالئهــا عــن الضــرر الــذي لحــق بهــم جـراء األزمــة ،مــن
منطلــق أن أداء الشــركات يجــب أن يعتمــد علــى األفعــال وليــس األقــوال فقــط  -فاالعتــذار وحــده ال يكفــي لحــل
األزمــة – لــذا فــإن التطبيــق العملــي باإلجـراءات التصحيحيــة هــو الســبيل الحتــواء قلــق وغضــب العمــاء املتضرري ــن.
وفــي هــذا اإلطــار أكــدت دراســة (ســالم )2011 ،علــى ضــرورة اســتخدام است ـراتيجية االعتــذار فــي األزمــات الت ــي تكــون
مســئولية املنظمــة عنهــا واضحــة ،علــى أن تقت ــرن باست ـراتيجية التصحيــح واملعالجــة وإزالــة الخطــر املحتمــل للمنتــج
من السوق .وفي املقابل لوحظ اكتفاء شركة (أبل) بإعالنها إجراءات محدودة للتصحيح تتمثل في تحديث تطبيق
يساعد العمالء في متابعة مدى كفاءة بطارياتهم؛ وربما ي ــرجع ذلك ألن الشركة لم ت ــر أن هناك مخاطر كبي ــرة على
عمالءهــا املتضرري ــن – باســتثناء األعبــاء املاديــة – وبنــاء عليــه ركــزت الشــركة علــى املرحلــة التاليــة للتصحيــح ،والت ــي
تمثلــت فــي تبنــي است ـراتيجية التعويــض.
8اعتمــدت شــركة سامســونج فــي است ـراتيجية التصحيــح علــى عــدة إج ـراءات كان منهــا وقــف إنتــاج (هاتــف )Note 7
واست ــرجاع األجهــزة املعيبــة مؤكــدة علــى أن أولوياتهــا هــي ســامة العمــاء ،وعلــى الرغــم مــن أن هــذه االست ـراتيجية
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كلفــت الشــركة خســائر كبي ــرة وأث ــرت بالســلب علــى أســهمها فــي البورصــة ،إال أنهــا كانــت خطــوة ضروريــة وناجحــة فــي
اســتعادة ثقــة العمــاء والحفــاظ علــى والئهــم .وهــو مــا يتفــق مــع دراســة ( )Laufer & Jung, 2010الت ــي خلصــت إلــى
أن رســائل است ــرجاع املنتــج تلقــى اســتجابة إيجابيــة مــن الجمهــور إذا أدرك أن هــدف املنظمــة وشــاغلها األول مــن
عمليــات است ــرجاع املنتــج هــو أمــان املســتهلك وســامته ،وليــس فقــط رغبتهــا فــي إنقــاذ ســمعتها.
9تشــابهت اســتجابة الشــركتان فــي توظيــف است ـراتيجية تعويــض العمــاء املتضرري ــن ،مــن خــال أســلوب التعويــض عب ــر
«العــروض الت ــرويجية» ،حيــث قامــت (سامســونج) بدعــوة عمالئهــا للت ــرقية لإلصــدار األحــدث واســتبدال املنتــج املعيــب،
ً
تخفيضا في أسعار بطارياتها
كما منحتهم قسائم شرائية مجانية .بينما اقتصر تعويض (أبل) على عرض تـرويجي يتضمن
ُ
ً
مرضيــا لهــم ،ولــم يلبــي توقعاتهــم مــن الشــركة.
الجديــدة ،ممــا أثــار اســتياء العمــاء املتضرري ــن حيــث لــم يكــن التعويــض
ويالحــظ هنــا أن حجــم التعويــض فــي الشركتي ــن مرتبــط بحجــم وتأثي ــر األزمــة وحجــم الضــرر الــذي لحــق باملستخدمي ــن،
ومــن ثــم كان تعويــض (أبــل) محـ ً
ـدودا ملحدوديــة الضــرر علــى العمــاء علــى عكــس (سامســونج) حيــث كان الضــرر أكب ــر
نسـ ًـبيا .وفــي هــذا الســياق خلصــت دراســة ( )Muralidharan et al., 2011الت ــي أشــارت إلــى أن اســتخدام است ـراتيجية
دعــم املتضرري ــن مــن األزمــة وتعويضهــم ً
ً
وجدانيــا ،يعكــس تفهــم املنظمــة لغضــب واســتياء أصحــاب
ماديــا والتضامــن معهــم
املصالــح ،وأنهــم يمثلــون لديهــا أوليــة حتــى فــي أوقــات األزمــات ،ممــا يخلــق لديهــم انطباعــات إيجابيــة نحــو املنظمــة.
