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�أ�شكر تويرت

لأنه �أتاح يل الفر�صة بالتوا�صل مع عدد كبري من املتابعني

1

والذي مكنني بالتعرف على �أ�صدقاء مميزين من كل من اخلليج والوطن العربي
ما كنت لأتوا�صل معهم و�أتعرف عليهم لوال دخويل هذه ال�شبكة

1مت التقاط هذه ال�صورة يوم اخلمي�س � 8سبتمرب 2011
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�أهدي هذه املذكرة �إىل
والدي الذي �أحتفني بكلمات لي�ست كالكلمات وقمت بو�ضعها فـي الو�سم
#MyDaddysWords

و�إيل والدتي التي علمتني منذ ال�صغر على التنظيم والرتتيب وال�سنع
�إيل زوجتي الغالية التي تدعمني يف كل م�شروع �أقوم بتنفيذه
و�إىل ابنتي �أفنان
و�أبنائي عمر و�صهيب و�أ�سامة
م�صدر طاقتي وحيويتي

و�إىل �شخ�صية مميزة تعلمت منها الكثري
و�ألهمني بدون �أن يْعلم ذلك  ،عن طريق متابعتي ملدونته 1الرائعة
وجعلني �أفكر كثرياً  ..و�أبحث كثرياً
الأخ  /رءوف �شبايك
كما �أهدي هذا اجلهد ملتابعيني الكرام ك�إهداء خا�ص لهم على تعليقاتهم
وعلى م�شاركاتهم معي يف نقا�شاتي واطروحاتي

 1املدونة هي  shabayekوح�سابه يف تويرت هنا
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�شكر وتقدير
�إهداء
تنويه
متهيد
��س�ؤال متكرر  :كيف تزيد متابعينك ؟؟
� 50ساعة بحث واطالع وكتابة
معلومات عامة
ملاذا تريد �أن تزيد متابعينك ؟؟
لي�س مهم من يتبعني ،لكن املهم هو .....
�إح�صائيات و�أرقام
انت على الطريق ال�صحيح
تلميحات فـي زيادة ااالتباع ) الفلورز ( فـي تويرت
لـحظة من ف�ضلك
معلومات �أ�سا�سية
قيم نف�سك
�أفكار عامة ان�صح بالقيام بها
بع�ض التلميحات لتجنبها
�أ�سئلة وا�ستف�سارات
مواقع مفيدة
اخلتامة
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 .الروابط مت جتربتها كلها وتعمل ب�شكل جيد وقت كتابة البحث
� .أي اح�صائيات �أو �أرقام �أو نتائج مذكورة يف هذا البحث من الطبيعي �أنها �ستتغري مبرور الوقت
 ،لكنها تعك�س الأرقام ال�صحيحة وقت الكتابة لهذه املذكرة وبح�سب امل�صادر واملراجع املذكورة

� 8سبتمرب 2011
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�إن الطريقة التي يتعلم بها ال�صغار الكالم وامل�شي و�سائر الأفعال والأقوال تكون باملحاكاة والتقليد  ،وهذا
الأ�سلوب الوحيد للتعلم لديهم  ،وعندما ينمو الطفل ويدخل املدر�سة ويختلط مبن حوله  ،تتطور لديه مهارات
التعلم  ،فت�صبح القراءة واالطالع والبحث والأ�سئلة هي �أدواته الكت�ساب املعلومة  ،وللأ�سف ال�شديد يظل بع�ض
النا�س متم�سكني بالطريقة الأوىل يف اكت�ساب املعلومة  ،وهي التقليد حتى بعد �أن يكربوا ويتعلموا.
وما �أكرث ما ن�شاهد هذا الأمر يف ال�شبكة العنكبوتية  ،وخا�صة بعد ثورة املعلومات وبعد �سيطرة ال�شبكات
الإجتماعية على حياة الب�شر  ،فيظل امل�ستخدم لهذه الأدوات اجلديدة يكت�سب معلومته من التقليد ومن التجربة
واخلط�أ  ،علماً ب�أنه لو كلف نف�سه قليل من البحث ال�ستطاع �أن يقتحم غمار �أي جديد وهو ثابت اخلطى
وملا كان  Twitterقد القى قبوالً منقطع النظري يف الفرتة الأخرية يف معظم البلدان العربية  ،فقد قمت بالبحث
كثرياً عن كيفية دخول هذه ال�شبكة  ،فكان �أول ما بحثت باللغة العربية وكالعادة 1مل �أجد كتابات جادة 2يف كيفية
التعامل مع تويرت �إال اللهم بع�ض الكتابات الفقرية با�ستثناء الأخ �أ�سامة املحيا فقد قام بجهد طيب يف �شرح كل
من  Twitter – Facebookوما مييز هذا ال�شرح طريقة التن�سيق املميزة وا�ستخدام الألوان بذكاء .و�أدعو
جميع املغردين 3اجلدد بتحميل هذين امللفني املميزين بال�ضغط على
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ويف املقابل عندما قمت بالبحث باللغة الإنكليزية فقد وجدث مادة ثرية جداً  ،وهي التي حفزتني على كتابة
هذه املذكرة املتوا�ضعة والتي تتحدث ب�شكل رئي�سي على كيف تتعامل مع هذه ال�شبكة العمالقة وكيف تزيد فيها
من متابعينك بطرق ف ّعالة وذكية

