
التواصل عرب وسائل اإلعالم االجتامعي واملنارصة الرقمية
أصبحت أدوات اإلنرتنت مكونًا أساسيًا لعمل املنظامت غري الربحية، حيث تستطيع وسائل التواصل االجتامعي أن تكون أداة مؤثرة لتعزيز جهود التواصل واملنارصة التي تبذلها أي 

منظمة. يتطلب دمج اسرتاتيجيات املنارصة الرقمية يف خطة املنارصة العامة ملنظمتكم استخدام منصات رقمية مثل فيسبوك وتويرت وإنستغرام ويوتيوب، وذلك من أجل التأثري عىل 

مجموعة معنية من األشخاص وتعبئتها لدعم قضية أو حملة معينة.

ملاذا نستخدم وسائل التواصل االجتامعي يف حمالت الدفاع واملنارصة؟

التواجد الفعال عىل وسائل التواصل االجتامعي يساعد املنظامت التي تعمل عىل تغيري السياسات والتي تركز يف عملها عىل حمالت الدفاع واملنارصة يف زيادة ظهورها من خالل إمكانية 

الوصول إىل جمهور أوسع من األشخاص املعنيني، وإنشاء شبكات / ائتالفات من املنظامت التي تتشارك نفس األهداف، وبالتايل التأثري عىل األطراف املهمة وأصحاب املصلحة يف املجتمع. 

التواصل االجتامعي  الرئيسية من استخدام وسائل  الفائدة  الواقع، فإن  التربعات عن طريق جذب اهتامم الجهات املانحة واملتربعني. يف  أيًضا دعم جهود جمع  ميكن لهذه املنصات 

لنشاطات وحمالت املنارصة هي القدرة عىل نرش وتعميم املعلومات بشكل أرسع وأوسع وبالحد األدىن من املوارد املادية. ومع ذلك، فمن املهم أن تضع يف اعتبارك أنه يجب دمج 

نشاطاتك عىل أرض الواقع مع نشاطاتك عرب اإلنرتنت حتى تصل إىل جمهور أكرث تنوع.

كيف يتم تطوير اسرتاتيجية التواصل االجتامعي؟

   حدد أهدافك(1

سيتطلب منك تطوير حملة قوية عىل وسائل التواصل االجتامعي توضيح ما تريد تحقيقه من خالل جهود التواصل باستخدام نفس الطريقة التي تعمل بها منظامت املجتمع املدين يف 

وضع مهمة واضحة وأهداف محددة. إن تحديد أهداف واقعية وقابلة للقياس هو مفتاح نجاح الحملة وهو أمر بالغ األهمية للتعلم والتطور والنمو. ولذلك، يجب وضع هدف معقول؛( 

مبثابة كونها اختصاًرا مكّون من الحروف األوىل لخمس كلامت، أي: محدد، عميل، قابل للقياس، واقعي، وله سقف زمني. كمثال:

· سيزيد املعهد األخرض للدراسات البيئية من متابعيه عىل تويرت وفيسبوك بنسبة %20 خالل األشهر الستة القادمة.	

· خالل األسبوع املقبل، سيقود منتدى ضوء الشمس حملة لتعبئة 500 ألف شخص لحث أعضاء الربملان عىل التصويت ب “نعم« عىل ترشيع 	

جديد ملكافحة الفساد باستخدام الوسم #نراكم عىل فيسبوك وتويرت وإنستاقرام. 

· ستجمع منظمة حامية حقوق املرأة 50,000 دوالر من خالل التربعات عرب اإلنرتنت عىل مدى ثالثة أشهر لدعم ضحايا العنف املنزيل يف املناطق 	

الريفية.

· ستقوم شبكة الكل من اجل املساواة بتعبئة 0( منظامت يف غضون 0( أسابيع لالنضامم إىل حملة وسائل التواصل االجتامعي حول املساواة يف 	

إجازة األبوة.

· سوف تتلقى جمعية Youth Act خالل أسبوعني 00( طلب عرب الفيسبوك ملراقبة االنتخابات البلدية القادمة.	

   تحديد الجمهور املستهدف12

بعد وضع أهدافك املحددة، يجب االنتقال لتطوير فهم جيد للجمهور املستهدف. من هم األشخاص الذي تحتاج الوصول إليهم وما هي أفضل طريقة لذلك؟ إن معرفة منصات التواصل 

االجتامعي األكرث شيوًعا بني جمهورك املستهدف هي معلومة يف غاية األهمية عند تطوير اسرتاتيجية التواصل. كام تساعدك معرفة جمهورك املستهدف بشكل جيد عىل تصميم الرسالة 

متابعيك  املختلفة وجمع معلومات حول  االجتامعي  التواصل  مراقبة حسابات محددة عىل منصات  تساعدك  أن  إقناًعا. ميكن  أكرث  يجعلهام  الجمهور، مام  لهذا  املناسبني  واملحتوى 

وتفاعالتهم مع منشوراتك وإجراء استطالعات ومقابالت عىل معرفة املزيد عن جمهورك الحايل وتحديد جامهري جديدة أنت يف الحاجة إىل الوصول إليها. سيسمح لك هذا أيًضا بتصنيف 

املجموعات املستهدفة ملبادراتك املختلفة عىل وسائل التواصل االجتامعي واستهداف «املؤثرين» )Influencers( الذين ميكنهم املساعدة يف نرش رسالتك بشكل أفضل.