اســتعانت شــركة (سامســونج) بشــبكات التواصــل االجتماعــي فــي توعيــة وتثقيــف الجمهــور مــن خــال نشــر فيديوهــاتو(انفوجرافيــك) توعــوي ُيوضــح كيفيــة حفــاظ العمــاء علــى عمــر بطاريــة هواتفهــم ،باإلضافــة لنشــر إرشــادات ســامة
ومحاذي ــر االســتخدام ،بينما لم تهتم شــركة (أبل) بهذا الجانب واكتفت بإعالنها تحديث تطبيق يســاعد املستخدمي ــن
علــى متابعــة أداء بطاريــات هواتفهــم .وفــي هــذا اإلطــار خلصــت دراســة (عبــد الــاه )2014 ،إلــى أن األزمــات تخلــق الحاجــة
للمعرفــة واملعلومــات ،وتوفي ــر هــذه املعلومــات يخفــف مــن حالــة عــدم اليقي ــن عنــد الجمهــور ويقلــل مــن فــرص انتشــار
الشــائعات ،وي ــزيد مــن مصداقيــة املنظمــة وفــرص نجاحهــا فــي تجــاوز األزمــة فــي حــال وقوعهــا.
استخدمت الشركتيـن استـراتيجية استعادة الصورة من خالل تـركيـزهم على تذكيـر الجمهور بسمعة املنظمة وتاريخهاوالتجربــة اإليجابيــة لهــم معهــا .وكانــت (سامســونج) األكث ــر تـركي ـ ًـزا علــى توظيــف هــذه االست ـراتيجية وفــق رؤيــة واضحــة
تعتمــد علــى اســتعادة بنــاء الســمعة بعــد فت ــرة انحســار األزمــة ،مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن األســاليب االتصاليــة
مثــل :الرعايــة (رعايــة حفــل توزيــع جوائــز األوســكار) ،اإلعالنــات الت ــي تؤكــد علــى مفهــوم الجــودة الت ــي يســتحقها عمــاء
سامســونج ،نشــر فيديوهات عب ــر اليوتيوب والفيســبوك ،آلراء وتجارب بعض عمالء سامســونج ً
دعما للشــركة والتعبي ــر
عــن والئهــم لهــا عب ــر (الهاشــتاج) الــذي أطلقتــه الشــركة ،أمــا (أبــل) فقــد اكتفــت بإطــاق حملــة إعالنيــة إلصدارهــا الجديــد.
ً
بشكل عام ،لوحظ أن اختالف نوع األزمة بي ــن الشركتي ــن من حيث حجم األزمة ومدى خطورة تأثي ــرها ،كان عامال مؤث ـ ًـرافــي اختيــار الشركتي ــن الست ـراتيجيات االســتجابة؛ حيــث كانــت درجــة خطــورة األزمــة فــي شــركة (سامســونج) أكب ــر مــن شــركة
ُ
ً
اقتصاديــا فقــط،
(أبــل) .فأزمــة (سامســونج) تؤث ــر علــى صحــة وســامة املستخدمي ــن ،بينمــا أزمــة (أبــل) يت ـرتب عليهــا ضـ ًـررا
تنوعــا واتسـ ً
ومــن ثــم كانــت الجهــود االتصاليــة لشــركة (سامســونج) أكث ــر ً
ـاعا بهــدف تخطــي األزمــة ،كمــا كثفــت مــن أســاليبها
االتصاليــة والتســويقية فــي مرحلــة مــا بعــد األزمــة الســتعادة عالقتهــا بالعمــاء ،واســتعادة ســمعتها وصورتهــا اإليجابيــة لديهــم.