 1ال �أعلم متى �سنهتم بالكتابات اجلادة يف املجاالت التي نتقنها وتكون باللغة العربية  .وهذه دعوة للم�شاركة اجلادة يف �إثراء املحتوى العربي يف
ال�شبكة العنكبوتية  .وال �أن�سى ال�شكر والعرفان لكثري من املدونني املميزين الذين نفتخر بحق بوجودهم داخل ال�شبكة العنكبوتية
 2عندما �أردت �أكتب هذه املذكرة قمت بالبحث يف قوقل عن “ كيف �أزيد متابعيني يف تويرت” فظهرت يل الإجابة التالية “ �أعمل جرمية و�سوف
يتم متابعتك “ – وكانت على ر�أ�س الإجابات الأخرى وقت البحث ،فعلمت ب�أنني �أبحث يف املكان اخلط�أ
 3املغرد :هو ا�سم لل�شخ�ص الذي يقوم بالكتابة داخل تويرت
 4يوجد �شرح مب�سط للمبتدئني يف تويرت  pvGZ/gl.gooباللغة االنكليزية
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�س�ؤال متكرر  :كيف تزيد متابعينك ؟؟
كلما دار حديث مع الأ�صدقاء والأهل عن تويرت  ،دائما ما ي�س�ألونني ...
بو�أفنان !! 5كيف تزيد متابعينك بهذه ال�سرعة 6؟؟وكنت دائما لدي جواب رئي�سي وهو ب�صيغة �س�ؤال  ..ما هدفك الرئي�سي من دخول تويرت ؟ف�إذا متت الإجابة �أ�شرع باحلديث على بع�ض التلميحات اخلا�صة يف زيادة الفلورز . 7وقد قام با�ست�شارتي
بع�ض املتابعني يف كيفية التغريد ال�صحيح  ،وكنت �أحر�ص يف كل مرة يطلب مني �شخ�ص من خالل تويرت على
الدايركت 8م�سج ف�أقوم بطلب منه �أن يتوا�صل معي هاتفياً ملدة  15دقيقة وذلك لأقوم بالتعرف على تفكري
املغردين وكيفية توا�صلهم.

� 50ساعة بحث واطالع وكتابة
قمت بتخ�صي�ص وقت لدرا�سة تويرت من خالل بحثي عن �أكرث من بند ومنها على �سبيل املثال:
�أف�ضل الطرق لكتابة خمت�صر عن هويتك Bioكيف جتعل لك هوية �شخ�صية يعرفك بها النا�س ؟ما �ساعات الذروة للتغريد يف تويرت لت�صل تغريدتك لأكرب عدد ممكن ؟ما �أف�ضل الربامج امل�ساعدة يف التغريد وتنظيمه ؟كيف تقدم مادة مفيدة يف تويرت ؟كيف تزيد متابعينك وحتافظ عليهم ؟ما �أف�شل الطرق للتوا�صل يف تويرت ؟ما الذي يزعج املغردين يف تويرت ؟وكان هذا البحث الذي ا�ستغرق قرابة اخلم�سني �ساعة و�أكرث  ،نواة هذه املذكرة التي �أت�شرف بو�ضعها بني �أيديكم
للإ�ستفادة منها كما �أفادتني �شخ�صياً.
 5بو�أفنان هذا ا�سمي احلركي يف ال�شبكة العنكبوتية  ،حيث ُولِدت ابنتي �أفنان  1998يف بدايات ا�ستخدامي اللإنرتنت واالمييالت ،وكتبت �أول
�أمييل ب�أ�سمها ،وكان يف الهومتيل ثم �أ�صبح هوية يل فا�ستمريت به  ،وقد رزقني اهلل بعد �أفنان بعمر و�صهيب وا�سامة وكنيتي �أبوعمر
 6كنت ا�ستغرب يف باديء الأمر من ال�س�ؤال لأنني كنت ال �أعرف كيف يعلمون بزيادة متابعيني .لكن بعد فرتة �أت�ضح يل ب�أن هناك برامج تقي�س
ذلك  .والبع�ض لديه هو�س يف متابعة تفا�صيل كثرية يف تويرت
 7الفلورز  :Followersوهم املتابعني
 8الدايركت م�سج  :Direct Messageهو الر�سالة التي ت�صل خا�صة بني �أثنني من املغردين – ب�شرط �أن يكونا متابعني لبع�ضهما البع�ض  -وال
يطلع عليها �أحد غريهما
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معلومات عامة
عندما فتحت ح�ساب يف تويرت كان بعد رجوعي من م�ؤمتر التدريب العاملي يف �أمريكا  ،حيث الحظت يف ن�شرات
الأخبار لديهم ي�ضعون يف �أ�سفل ال�شا�شة موقعي الفي�سبوك وتويرت ملتابعة الأخبار  ،فقمت بتدوينهم لدي على
ورقة  .فكانت بداية الت�سجيل يف  19يونيو  ، 2009لكنني مل �أ�ستمر كثريا حيث كنت امت�شى مبفردي يف التامي
الين .9لكن مل مي�ضي وقتاً طوي ً
ال حتى �أ�شعلت الثورات العربية فتيل ال�شبكات الإجتماعية  ،فدخلت لتويرت مرة
�أخرى لأتعرف على الأخبار ،فلم �أجد يل مكان يف التامي الين حيث ر�أيت الإزدحام ال�شديد بتغريد املغردين .
فبد�أت بالتغريد يف بداية �شهر مايو  2011وكانت هذه �إح�صائيتي
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ملاذا تريد �أن تزيد متابعينك ؟؟
قبل �أن تكمل قراءة هذه املذكرة � ،أدعوك للتوقف دقائق معدودة  ...وت�س�أل نف�سك الآن  ...ما هدفك الرئي�سي
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من اقتحام ال�شبكات الإجتماعية وخا�صة تويرت ؟؟؟
هذه الدقائق يف حل هذا التمرين �ست�ضعك على الطريق ال�صحيح يف بداية ا�ستخدامك لأي �شبكة �إجتماعية
وبعدها �ست�ستطيع حتدد عوامل كثرية يف التعامل مع تويرت