)  New Tactics in Human Rights.

CHEAT SHEETCHEAT SHEETاالجتامعي اإلعالم 



   حدد أنسب منصات التواصل االجتامعي ملؤسستك (1

حدد املنصة األفضل للمساهمة يف تحقيق أهدافك بناًء عىل جمهورك املستهدف واحتياجاتك التنظيمية. لكل منصة تواصل اجتامعي وظيفة وغرض وقدرة عىل جذب تركيبات سكانية 

مختلفة. ابدأ باختيار منصة أساسية لحملتك الرقمية ثم التزم بها. بعد أن تعتاد وتتأقلم عىل هذه املنصة، ميكنك البدء يف التفكري يف التوسع إىل منصات أخرى، إذا كان القيام بذلك له 

فائدة اسرتاتيجية.

ال تعني الزيادة يف عدد حساباتك عىل منصات التواصل االجتامعي بالرضورة زيادة قدرتك عىل الوصول لجمهورك املستهدف، لذا كن واقعيًا بشأن قدرتك عىل انشاء حسابات يف منصات 

مختلفة. قبل إنشاء العرشات من الحسابات الجديدة، اسأل نفسك: هل لدينا الوقت واملوارد الالزمني إلدارة هذه الحسابات، وهل سيكون لدينا ما يكفي من املحتوى الجيد للنرش عىل 

هذه املنصات؟ أي منصة )منصات( تضم حالياً أكرب جمهور لدينا؟ هل يؤدي إنشاء حساب عىل منصة جديدة إىل زيادة احتاملية وصولنا إىل جمهورنا املستهدف، أم أننا موجودين بالفعل 

عىل املنصات التي من املحتمل أن يستخدمونها؟ ما الذي نحتاج إىل تحقيقه وكيف ميكننا تحقيقه عىل أفضل وجه؟

   أنتِج محتوى جذاب وإبداعي وأصيل(1

· ال تنرش من أجل النرش! املحتوى الذي تقوم بتطويره يجب أن يجذب انتباه جمهورك املستهدف. الحظ أن اتساق وجودك عىل وسائل التواصل 	

االجتامعي مهم، يف حني أن جودة املحتوى رضورية. 

· ابذل مجهود يف تصميم محتوى إبداعي وأصيل وتفاعيل ميكنه اجتذاب فضول الجمهور وبناء هوية تجعلك أنت وعملك أكرث متيزًا عن الحسابات 	

والحمالت األخرى. 

· من املهم أيًضا تحديد النربة التي تنقلها منشوراتك. هل ستستخدم نربة رسمية أم نربة أكرث عفوية؟ النربة املستخدمة يف وسائل التواصل االجتامعي 	

لديها القدرة إما عىل تأكيد رسالتك أو عىل إضعافها. عىل سبيل املثال، إذا كنت ترغب يف تبسيط قضية معقدة، فستحتاج إىل استخدام نربة أكرث 

عفوية ورمبا استخدام الدعابة أو اللهجة الودية. ويف الوقت نفسه، إذا كنت تحاول لفت االنتباه إىل مشكلة خطرية وعاجلة، فقد يلزمك استخدام 

نغمة أكرث جدية تعكس إلحاح األمر.

·  ركز عىل الحيك و عىل املنشورات التي تحتوي نص موجز ولكن غني باملعلومات. من املهم أيضاً استخدام الرسوم البيانية أو الصور أو مقاطع 	

الفيديو لجذب انتباه املتلقي. 

· استخدم حسابك/حساباتك عىل وسائل التواصل االجتامعي للرتويج لألحداث والفعاليات التي تنظمها. أنشئ وسم )#( أو استخدم وسم مستعمل 	

لزيادة نطاق وصول املنشور.

· تأكد من أن رسالتك متامسكة وسهلة االستيعاب ألن كل منشور ميثل فرصة عابرة لالنفراد عن منتجي املحتوى اآلخرين ولجذب انتباه جمهورك.	