مقتـرحات الدراسة
بعــد اســتعراض أهــم نتائــج دراســة حالــة شركت ــي (سامســونج ،وأبــل) ،يمكــن تقديــم بعــض املقت ــرحات الت ــي مــن شــأنها
مســاعدة املمارسي ــن ومتخذي القرار في منظمات األعمال والجهات املعنية على إدارة اتصاالت األزمة عب ــر شــبكات التواصل
االجتماعــي بفاعليــة وكفــاءة ،ومــن أب ــرزهــذه املقت ــرحات:
 1ضــرورة اهتمــام املنظمــات بتوظيــف شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي مرحلــة مــا قبــل األزمــة ،واالســتفادة مــنخصائصهــا التفاعليــة فــي خلــق مجتمــع وبيئــة ُمحفــزة علــى التفاعــل مــع مختلــف فئــات أصحــاب املصالــح ،توطيــد
العالقــة بهــم ،توعيتهــم وتثقيفهــم عــن كل مــا يتعلــق بمنتجاتهــا ،رصــد تعليقاتهــم واستفســاراتهم وســرعة الــرد عليهــا،
مواكبــة األحــداث الت ــي تهمهــم والتفاعــل معهــا ،عــاوة علــى االهتمــام بأفكارهــم ومقت ــرحاتهم وتوظيفهــا فــي تطوي ــر
ُ
سياســة املنظمــة ومنتجاتهــا؛ فهــذه املمارســات تعــد بمثابــة خــط دفــاع عــن ســمعة ومصداقيــة املنظمــة وقــت األزمــة.
 2أهميــة إنشــاء مركــز إعالم ــي باملنظمــات إلدارة اتصــاالت األزمــة وبخاصــة عب ــر شــبكات التواصــل االجتماعــي،باإلضافــة إلــى مراعــاة مــا يلــي:
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استراتيجيات اتصاالت األزمات الناجمة عن عيوب املنتجات عبر شبكات التواصل االجتماعي...

	-توظيــف هــذه الوســائل لالستشــعار املبكــر لألزمــة مــن خــال رصــد ومراقبــة املحتــوى املنشــور مــن ِقبــل أصحــاب
املصالــح والجماهي ــر املســتهدفة ،وتحليــل اتجاهاتهــم نحــو املنظمــة وصورتهــا الذهنيــة لديهــم ،ورأيهــم فــي منتجاتهــا
وجــودة الخدمــة املقدمــة لهــم؛ حتــى تســتطيع املنظمــة تحليــل املخاطــر املحتملــة وإعــداد ســيناريوهات مختلفــة
لالســتجابة لهــا ،والتعامــل مــع املشــكالت فــي مهدهــا قبــل أن تتحــول إلــى أزمــة .عــاوة علــى تحليــل أزمــات املنافسي ــن
ورصــد إيجابيــات وســلبيات ممارســتهم االتصاليــة فــي إدارة األزمــة؛ ألن ذلــك ُيجنــب املنظمــة التعــرض ألزمــات
مماثلــة ،ويســاعدها علــى تــدارك أي خطــأ واتخــاذ التدبي ـرات العالجيــة املناســبة.
ً
	-االســتباقية وســرعة النشــر والتعقيــب علــى مــا يثــار بشــأن األزمــة الت ــي تعرضــت لهــا املنظمــة أوال بــأول ،مــع مراعــاة
الدقــة واملصداقيــة.
ً
ُ
	-أال تكــون اعتبــارات املنافســة دافعــا للتســرع فــي نشــر معلومــات غي ــر مؤكــدة؛ ألن ذلــك ســيضعف موقــف املنظمــة
ُويزيــد مــن حــدة األزمــة.
	-التكامــل بي ــن مضمــون مــا ُينشــر فــي اإلعــام التقليــدي وشــبكات التواصــل االجتماعــي ،مــن حيــث أهــداف الرســائل
ومضمونهــا وتوقيتاتهــا ،حتــى ال يحــدث تضــارب أو تناقــض يــؤدي إلــى انتشــار الشــائعات.
	-مراعــاة دوريــة واســتمرارية النشــر ،وتحديــث املعلومــات ً
وفقــا لتطــورات املوقــف؛ فالنشــر علــى فت ـرات متباعــدة
يســبب ارتبــاك لل ـرأي العــامُ ،ويزيــد مخاوفهــم وغضبهــم تجــاه املنظمــة.