 9التامي الين هو املكان الذي تقر�أ فيه ما يدونه املغردين
 10هذه االح�صائية من موقع  www.twopcharts.comوهذا املوقع رائع جدا �أن�صح باكت�شافه
 11ال مينع �أن يكون لديك �أهداف دعوية �أو ت�سويقية �أو مالية �أو غريها
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مترين :ما �أهدافك لدخول تويرت ؟؟ وملاذا تريد زيادة املتابعني ؟؟
-1
-2
-3

بعد التعرف على �أهم ثالثة �أهداف ) �أ�سباب ( لدخولك تويرت  ،ممكن بناءاً عليه حتدد الوقت 12الذي �ست�سغرقه
يف هذه ال�شبكة لتحقيق هذه الأهداف بغ�ض النظر عن ايجابية� 13أو �سلبية الأهداف.

لي�س مهم من يتبعني ،لكن املهو هو ...
ال �أعلم ملاذا ي�شعر املرء بالإحراج يف الك�شف عن هدفه ب�أنه يريد �أن يتبعه الكثري والكثري  ..وقد يربر ال�شخ�ص
بقوله  :لي�س املهم لدي من يتبعني وال مهم كم العدد الذي يتبعني ،وي�ؤكد فيقول  :املهم ماذا �س�أقول و�أغرد !!!
له�ؤالء �أقول لهم �أمل ت�ستمعوا �إىل الدعاء الذي دائما نردده “ واجعلني للمتقني اماما “  ..نعم فمن �سعادة املرء
�أنه ي�شعر ب�أن كلمته �ست�صل لثلة كبرية من الب�شر ورب كلمة ين�صلح فيها حال �شخ�ص والعك�س بالعك�س  ،ثم �أقول
لهم �أيهما تُف�ضل ؟؟ �أن تتحدث �أمام مائة �شخ�ص ون�صفهم فقط مهتمني ملا تقول ) �أي � 50شخ�صاً(� .أم تتحدث
�أمام �ألف �شخ�ص واملهتمني منهم � ) 10%أي مهتمني � 100شخ�ص (  ...فلماذا احلياء من �إعالن هدفنا بزيادة
عدد املتابعني  ...بل فليكن هدفنا وا�ضحاً و�صريحاً مادمت تريد تقدمي اخلري ملن يتبعك

 12يف البداية كان تويرت ي�ستهلك مني وقت كثري جداً حيث مل يكن لدي نظام وا�ضح يف التعامل معه ،لكن بعد فرتة وبعد توقف مع النف�س قررت
�أن يكون لدي نظام �س�أطرح نبذه عن كيفية �إن�شاءه الحقاً يف املذكرة.
 13يجب على املغرد �أن يفكر بذكاء  ..فلو ا�ست�شعر النية وقت دخوله لتويرت وبنظرة �إيجابية  ..ف�سي�ستمتع بتويرت ويف الوقت نف�سه �سيعمل عداد
الأجر ويح�سب له .
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مترين :عندما تقوم بالكتابة يف تويرت تخيل �أنه لديك � 50ألف
متابع 14وكلهم ينتظرون ماذا �ستكتب فماذا تريد �أن تو�صل لهم ؟
�أكتب هنا على الأقل  3موا�ضيع تريد تو�صيلها ملتابعينك
-1
-2
-3

�إح�صائيات و�أرقام
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�-أغلب املغردين يف تويرت لديهم يف املتو�سط عدد  126متابع ) فلورز(
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ن�سبة من يدخلون لتويرت من موقعهم الر�سمي فقط  % 20والن�سبة الباقية  % 80يدخلون ب�إ�ستخدامهواتفهم وبرامج �أخرى
فقط  % 0.06من املغردين لديهم اكرث من � 20ألف متابعفقط  % 1.7من املغردين لديهم �أكرث من �ألف متابع-وعدد  % 95.8لديهم �أقل من  500متابع

