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نبذة عن تك ترايبز

مع تزايد نسب استخدام اإلنترنت في منطقة الشرق 

األوســـط وشـــمال أفريقيا، فإن القضايـــا المجتمعيّة 

والسياســـيّة قد احتلت حيزًا بارزًا فـــي الفضاء الرقمّي 

بحيث صـــار نقـــاش المواضيـــع والقضايـــا المتعلقة 

بالديمقراطية أمرًا متاًحا للجميع بعد أن كان مقتصرًا 

على النخبة فقط.

إننا في »تك ترايبز« نؤمن وبشـــدة بأهمية توفير أدوات 

التعبير الرقمي –ســـواء أكان ذلك على شبكة اإلنترنت 

أو خارجها-  لجميع من يحتاجها دون استثناء وخاصًة  

فئة الشباب التي  تمثّل النســـبة األعظم من السكان 

في مجتمعاتنا العربية ليكون صوتها مسموًعا ورأيها 

مؤثرًا وخصوًصا في القضايا التي تخص مجتمعاتها. 

تعتمـــد »تك ترايبز« في عملها على اإلبداع الذي ينطلق 

من التميز في اســـتخدام أدوات التعبيـــر الرقمي في 

مجاالتها المختلفة مثل الشبكات االجتماعية بمختلف 

أنواعهـــا كالفيســـبوك وتويتـــر ويوتيـــوب وتطبيقات 

الهواتـــف المحمولـــة واألجهزة اللوحيّـــة وغيرها من 

األدوات الرقمية األخرى كالخرائط التفاعلية إلى جانب 

المعلومات المصّورة ومقاطع الفيديو والصور وغيرها 

من األدوات.

إال أن ما يميز  »تك ترايبـــز« عن باقي المنظمات العاملة 

في مجـــال اإلعالم الرقمي هو حرصها على تســـخير 

التكنولوجيـــا الرقميـــة لخدمة القضايـــا المجتمعية 

وذلـــك عن طريق توفيـــر  أدوات تقنية ذات تكلفة أقل 

إلى جانـــب قابليّة هـــذه األدوات إلعادة االســـتخدام 

مرارًا وتكرارًا لغايات مســـاعدة المنظمات غير الربحيّة 

ومنظمـــات المجتمع المدنّي علـــى تحقيق أهدافها 

اإلعالميّة المؤثرة وإيصال رسالتها المقصودة الى أكبر 

قطاع من الشريحة المجتمعيّة المستهدفة.
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نســـعى في »تك ترايبز« إلى دعم إشـــراك الشباب في 

الحكـــم والمســـائل المتعلقـــة بالمجتمـــع المدنّي 

واالنتخابـــات وتثقيـــف الناخبيـــن وتعزيز  المشـــاركة 

السياسيّة إضافة إلى محاربة الفساد وتعزيز الشفافيّة 

في تقديم الخدمات والتدريب على صحافة المواطن 

والتثقيف البيئي وتمكين فئتي النساء والشباب وزيادة 

النشـــاط الشـــبابي الذي يزيد من فاعليّة تأثير الشباب 

ودورهم على الصعيد المجتمعّي والسياسّي.  

وعليه فتحـــرص »تك ترايبـــز«  على تدريب الناشـــطين 

المجتمعيّيـــن الرقميّيـــن فـــي العمل علـــى تغييرات 

التكنولوجيا  مجتمعيّة ذات نطاق واسع باســـتخدام 

الرقمية بهدف تطوير معرفتهـــم بالتقنيات الرقمية 

من منظور برمجيات المصادر المفتوحة، باإلضافة إلى 

التطرق لمهارت التيســـير والتواصل من خالل أنشـــطة 

تفاعلية تعزز اإلبداع الشخصي والعمل التشاركي.