	-االســتعانة بالوســائط املتعــددة لتقديــم املعلومــات ألصحــاب املصالــح بالصــوت والصــورة والرســوم املتحركــة
ُ
وملفــات الفيديــو ،والروابــط األخــرى الت ــي تمكــن املستخدمي ــن مــن االست ـزادة مــن املعلومــات املوثقــة حــول األزمــة.
	-إطــاق قنــاة ومنصــة خاصــة بنشــر املعلومــات والتقاري ــر املتعلقــة باألزمــة علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي،
بجانــب الصفحــات الرســمية للمنظمــة وربطهــا بموقعهــا اإللكت ــروني.
	-توظيــف خاصيــة (الهشــتاج) لتمكي ــن الجمهــور مــن متابعــة كافــة التطــورات حــول األزمــة ،وحتــى تتمكــن املنظمــة
مــن رصــد ردود أفعالهــم تجــاه اســتجابتها االتصاليــة.
	-متابعــة مــا ينشــر فــي وســائل اإلعــام املختلفــة علــى مــدار الســاعة ،وتفنيــد األكاذيــب والشــائعات بمعلومــات موثقــة يتــم
ُ
نشرها باملنصات االجتماعية للمنظمة ،فسرعة االستجابة ستحد من انتشار الشائعات وتقلل تأثي ــرها السلبي.
	-االســتفادة مــن التطبيقــات اإللكت ــرونية الذكيــة وتوظيفهــا بفعاليــة ضمــن االست ـراتيجية االتصاليــة للمنظمــة
وقــت األزمــة؛ لالســتفادة مــن مي ــزة التفاعــل والســرعة والتنــوع فــي نشــر املحتــوى ،وربطــه بمنصــات التواصــل
االجتماعــي.
	-فــي مرحلــة مــا قبــل األزمــة يجــب مراعــاة توطيــد العالقــات بعــدد مــن املدوني ــن واملؤثـري ــن ()Influencers & bloggers
علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي ،األمــر الــذي ســينعكس ً
إيجابــا علــى دعمهــم للمنظمــة أثنــاء وبعــد انحســار األزمــة.
 3االســتفادة مــن منصــات املنظمــة علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي توظيــف است ـراتيجيات اتصــاالت األزمــةبكفــاءة وفاعليــة ،وذلــك كمــا يلــي:
	-است ــراتيجية املعلومات :على املنظمات مراعاة مسئوليتها املجتمعية عب ــر نشر املعلومات ،والتوعية املستمرة
للعمــاء بكيفيــة االســتخدام اآلمــن للمنتجــات وبخاصــة املنتجــات التكنولوجيــة مرتفعــة االنغمــاس – ومنهــا
الهواتــف الذكيــة – األمــر الــذي ُيســهم فــي تجنــب األزمــات الناجمــة عــن ســوء االســتخدام .كمــا يجــب االهتمــام
بالنشــر وقــت األزمــة لتوضيــح دور العمــاء فــي مواجهتهــا لضمــان أمنهــم وســامتهم ،أو لتخفيــف الضــرر عنهــم؛
وفــي هــذا اإلطــار ُيمكــن االســتفادة مــن الرســوم التوضيحيــة (األنفوج ـراف) ،الفيديوهــات ،الروابــط ،وخاصيــة
الهشــتاج.
	-است ــراتيجية الحــوار :مــن خــال إش ـراك الجمهــور بشــكل آنــي فــي كل جديــد وموافاتــه بكافــة تطــورات املوقــف،
واطالعــه علــى الحقائــق والتدبي ـرات الوقائيــة ،بهــدف الســيطرة علــى املوقــف وإدارة الرســائل االتصاليــة بكفــاءة
وتحديــد مــاذا يقــال ومتــى ،لتجنــب انتشــار الشــائعات.
	-استـراتيجيت ــي االعتــذارواالعت ــراف :يجــب مراعــاة الشــفافية مــن خــال ســرعة نشــر اعتــذار املنظمــة وبخاصــة
فــي حالــة األزمــات الت ــي تكــون مســئولة عنهــا ،علــى أن تقت ــرن باست ـراتيجية التصحيــح واملعالجــة وإزالــة الخطــر
املحتمــل ،مــن خــال إج ـراءات واضحــة ومحــددة بتوقيــت زمنــي.