 14حتى لو لديك  10متابعني فال تكتب �إال و�أنت تتخيل بان كلمتك �ست�صل للماليني  ،فرب تغريدة يقوم �شخ�ص لديه  100الف متابع يعمل لها
�إعادة ن�شر ( ريتويت ) فرب ُمبلغ �أوعى من �سامع
 15مرجع الإح�صائيات من موقع  .sysomos.حيث الدرا�سة لعام 2010
� 16صحيفة اجلارديان الربيطانية – لكنها �إح�صائية قدمية يف 2009
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�أنت على الطريق ال�صحيح
�إن كانوا متابعينك  127متابع فابت�سم لأنك فوق املعدل الطبيعي لعدد املتابعني  ،و�إن كان �أقل من ذلك فال
تت�ضايق لأنه بعد قرائتك لهذه املذكرة �سيت�ضاعف العدد �إن �شاء اهلل تعاىل  .و�إن كنت من  % 0.06ف�أ�شكر اهلل
عزوجل ف�إنها عاجل ب�شرى امل�ؤمن 17حيث يُكتب له القبول يف الأر�ض وتزيد حمبة النا�س له .و�أقول له �أي�ضاً تابع
قراءة املذكرة ف�إنها مهمة للتعرف على بع�ض الن�صائح والتلميحات.
تخيل ب�أن تويرت فقط لديه  100مغرد فكيف �ستكون الإح�صائية )  20منهم ح�ساباتهم غري فعالة  5 ،منهم
عندهم �أكرث من  100متابع  50 ،منهم مل يغردوا منذ �أ�سبوع  5 ،منهم مغردين بن�سبة  % 75من التغاريد (
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 17يوجد بع�ض املغردين ( �أجانب – عرب ) جتاوزوا �أعداد كبرية من املتابعني  ...وتكاد ترى يف تغريداتهم �شيء مفيد ( فلم �أق�صد ه�ؤالء يف
مالحظتي بالأعلى )
 18من موقع twittertoolsbook
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تلميحات يف زيادة الأتباع ( الفلورز ) فـي تويرت
قم بزيادة املتابعني � % 100شهريا
لـحظة من ف�ضلك
يف التلميحات التالية �س�أقوم بعر�ض جتربتي ال�شخ�صية يف تويرت والتي �أرى �أنها فاعلة  ،علماً ب�أنني مل �أُطبق
عملت عقلي فيه  ،وقابلته على بيئتنا العربية والتي تختلف كل الإختالف
كل ما قر�أته من خالل بحثي  ،لكنني
ُ
يف مفهوم التوا�صل الإجتماعي مع البيئة الغربية  ،فلذلك قد تختلف معي عزيزي املُغرد يف بع�ض ما �أطرحه ..
ولك ذلك  ..و�س�أ�سعد جداً بالتوا�صل معك 19لتنقيح التجربة والإ�ستفادة من خربتك يف هذا املجال  ،لعل وع�سى
تكون لهذه املذكرة القبول والإنت�شار.

 - 1معلومات �أ�سا�سية
هناك معلومات �أ�سا�سية يجب عليك القيام بتعبئتها �أوالً عند فتح ح�ساب يف تويرت  ،ولكل معلومة تلميحات
خا�صة �سنذكرها ب�إجمال ،وكلما قمت بكتابة هذه املعلومات كلما زادت ن�سبة املتابعني ب�أ�ضعاف م�ضاعفة
عن الأ�شخا�ص الذين يتعذرون ب�أن لي�س لديهم وقت كافـي لكتابة هذه املعلومات
كتابة الأ�سم � :أحر�ص على �أن يكون ا�سم حقيقي فالنا�س ال حتب تتبع اال�شخا�ص الوهمينياختيار التعريف اخلا�ص بك يف توتري والذي يكون بعد رمز @ و�أحر�ص على �أن تكون حروفه قليلة حتى الت�أخذ من الأحرف املتبقية لديك وحتى يف�سح للمغردين �إمكانية الرد عليك باملين�شني
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ال�صورة ال�شخ�صية و�أحر�ص على �أن تكون �صورة وا�ضحة يظهر وجهك فيها وال جتعل ال�صورة تظهر كاملاجل�سم  ،وللأخوات �أقول ال مانع من و�ضع �صورة معربة مثل وردة �أو �أي �شيء �آخر.
�أحر�ص على تعبئة الـ  Bioاخلا�ص بك وهو تعريف عنك مب�سط من  160حرف ويجب �أن ي�شمل علىعملك واهتماماتك و�أمور �شخ�صية عنك  ،ون�صيحتي ال ت�سرف يف التعريف الت�سويقي املبا�شر والذي
ينفر النا�س منه.
 19ممكن التوا�صل عن طريق االمييل � abdulrahman.almotawa@gmail.comأو عن طريق التويرت http://www.twitter.com/
� boafnanأو �إ�ضافتي مبا�شرة @�، boafnanأو عن طريق هذا املوقع �إن كنت ال تريد ذكر �أ�سمك وهويتك boafnan/me.sayat.www
 20املين�شني هو املكان الذي يتم احلوار فيه بينك وبني املغردين ويتم و�ضع �أ�سمك يف التغريدة م�سبوقا برمز @
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احر�ص على و�ضع مكان الإقامة احلالية  ،لأنه �سيعطي املتابع تفا�صيل عنك وعن قربك من مكانه ،و�سيتيح فر�صة ملن �أراد البحث بالدولة ليقوم مبتابعة بع�ض الأفراد.
ويف خانة � webأحر�ص على و�ضع ال�سرية الذاتية �أو مدونتك �أو موقعك اخلا�ص وذلك ليقوم املتابعبالتعرف عليك �أكرث يف كتاباتك واهتماماتك ويوجد مواقع مميزة يف التعريف بك وكتابة ملخ�ص �سريتك
ممكن الت�سجيل بها ومنها على �سبيل املثال

http://about.me

http://en.gravatar.com

مت �إلتقاط هذه ال�صورة من جهازي الآي فون بتاريخ � 5سبتمرب 2011
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ق ّيم نف�سك :
�أقر�أ الأ�سئلة التالية وجاوب عليها و�ضع لك درجة من �صفر حتى  10درجات  ،ثم قيم نف�سك

الـــــدرجة

الـمعــــــــيار
لديك �أ�سم حقيقي فـي تويرت
ا�سم امل�ستخدم ( املغرد ) ال يتعدى  7حروف
�صورتك يف تويرت تُظهر مالمح وجهك
قمت بالتعريف بنف�سك يف  Bioبطريقة تو�ضح هواياتك واهتماماتك وتخ�ص�صك
و�ضعت املكان الفعلي لإقامتك
و�ضعت رابط ل�سريتك الذاتية �أو مدونتك �أو موقعك
حددت �أهدافك اخلا�صة يف تويرت
و�ضعت نظام خا�ص للوقت الذي �ستق�ضيه يف تويرت
تفكر قبل التغريد فيما يهتم به الآخرين
ت�ست�شعر ِعظم الكلمة التي �ستغرد بها عند اهلل عزوجل
املجموع من  100درجة