أما علـــى أرض الواقع وبعيًدا عن فضاء اإلنترنت، تقوم 

»تك ترايبز« بتقديم التدريب الالزم لمنظمات المجتمع 

المدني في مجال بناء القـــدرات والذي يهتم بتمكين 

المنظمات غيـــر الحكومية والعامليـــن فيها وتطوير 

قدراتهم علـــى اســـتخدام األدوات الرقميـــة الالزمة 

إلحداث التأثيـــر المطلوب من حيـــث التخطيط لهوية 

هذه المنظمـــات البصرية والرقميّـــة أحيانًا عن طريق 

استخدام أدوات التصميم ووسائل التسويق واالتصال 

مثـــل مقاطع الصـــوت والصورة وتخصيص الرســـائل 

اإلعالميّـــة الموجهـــة للجمهـــور وجًها لوجـــه والتي 

تختلف في طبيعتها عن تلك المتعلقة بمستخدمي 

اإلنترنت.

قيمـــة المشـــاريع التي تنفذهـــا “تك ترايبـــز” ال تكمن 

فقط في التعريف بأدوات اإلعالم الجديد والشـــبكات 

اإلجتماعيّة بل بالعمل مع الطاقات الشـــبابيّة لتحديد 

أولويّات العمـــل التنموي وايجاد آليّـــة لتوظيف هكذا 

طاقات بشـــكل فاعل عن طريـــق تكنولوجيا تنمويّة 

تطمح لبناء قاعدة شعبيّة تعتمد على فكرة »الحشد 

الجماهيري الرقمي« إلحداث تغيير مجتمعي مطلوب. 
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مقّدمـــــــــة الدليل

بنسخته  الدليل  هذا  يصبح  بأن   )Tech Tribes( ترايبز  تك  منظمة  تطمح  

العربية   باللغة  ناطقة  مدني  مجتمع  منظمة  لكل  مرجًعا  األولى 

ورؤاها  أفكارها  إليصال  كمنبرٍ  الجديد  اإلعالم  ألهمية  ومدركة 

للنهوض بمجتمع أكثر وعيًا وتيقًظا. 

ولمتطوعين  العاملين  قدرات  بناء  هو  الدليل  هذا  من  الهدف  إن 

والهاتف  التكنولوجيا  ووسائل  االجتماعي  اإلعالم  مجال  في 

النقال وتوظيف هذه الخبرات بما يدعم احتياجات برامج وحمالت 

المنظمات أو قضايا المؤسسات. 

ما هو هذا الدليل؟

يجمـــع هـــذا الدليـــل خالصـــة خبـــرات العديد من 

األشخاص المتخصصين وأفضل الدروس المستفادة 

والخبرات التـــي أثبتت فاعليتها فـــي مجال اإلعالم 

الجديد عن أهمية هذا اإلعالم لمنظمات المجتمع 
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المدنـــي، وأهميـــة تواجـــد كل منظمة علـــى مواقع 

التواصل االجتماعي باإلضافة إلجابته على العديد من 

التســـاؤالت ذات العالقة باإلعـــالم الجديد التي تخطر 

على بال القائمين على منظمات المجتمع المدني.

كمـــا ويأتي هـــذا الدليل اإلعـــالم الجديـــد لمنظمات 

المجتمـــع المدني انطالًقـــا من ضـــرورة توّفر مرجٍع 

يجمع معلومـــات صحيحة وحديثة عن هذا النوع من 

اإلعالم الذي ال يقتصر استخدامه على األفراد فقط، بل 

يمتد ليشمل منظمات و مؤسسات المجتمع المدني.