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	-است ــراتيجية التهوي ــن :يجب الحذر عند استخدام أسلوب التبـري ــر لتهوي ــن األزمة إال إذا كان لدى املنظمة كافة
ُ
األدلة واألســانيد الت ــي تدعم موقفها.
	-است ــراتيجية التصحيــح :علــى املنظمــة إعــام الجمهــور وأصحــاب املصالــح باإلج ـراءات التصحيحيــة والوقائيــة
الت ــي اتخذتهــا أثنــاء وبعــد األزمــة ،ألن ذلــك سـ ُـيزيد مــن احت ـرام العمــاء لهــاُ ،ويحســن مــن صورتهــا أمــام الـرأي العــام،
ُويســهم فــي إعــادة بنــاء عالقــات إيجابيــة معهــم.
	-است ــراتيجية الدعــم واملســاندة مــن خــال التذكي ــربالجوانــب اإليجابيــة :يجــب أن تهتــم املنظمــة بتحفي ــز العمــاء
علــى التعبي ــر عــن والئهــم لهــا ودعمهــا ،عب ــر نشــر تغريــدات وتعليقــات املشاهي ــر الذي ــن يتمتعــون باملصداقيــة لــدى
الجمهــور للتحــدث نيابــة عــن املنظمــة ،ونشــر رســائل تستشــهد فيهــا بــآراء عمالئهــا الذي ــن أعلنــوا والئهــم وثقتهــم فيهــا
رغــم األزمــة.
 4ضــرورة الت ـزام املنظمــات بمســئوليتها األخالقيــة وقــت األزمــة ،مــن خــال :اعت ـرافها بمســئوليتها عــن األزمــة ،وتجنــبإلصــاق التهــم بأط ـراف أخــرى دون ســند ودليــل واضــح ،عــدم تغليــب مصلحتهــا علــى مصلحــة عمالئهــا ،منــح
التعويضــات للمتضرري ــن بمــا يتناســب مــع حجــم األزمــة والضــرر الناتــج عنهــا؛ األمــر الــذي يســاهم فــي تحسي ــن صورتهــا
الذهنيــة ،ويحــد مــن غضــب واســتياء ال ـرأي العــام ،ممــا ينعكــس علــى ســرعة احتــواء األزمــة.
 5يمكــن للمنظمــة تحويــل أزمتهــا لفــرص مســتقبلية عب ــر اســتخالص الــدروس املســتفادة مــن األزمــة؛ فالتعلــم مــنالخطــأ ُيمكــن أن يكــون الســبيل لتطوي ــر جــودة أنظمتهــا الداخليــة أو اســتحداث سياســات وإج ـراءات جديــدة مــن
شــأنها تحسي ــن مســتوى أدائهــا ،وابتــكار منتجــات تلبــي احتياجــات وتوقعــات العمــاء واملستهلكي ــن.
 6إنشــاء مراكــز حكوميــة ذات طابــع خــاص ،بهــدف رصــد وتحليــل ممارســات مؤسســات ومنظمــات القطــاع العــاموالخــاص وقــت األزمــات ،وباألخــص اســتجابتهم االتصاليــة ســواء أكانــت إيجابيــة أم ســلبية.

الخالصة

ُ
تعــد مواجهــة األزمــات أحــد التحديــات املرتبطــة بفاعليــة االتصــال داخــل املؤسســات ،فكفــاءة االتصــال أوقــات األزمــات
يمكــن أن يحــول التهديــدات الناجمــة عــن تلــك األزمــات إلــى فــرص لتأكيــد ســمعة املنظمــة وزيــادة مصداقيتهــا ،والعكــس صحيــح.