امتياز

جيد جداً

جيد

مقبول

�ضعيف

91-100

81-90

71-80

61-70

0-60
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� - 2أفكار عامة �أن�صح بالقيام بها :
نظم تغريداتك و�ضع لها نظام  :البع�ض يقوم يومياً بالتغريد يف تويرت بتغريدات مت�شابهة فالبع�ضي�ضع النكات فقط والآخر ي�ضع فقط املقوالت امل�شهورة والآخر ي�ضع احلكم والأمثال وهكذا .
فلو مت و�ضع نظام ب�أن يقوم املغرد برتتيب وفهر�سة تغريداته ومثاله:
i.iمرتني يومياً  :على �أن يكون احلديث عن مو�ضوع �شيق قراته يف مدونة مميزة
iiiiمرة يومياً:
a .aخرب عن تخ�ص�صك وفيه قيمة م�ضافة ملتابعينك.
b .bتلميحات عن خربتك ال�سابقة يف مو�ضوع معني.
c .cمقولة حتفيزية.
�d .dشيء خا�ص بك ) كموقف حدث لك م�ضحك �أو جاد (.
e .eتطبيق �أو موقع مميز وجديد يفيد املتابعني
iiiiiمرة �أ�سبوعيا :
a .aتر�شيح مغرد متميز
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b .bرابط خارجي ملدونتك وفيه مقالة كتبتها

و�أب�شرك  ...بعدها �سيكون لديك ح�س خا�ص يف تويرت و�ستعرف ماذا يحب النا�س ويف الوقت
نف�سه �سيخدم �أهدافك الرئي�سية التي و�ضعتها يف بداية هذه التمرين الأول

 21جرت العادة يف تويرت �أن يكون يوم اجلمعة هو يوم الرت�شيح من طرف املغردين ملغردين �آخرين على هذا الو�سم FF#
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�أن�شر ح�سابك يف تويرت يف كل مكان.i

iيف كرتك اخلا�ص.

iiiiيف مدونتك.
�iiiiiأ�سفل مقالتك.
ivivيف موقعك الإلكرتوين.
.v

vيف توقيعك يف االمييل.

viviيف حما�ضراتك العامة واخلا�صة.
viviiيف الت�سجيل ال�صوتي �أو املرئي.
�أطلب من الأ�شخا�ص الذين يقر�أون كتاباتك ومقاالتك �أن يقوموا مبتابعتك لأنك �ستقدماملزيد الحقاً.
قدم هدايا ملتابعينك يف كل مرة تتوا�صل معهم �سواء كانت هدية عامة لهم ولغريهم � ،أوهدية خا�صة على الدايركت م�سج .
ا�شكر م�شاركينك دائماً وقم بالتنويع يف �شكرهم فمرة ت�شكرهم بهدية ومرة بكلمات طيبةومرة برت�شيح املميز منهم عن طريق  #FFوذلك لتحافظ على م�شاركتهم الحقاً.
اذهب للمدونات ال�شخ�صية للمغردين يف تويرت وقم بالتعليق يف مدوناتهم على موا�ضيعهمالتي تهمك فذلك �سيلفت انتباههم بعد فرتة وي�ؤهلك ب�أن يتابعونك.
غرد �صح  :مبعنى �أنه ال تغرد مبا �أنت حتبه  ،وبل غرد مبا تحُ ب وتتقن ويف نف�س الوقتينفع املغردين ، 22ف�إن ر�أوا �أنك تقوم بتقدمي فائدة لهم �سيقومون مبتابعتك و�سيتحدثون عنك يف
لقاءاتهم وجمال�سهم .

 22كتبت يف �أحد املرات جتربتي يف حجاب ابنتي �أفنان والأن�شودة التي قمت ب�إهدائها لأفنان وقام ب�إن�شادها املبدع م�شاري العرادة وبحمد اهلل
القت �صدى طيب لدى جمهور كبري
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�أكرث ما يزيد املتابعني هو الريتويت ف�أحر�ص �أن تكتب ما ي�ستحق الريتويت 23وخا�صة �إن كونتقاعدة من املغردين الذين ك�سبتهم ف�ستجد بع�ض الكتابات يتم �إعادة الريتويت لها �أكرث من 200
مرة كما حدث معي يف �أحد التغريدات.

مت كتابتها بعد ليلة  27رم�ضان ومت الريتويت لها �أكرث من  150مرة

عندما تكتب تغريدة وت�شعر ب�أنها ت�ستحق الريتويت وب�أنها مفيدة جلمهور املغردين ف�أطلب يف�أ�سفل التغريدة ) ريتويت لو �سمحت �أو �أرجوا الريتويت لنقل الفائدة � ،أو �إذا �شعرت بفائدتها
فريجى الريتويت  ....وهناك �أمثلة كثرية لكن يجمعها الطريقة امل�ؤدبة يف طلب �إعادة الن�شر (
وهنا درا�سة 24مميزة تقول ب�أن كلمة « ممكن ريتويت « يتفاعل مع املغردين �أكرث �أربع مرات من
كلمة « ريويت «