انطلقـــت فكرة  إصدار هذا الدليل مـــن إيماننا بضرورة 

توفيـــر مرجٍع شـــامٍل لمنظمـــات المجتمـــع المدني 

التي تطمـــح لتعزيز وجودهـــا على مواقـــع التواصل 

االجتماعي وإتقان استخدام أدواته المتعددة، لما في 

ذلـــك من منفعة فـــي خلق حلقة تواصل ومســـاحة 

للحوار مـــع مع الفئة المســـتهدفة مـــن جهة ومع 

الجهات المانحة والتي تقـــدم الدعم المالي واإلداري 

واللوجســـتي الالزم من جهة أخرى. إن أســـباب إيماننا 

بضرورة توظيف هذا النوع من وســـائل اإلعالم ال تأتي 

فقط من ســـهولة الوصـــول إليها وال رخـــص الموارد 

الماليـــة المتعلقة بها بـــل ألنها توفـــر للقائمين على 

هذه المنظمات خبرات صار من الضروري لكل منظمة 

التمتع بها في عصر تشّكل فيه التكنولوجيا و سرعة 

انتقال وتداول المعلومة العنصـــر األهم في االتصال 

المرئي و المقروء والمسموع. 

إضافة إلـــى كل ما ســـبق، يقدم الدليل اســـتراتيجية 

عملية لمنظمـــات المجتمع المدنـــي الراغبة بتحقيق 

تواجـــد وتميز فـــي التواصل مع الفئات المســـتهدفة 

والجهـــات المانحـــة عبـــر شـــبكات مواقـــع التواصل 

االجتماعـــي من خالل خطـــوات عمليـــة وفعالة لبناء 

إســـتراتيجية ناجحة تحقق أهداف منظمات المجتمع 

المدني.

ولتحقيق هـــذا الهدف، يقـــوم هذا الدليـــل بتقديم 

معلومات ضرورية بخصوص وسائل اإلعالم االجتماعي 

التغيير  المختلفة وطريقة توظيفها إلحداث  بأنواعها 
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المجتمعي المطلوب، وســـبل اســـتخدام الوســـائط 

المتعـــددة من صـــور وفيديـــو وبودكاســـت وغيرها 

في بناء الهويـــة البصرية والرقمية إضافة الســـتغالل 

الهواتـــف النقالة والذكية في بنـــاء حمالت منظمات 

المجتمع المدني وإيصال رسائلها المختلفة.

كمـــا ويتنـــاول الدليـــل واحًدا مـــن أهم الطـــرق التي 

لجمـــع  الحكوميّـــة  غيـــر  المنظمـــات  تســـتخدمها 

المعلومات والتمويل  من الجمهور باســـتخدام حشد 

المصـــادر مثل الخرائـــط التفاعليـــة، وتوظيف التدوين 

وغيره من وســـائل النشر اإللكتروني لتقديم المحتوى 

إلـــى جمهور هـــذه المنظمـــات بشـــكل أكثـــر تأثيرًا 

وتفاعلية. 

وفـــي الختـــام، تأتـــي الخدمـــات الرقمية المســـاندة 

مثـــل »ملفات جوجـــل« و«الخدمات الســـحابية« لتوفر 

المدني وســـيلة شـــبه مجانية  المجتمع  لمنظمـــات 

لمشـــاركة ملفـــات مشـــاريعها حتـــى وإن تباعـــدت 

المسافات الجغرافيّة. 
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مقّدمـــــــــة

تتنـــوع أهداف منظمات المجتمع المدني بحســـب نـــوع المنظمة والمجال الـــذي تعمل فيه. وتتطلـــب هذه األهداف 

الكثيـــر من المشـــاريع والبرامـــج والتـــي بدورها تحتـــاج لنشـــاطات علـــى أرض الواقع، وهنـــا تكمن المشـــكلة، حيث 

يصطـــدم الناشـــطون والمنظمات بالكثيـــر من المعوقات التـــي تقف بينهم وبيـــن وصولهم للهدف المنشـــود. قد 

تتمثـــل هذه المعوقـــات بالمشـــاركة، أو الدعاية، أو التواصـــل، أو المكان، أو التكلفـــة، أو العديد من المشـــاكل األخرى.