ً
وقــد ت ـزايدت هــذه التحديــات مــع انتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي ،فخصائــص هــذه الوســائل قدمــت نمطــا جديـ ًـدا
ً
وإيجابــا .وال شــك أن األزمــات الناجمــة عــن األض ـرار الت ــي
لالتصــال أوقــات األزمــات ،حيــث أث ــرت علــى تفاعــات األزمــة سـ ًـلبا
تســببها املنتجــات تمثــل أكث ــر أنــواع األزمــات إض ـر ًارا بصــورة املنظمــة وســمعتها؛ وبعالقاتهــا مــع أصحــاب املصالــح مــن الفئــات
املختلفــة؛ فهــي تؤث ــر علــى مبيعاتهــا وحصتهــا الســوقية وتجعلهــا أكث ــر حساســية ألنشــطة املنافسي ــن فــي الســوق .وت ــزداد حــدة
ً
تأثي ـرات هــذا النــوع مــن األزمــات إذا كان مرتبطــا بمنتجــات حيويــة يســتخدمها العمــاء بشــكل مباشــر وبكثافــة فــي حياتهــم
اليوميــة مثــل املنتجــات اإللكت ــرونية كالهواتــف الذكيــة وأجهــزة الحواســيب املحمولــة واألجهــزة اللوحيــة.
وتتمثــل األهميــة النظريــة لهــذه الدراســة فــي إلقــاء الضــوء علــى مفهــوم اتصــاالت األزمــة عب ــر شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن
حيث املفهوم واألهمية ،الســمات ،االست ـراتيجيات ،الســلبيات ،مع دراســة أهم مداخلها النظرية .واعتمدت الدراســة على منهج
دراســة الحالــة واملدخــل الكيفــي فــي التحليــل ،مــن خــال التطبيــق علــى شركت ــي (سامســونج ،وأبــل) ،باعتبارهمــا مــن أهــم وأكب ــر
شــركات إنتــاج الهواتــف الذكيــة فــي العالــم .وفــي إطــار دراســة الحالــة تــم رصــد وتحليــل وتقييــم االســتجابة االتصاليــة للشركتي ــن
خــال أحــدث األزمــات الت ــي مــرت بهمــا واملقارنــة بينهمــا ،مــن حيــث االست ـراتيجيات االتصاليــة املســتخدمة فــي االســتجابة لهــذه
األزمــات عب ــر شــبكات التواصــل االجتماعــي ،ومــدى فاعليتهــا فــي احتــواء املوقــف والحــد مــن التداعيــات الســلبية لألزمــة.
أمــا علــى املســتوى التطبيقــي؛ فقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج والــدروس املســتفادة بلورتهــا الباحثتــان فــي
نمــوذج مقت ــرح يوضــح كيفيــة توظيــف االست ـراتيجيات واألســاليب االتصاليــة بكفــاءة وفاعليــة خــال مراحــل األزمــة املختلفــة ،وذلــك
باختالف موقف املنظمة من األزمة؛ بهدف مســاعدة املؤسســات واملنظمات على تحسي ــن كفاءة وجودة جهودها االتصالية أوقات
األزمــات ،خاصــة تلــك الناجمــة عــن عيــوب املنتجــات ،وذلــك لتعزي ــز مصداقيتهــا ودعــم ســمعتها وعالقاتهــا مــع أصحــاب املصالــح.
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ABSTRACT
Facing crises is one of the critical challenges for any organization, and most of these crises related
to the efficiency and effectiveness of its internal and external communication. Nowadays, the challenges
increased with the broad use of social media, which provide a new pattern of communication, with its interactive characteristics. In this context, the study examines the communication strategies of the product-harm
crises via social media to shed light on its positive and negative sides during times of crisis.
The purpose of this study is to shed light on the concept of crisis communication through social networks in terms of concept, importance, characteristics, strategies, negatives, and the most important theoretical approaches. The study is based qualitative approach in the analysis, by reviewing two case studies
(Apple and Samsung), they are the leading companies in manufacturing smartphones worldwide, and they
faced Product-Harm Crises recently. The analysis focused on their communication responses and practices
via social media.
The results showed that social media changed the landscape of crisis communication. Therefore, organizations no longer have a choice about whether to integrate social media into crisis communication; the
only choice is how to do so. Moreover, the findings indicated that the severity of Product-Harm Crises might
increase according to the type of products, and the degree of its importance among customers, and to what
extent these products related to their security, as the case of smartphones.
In this context, the researchers developed a model in an attempt to conclude a set of lessons learned
from the review of the theoretical framework and case studies. The model is explaining how to use communications strategies in line with the organization›s position on the crisis, as well as the recommended
methods and procedures, especially in Product-Harm Crises.

Keywords: Crisis Communication – Social Media Networks – Product-Harm Crises - Electronics
Companies.
236
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aja/vol39/iss3/14

12