 23قمت بكتابة مقالة عن معايري املدرب املتميز وبحمد اهلل مت ن�شرها يف جريدة القب�س بدعم من الأخ حممد النغيم�ش وقمت ب�إر�سال ملف
خا�ص فيه املعايري بالأوزان ومت حتميلها من النت حتى تاريخ اليوم �أكرث من  850مرة  .والذي �ساعد على ن�شرها تعليق مميز وريتويت لها و�صلني
من كثري �أذكر منهم دكتور �ساجد العبديل ودكتور جمال املال وكان لتعليقهم �أثر يف زيادة املتابعني لدي.
 24الدرا�سة كاملة موجودة على هذا الرابط ) ا�ضغط هنا (
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من طرق زيادة املتابعني هو الكتابة يف الو�سم ( الها�ش تاغ ) 25ولها طرق كثرية يف البحث عن�أف�ضل الها�ش 26تاغات والكتابة فيها كتابات مفيدة � ،سيزيد عندك املتابعني.
لزيادة املتابعني توجد طريقة جمربة وجيدة وهي �أن تكتب عبارة ومن ثم مت�سح منها كلمة �أوكلمتني وت�ضع نقط وتقول للمغردين “ �شاركونا بتكملة العبارة “ وحاول تكون الكلمة امل�ضافة
حتتمل �أكرث من معنى ليقوم املغردين بالتجاوب وعمل ريتويت لها  ،فقد قمت مرة بكتابة “ العميل
دائماً على  “ ....وجاءت كلمات كثرية و�أبلغت امل�شاركني ب�أن كلمة “ على حق “ هي كلمة خاطئة
 ،فزاد الف�ضول عند املغردين وتابعوا حتى عرفوا احلل
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وبنف�س الفكرة ال�سابقة ممكن و�ضع �صورة تختارها من الإنرتنت وتطلب التعليق عليها مناملغردين ،وكرثة التعليقات �ست�أتي من ُح�سن �أختيار ال�صورة.