   أهمية اختيار التوقيت15

من املهم اختيار التوقيت املناسب للقيام باملهام املختلفة عىل وسائل التواصل االجتامعي الخاصة بك. عليك أن تأخذ يف االعتبار التوقيت املحتمل لزيارة جمهورك ملواقع وسائل التواصل 

االجتامعي املختلفة من أجل زيادة عدد األشخاص الذين يطالعون تحديثاتك. عادة يكون الوقت األنسب للنرش ما بني 8:00 صباًحا و 00:( مساًء.2 قد يكون من األفضل أن تتجنب النرش 

يف الساعات ذات املشاركة املنخفضة والتي تكون عادًة قبل الساعة 6:00 صباًحا وبعد الساعة 7:00 مساًء، عىل الرغم من أنه من املهم مالحظة أن هذه الساعات قد تختلف عرب الثقافات 

والبلدان. )هذا سبب إضايف لتوضيح أهمية معرفة جمهورك!( باإلضافة إىل ذلك، تشري األبحاث( إىل أن معدل النرش املثايل لزيادة رؤية املحتوى الخاص بك إىل أقىص حد هو كام ييل:

1-2 
 مرات يف األسبوع

قصص:
2-5  

 مرات يف اليوم

منشور:
1-3  

 مرات يف اليوم
3-10 

 مرات يف اليوم
1-2 

 منشور يف اليوم

ومع ذلك، فإن املعدل املثايل للنرش ميكن أن يختلف عرب الثقافات والبلدان ويجب تعديله وفًقا ملعرفتك بالجمهور املستهدف.

2  https://sproutsocial.com/insights/best-times-to-post-on-social-media/

)  https://sproutsocial.com/insights/social-media-calendar/ 

https://sproutsocial.com/insights/best-times-to-post-on-social-media/
https://sproutsocial.com/insights/social-media-calendar/


   قياس مجهودك16

يساعدك قياس مجهوداتك عىل وسائل التواصل االجتامعي يف تقييم أدائك ويف فهم أنواع املحتوى التي تجذب جمهورك بنجاح. استخدم املقاييس املوجودة لتحديد األوجه التي تحتاج 

إىل تطوير مثل أدوات تحليل وسائل التواصل االجتامعي املتاحة والتي تسمح لك بقياس نتائج اسرتاتيجية التواصل التي اتبعتها. تقدم العديد من منصات وسائل التواصل االجتامعي 

تحليالت( مجانية مدمجة ميكنك من خاللها تتبع البيانات ويوفر Google Analytics معلومات عن مواقع اإلنرتنيت.

عىل سبيل املثال، إذا كان الهدف إرشاك املجتمع، ميكنك قياس النجاح من خالل التفاعل مع منشوراتك، وعدد مرات إعادة النرش )share(، واملشاركة يف النقاشات من خالل خاصية 

التعليقات. أما إذا كنت تريد تعبئة الجمهور للقيام مببادرات فيمكنك قياس التأثري من خالل عدد مرات إعادة النرش أو حضور الحدث أو عدد مرات استخدام الوسم، اعتامًدا عىل نوع 

الترصف الذي تريد أن يقوم به متابعيك.

إذا كان هدفك هو جمع التربعات فقد يكون »معدل التحويل« مقياس جيد. عىل سبيل املثال، لقد قمت بحملة عىل وسائل التواصل االجتامعي جلبت 00( زائر إىل صفحة التربع حيث 

كان عليهم إكامل منوذج وإرساله. إذا أكمل 20 من 00( زائر النموذج وأرسلوه وقدموا تربًعا، فإن معدل التحويل لحملتك هو %20. ميكنك استخدام هذا القياس كمصدر بيانات 

ومقارنتها بالحمالت املامثلة األخرى لقياس مدى نجاح حملتك.

عىل الرغم من أن »اإلعجابات« و »املتابعات« هي مقاييس مهمة عىل وسائل التواصل االجتامعي، تذكر أن الهدف النهايئ هو تفاعل املتابعني. يعد إرشاك املتابعني أمرًا رضوريًا. من 

خالل تشجيعهم عىل التفاعل مع وسائل التواصل االجتامعي الخاصة بك، فإنك تساعد يف بناء تقاربهم مع مؤسستك، وبالتايل زيادة الرتويج لعملها. اجعل متابعيك جزًءا من عملك 

وخصص الوقت الالزم للرد عىل تعليقاتهم بنربة صوت حقيقية وإيجابية. كن مستعًدا لألشخاص الذين قد يختلفون مع موقفك، أو اللذين قد يقدمون مالحظات سلبية. إذا كان الرد 

مطلوبًا، فرد ببيان بسيط يعرتف مبساهمتهم، ولكن عضد موقفك. ال تتجاهل التعليق أو تحذفه - ما مل يكن مسيئًا أو غري مالئم أو تحرييض عن عمد - ألن حتى التعليقات السلبية 

تساعد يف زيادة مدى انتشارك.

(   يوفر فيسبوك تحلياًل لوسائل التواصل االجتامعي من خالل أداة Facebook Insights التي تسمح يومياً ملدير الصفحة بتتبع البيانات حول التفاعالت مع الصفحة وعدد املشاهدات 
وأداء املنشورات ومدى وصولها.
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