لقد و�ضعت هاتني ال�صورتني وطلبت التعليق عليها  ...ف�أنهمرت االبداعات

 25الها�ش تاغ ويرمز له بالرمز  #وهو الو�سم ملو�ضوع معني  ،يقوم املغردين بالكتابة حتت هذا املو�ضوع وهو و�سيلة جيدة لقراءة  /متابعة التويتات
املتعلقة مبو�ضوع حمدد واملكتوبة من �أ�شخا�ص �أتابعهم �أو ال �أتابعهم
 26هذا مرجع مهم hashtags.org
 27لن اذكر احلل واترككم تكت�شفونه ب�أنف�سكم
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قم بابتكار مادة ت�صويرية خا�صة بك وهذه من �أكرث الأمور التي تزيد املتابعني  ،فلو �صورت �صورةغريبة �أو �شجرة على �شكل معني �أو حادث مر �أمامك �أو �أي �شيء �ستجد متابعني جدد �أن�ضموا
لقائمتك ،فقد قمت بعمل مقالة ت�صويرية يف مدونتي ون�شرتها يف تويرت قام النا�س ب�إعادة ن�شرة
�أكرث من  300مرة
قم بكتابة مقالة تهم حياة النا�س ومعي�شتهم و�أحر�ص على ثالثة جماالت �أ�سا�سية وهي ( املالوالعالقات وال�صحة ) وهي املجاالت ال�سحرية التي ت�سيطر على تفكري النا�س ف�إن ا�ستطعت
ابتكار مادة من خربتك وجتاربك يف هذه املجاالت ف�أب�شر و�أب�شر  ،فعندما طرحت مو�ضوع عن
كيفية ت�أ�سي�س ح�ضانة �أطفال قمت بت�سجيل  9حلقات بالفيديو وكل حلقة  5دقائق وعر�ضتهم يف
تويرت وزاد املتابعني تقريبا  370متابع خالل يومني فقط.
غرد يف �أوقات الذروة  ..وهناك مواقع تقوم بدرا�سة متابعينك ، 28ثم تقوم ب�إبالغك �أوقات الذروةالتي يتواجد فيها متابعينك  ،فكلما غردت يف هذه الأوقات كلما زادت املتابعة للتغريدات وبناءا
عليه يزيد الريتويت والتعليقات
ا�ستخدم قوائم تويرت )  ( Listsبذكاء فالقوائم متنحك مميزات كثرية ومنها:29�i.iأنك ت�ستطيع تتابع ما يكتبه البع�ض بدون �أن ت�ضيفه عندك كمتابع له
iiiiمتنحك القوائم ال�شخ�صية التي ال يطلع عليها غريك الفر�صة مبتابعة من تريد
من مناف�سينك
iiiiiجتعلك تخفف من زحمة التامي الين وذلك باختيار جمموعة حتب تتابعهم
ivivجتعلك �أي�ضا ت�صنف املتابعني لك ) �أخبار  ،دعوة � ،سيا�سي  ،تعليمي ...الخ (
�شاهد ما يكتبه امل�شهورين �أ�صحاب الفلورز الكثري وراقب ما املقوالت والتغريدات التي يتداولهااملغردين ويعملون لها ريتويت و�أعمل لك حتليل �سريع مبا يهم النا�س  ،ثم غرد مثلهم
من الأفكار  ..ولكن �أحر�ص على عدم ا�ستخدامها بكرثة وهي طلب الن�صيحة من �أحد املغردين�أو القيام بطلب معني منه  ،فهذا يفتح بينك وبينه عالقة وقتية وممكن ا�ستثمارها الحقا .لكن
� 28أحد هذه املواقع وقمت بتجربته هو tweriod
 29هنا �شرح مب�سط باليوتيوب باللغة العربية لكيفية عمل قوائم �أ�ضغط هنا
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يعتمد على الطلب وطريقة طلبه.
من الأفكار املبدعة هي التغريد ال�صوتي ، 30وذلك ب�أن تقوم بت�سجيل مقطع �صوتي ال يتعدىخم�س دقائق وت�شرح فيه �أمر معني يفيد املغردين  ،ثم تر�سل لهم املقطع ال�صوتي.
من الأفكار املبدعة وتزيد من متابعينك وهي هذا املوقع  paywithatweetوملخ�صه ب�أنك بدلمن �أن تبيع منتجك مبقابل مايل  ،فقم ببيعه مبقابل الريتويت
من الأفكار التي �أن�صح بها �أن تكون مف�ضلتك 31فيها هدايا ملتابعينك بدال من �أن ت�ضع فيها ماتريد �أن تقر�أ الحقاً  ،وبذلك �ستكون فر�صة للمتابعني اجلدد ب�أن يطلعوا على هداياك و�سي�شجعهم
على متابعتك � ،أما �إذا كنت تريد قراءة تغريدة معينة الحقاً فممكن تر�سلها لنف�سك باالمييل.
عندما تكتب تغريدة �أحر�ص �أال ت�ستهلك جميع الأحرف و�أترك جمال ملن �أراد التعليق �أو �إعادةالن�شر  ،والقاعدة يف ذلك هي �أترك فراغ بعدد ) �أحرف ح�سابك  6 +احرف �أخرى (
�أكتب مثل هذه املذكرة و�ضعها يف ال�شبكة العنكبوتية و�ستجدها تتناقل بني املواقع واملدوناتو�سيكون هذا رافد جيد لكرثة املتابعني
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 30هنا موقع مميز يف الت�سجيل ال�صوتي وميكن ربطه بال�شبكات الإجتماعية وله تطبيق على الآي فون والأندرويد .audioboo
 31املف�ضلة هي التغريدة التي تعجبك وتريد الرجوع لها م�ستقب ً
ال
� 32أذكر �أخواين و�أخواتي القارئني ب�أن ال تن�سون النية احل�سنة  ،فال تكتب لأجل الزيادة  ،بل �أنوي اخلري  ،لي�أتيك الأجر وزيادة املتابعني
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 - 3بع�ض التلميحات التي يجب �أن تتجنبها فـي تويرت
عددم الكتابة الكثرية لأنها تزعج املتابعني فقد قمت مرة بالكتابة بهذه الطريقة وبعدها ان�سحبمني  40متابع يف يوم واحد واعتقد البع�ض رجع بعد يوم من التغريد.
ابتعد عن �شراء الفلورز .فيوجد مواقع تبيع الفلورز  ،فال جتعل الزيادة هدف  ،بل �أجعلها و�سيلةللتوا�صل مع املتابعني
ال تكتب ملغرد « �أرجوك �ضيفني النني اريد �أكلمك على اخلا�ص « فهذه الطريقة غري مهذبةويوجد طرق ذكية �أف�ضل 33من هذا الأ�سلوب.
ال تغرد تغاريد لي�س لها معنى مثال ( بروح �أنام تعبان � ،أنا رايح املطبخ � ،أنا بدخل النادي ....الخ ) �صحيح �أن املربع الذي تكتب فيه يف تويرت مكتوب عليه ال�س�ؤال التايلWhat are you :
 ?doingلكن ال تكتب ماذا تفعل الآن بل �أكتب ماذا تقر�أ؟ مباذا تفكر ؟ ماذا حتب ؟؟ وال مانع
من ذكر بع�ض املقالب التي حدثت لك يف يومك لكن ال تكرث منها.
ال ت�ضع �صورة غريبة �أو �صورة ال تعرب عن نف�سكال ت�شرتك يف املواقع التي تتبادل معك الفلورز ،فخري لك  100متابع يحرتمون كتاباتك �،أف�ضلمن  200ال يعرفون ماذا تكتب ؟
ال ت�ستخدم  Auto Direct Messageملرا�سلة املتابعني اجلدد  ،لأنك قد تر�سل ل�شخ�ص اليعرف لغتك
ال تت�صنع املثالية وكن نف�سك يف كل ما تكتبهل تعلم  :يوجد يف ال�شبكة العنكبوتية �أكرث من مليون تطبيق يدعم ال�شبكة الإجتماعية ) ( Twitter

هل تعلم ب�أن لكل مغرد يف اليوم فقط  1000تغريدة  ،ويف كل �ساعة للمغرد كحد �أق�صى  100تغريدة
 33لن اذكر جميع طرقي ال�سرية حتى ال يقوم املغردين بف�ضح امري ومعرفة ا�سراري
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�أ�سئلة وا�ستف�سارات :
كم عدد الفلوينج Followingاملثايل ؟؟
�س�ؤال ال ينتهي من املغردين  ...وهو �أيهما �أف�ضل يل يف تويرت
�أن يكون عدد الذين يتابعوين � Followersأكرث من الذيـن �أتابعهم Following�أن يكون عدد الذين يتابعوين  Followersنف�س عدد الذين �أتابعهم Following�أن يكون عدد الذين يتابعوين � Followersأقـل من الذيـن �أتابعهم Followingوقد وجدت الإجابات خمتلفة يف ذلك ،فالبع�ض يقول ب�أن الن�سبة يجب �أن تكون  %90للذين يتبعوين  ،و%10
للذين �أتابعهم  ،والبع�ض يقول ن�سبة � %80إىل  %20وهكذا  ....و�أقول كل هذا يعتمد على اال�سرتاتيجية
اخلا�صة باملغرد وماذا يريد من تغريداته ومن هم �شريحته ؟  .فاخرت ما �شئت فال يوجد قانون ثابت يف ذلك

كم عدد ال�ساعات املثالية التي نق�ضيها يف تويرت ؟؟
بالطبع ال توجد �إجابة موحدة لهذا ال�س�ؤال فالبع�ض لديه هدف معني يجعله ي�ستخدم تويرت �ساعتني يف اليوم
 ،والآخر لديه هدف �آخر يجعله ال يت�سغرق �أكرث من  30دقيقة يومياً  ،فكل ذلك يعتمد على ا�سرتاتيجيتك
يف ال�شبكات الإجتماعية  ،لكن �أحر�ص كل احلر�ص �أال ت�سيطر عليك ال�شبكات الإجتماعية وت�ستهلك وقتك
 ،و�إحر�ص �أي�ضاً على عدم ا�ستخدام ال�شبكات الإجتماعية يف �أوقات العمل الر�سمية ، 34و�ضع لنف�سك �أوقات
حمددة للتوا�صل مع ال�شبكات الإجتماعية.

ما ال�شبكة الإجتماعية الأمثل التي يف�ضل ا�ستخدامها ؟؟
ال�شبكات الإجتماعية يف ال�شبكة العنكبوتية ال ح�صر لها  ،وكثرية جداً  ،وكل �شخ�ص يجب �أن يقوم ب�إختيار
ال�شبكة التي تنا�سب �أهدافه  ،هناك �شبكة خا�صة برجال الأعمل  Linkedinوهناك �أخرى خا�صة بالعالقات
وال�صداقات القدمية  FaceBookوهناك خا�صة بتناقل الأخبار ب�سرعة  Twitterوهناك �شبكات �أخرى
كثرية  ،ويوجد بع�ض التطبيقات التي تربط بني بع�ض ال�شبكات وبع�ضها حتى ال تقوم بالكتابة يف كل �شبكة
بانفراد .
 34يجب تقدمي ح�سن الظن للمغردين اثناء ر�ؤية تغريداتهم �أثناء �ساعات العمل ال�صباحي فقد يكون خارج العمل يف مراجعة حكومية  ،وقد يكون
م�سافر  .كما �أنه ال مانع من التوا�صل �إذا و�صلتك ر�سالة على الدايركت م�سج لأنها يف حكم الر�سالة العادية SMS
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هل كل �شخ�ص اتابعه ؟
هناك �س�ؤال دائما يُطرح  ..وهو  :هل كل �شخ�ص قام مبتابعتي يجب علي �أتابعه ؟  ،وب�صراحة خالل جتربتي
املتوا�ضعة يف تويرت فقد مررت بثالثة مراحل يف متابعة الأ�شخا�ص �أخل�صها بالتايل:
املرحلة الأوىل � :أقوم مبتابعة املغردين بدون �أي نظام �أو ترتيب  ،مبجرد عجبتني تغريدة له �أقوم مبالحقته
املرحلة الثانية  :وفيها قمت مبتابعة كل من يتبعني �سواء لديه تغريدة واحدة �أو � 20ألف تغريدة و�سواء لديه متابع
واحد �أو لديه � 100ألف  ،وكانت لدي فل�سفة خا�صة لي�ست جمالها هنا
املرحلة الثالثة  :وهي الآن �أثناء كتابتي هذه املذكرة  ،حيث مررت على نظام �أح�سب ب�أنه فيه فكرة جيدة و�س�أقوم
بتجربته الفرتة القادمة ،وهيكلة النظام هي التايل:

25

مواقع مفيدة: 35
موقع مميز يقوم بتحويل تويرت �إىل مدونة �إجتماعية بطريقة ذكية � ...سجلت فيه قريباً و�أكت�شفهحالياً  ،و�أدعوكم لإكت�شافه twylah.
ال �أعلم ملاذا يقوم ال�شخ�ص يف تويرت ملرا�سلة نف�سه  ،لكن �إذا �أحببت مرا�سلة نف�سك لنف�سكفممكن الدخول من هذا املوقع و�أر�سل لنف�سك ر�سالة privatetweet
-ويوجد تطبيقات خا�صة بالآي فون والأندرويد والبالك بريي ممكن البحث عنهم
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TdGVn/gl.goo
 35يوجد قائمة مميزة وم�صنفة ت�صنيف مميز يف هذين املوقعني ptN0C/gl.goo
 36قام الأخ ما�ضي اخلمي�س ب�شرح تطبيق مميز يل يف عيد الفطر ال�سابق وقمت باقتنائه جلهازي الآي فون وهو تطبيق مميز وا�سمه
Tweetbot
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ويف اخلتام �أ�س�أل اهلل عزوجل �أن �أكون قد وفقت يف عر�ض �أحد جتاربي يف التوا�صل الإجتماعي وخا�صة ب�شبكة
تويرت  ،و�أمتنى �أن �أكون قد قدمت ولو �شيئاً ب�سيطاً للمحتوى العربي يف ال�شبكة العنكبوتية  ،و�س�أكون ممنت لكل
من يهديني تعليقاً �أو نقداً � ،أو ت�صحيحاً � ،أو �إ�ضافة على هذه املذكرة لتكون مرجع لكل عربي مهتم بالتوا�صل
الإجتماعي وتكوين عالقات �إجتماعية.

متخـ�صـ�ص فـي التنظـيـم الإداري واالجتمـاعـي
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