تمكن شــبكة اإلنترنــت وتطبيقات الهاتف المحمول منظمات المجتمع المدني من التحــرك بحرية أكبر بجانب الوصول 

إلى فئة أكبر من الجمهور والمتلقين بهدف توعية المجتمع بأهمية عمل هذه المنظمات. يأتي إنشــاء موقع إلكتروني 

تابع لكل منظمة بحيث يوّضح أهداف هذه المنظمة 

ومصادر تمويلهــا والفعاليات المجتمعية المختلفة 

التــي تقوم بتنظيمها واإلشــراف علــى تنفيذها مما 

يجعلهــا معروفــة لمجتمعهــا. إضافــة للمواقــع 

اإللكترونية، تتوافر عــدة مواقع مجانية أخرى تقوم 

بتقديــم خدمــات مجانية للمســتخدمين مما يوّفر 

في ميزانيــة المنظمات غير الحكومية ويســمح لها 

بتوظيفها لخدمة قضاياها المجتمعية. 
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ويمكن تقسيم وسائل وتقنيات اإلعالم االجتماعي من حيث الوظيفة إلى أدوات إدارة ونشر المحتوى، وأدوات االستماع 

والرصد وأخيرًا أدوات التقييم. 

أدوات االستماع والرصد

وتعرف أيًضا بأدوات مراقبة األخبار  )Listening Tools( وتستخدم في  االستماع إلى ما يتداوله المستخدمون والناشرون 

مــن أخبار ومصادر من الممكن أن تتناول أخبار منظمتك. وهكذا يقوم المســؤول عن االتصال والتواصل االلكتروني في 

المنظمة باســتغالل وقته وجهده في البحث عن األخبار ذات األهميّة لعمل المنظمة وفئتها المستهدفة بفاعليّة أكبر 

وتصفحها بهدف تعظيم هذه القيمة. 

مثــال: إنذار األخبار مــن جوجل )Google Alerts(: وهي خدمة مجانية تقدمها شــركة جوجل إلى متصفحي شــبكة 

االنترنــت فــي حال كانوا يمتلكون بريــًدا إلكترونيًا من جوجل، حيث يتم إدخال كلمة البحــث المطلوبة )يمكن اختيار أي 

كلمة مطلوبة ويمكن أن تتكون من عدة كلمات حسب الطلب(، وتحديد نوع اإلنذار، واالختيار من بين األخبار أو المدونات 

أو الشــبكة أو المجموعات من ثم إدخال عدد المرات لتلقي اإلنذار )فوري أو يومي أو اســبوعي(، وســيتلقى المستخدم 

بريــدًا يخبــره عن الموافقــة أو الرفض لبدء وصول إنــذارات األخبار لبريده حســب الزمن الذي اختاره في أســفل الصفحة 

الرئيسية ألخبار جوجل. 
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أدوات إدارة ونشر المحتوى

تســاعدك هذه األدوات في نشــر محتواك على شبكة اإلنترنت 

وتنظيــم هــذه العملية بحيــث تحقــق األهــداف المرجوة من 

استراتيجيّة اإلنتشار واإلعالم االلكتروني بأفضل ما يمكن. 

الشــبكات االجتماعية )Social Networks( ومنها الفيســبوك 

 :)MySpace( وماي سبيس )Twitter( وتويتر )Facebook(

توفر الشـــبكات االجتماعية وســـيلة إلنشـــاء مجتمع 

عبر شـــبكة اإلنترنـــت والتواصـــل مع هـــذا المجتمع 

بصورة لحظيّـــة وبـــدون تكاليف تذكـــر، حيث يمكن 

نشر رســـالة معينة أو إنشـــاء مجموعة تهتم بقضية 

معينة وتناقش وتتفاعل بشكل بناء مما يحقق الكثير 

من األهـــداف الخاصة بالحمـــالت والبرامـــج التنمويّة. 

كما يمكـــن من خاللها تنظيم حدث معين وحشـــد 

الجماهير لهذا الحدث، باإلضافة إلى إمكانية تســـليط 

الضوء على قضية معينـــة غائبة عن أنظار الناس. وبذا 

تمثل هذه الشبكات مساحة غير محدودة للناشطين 

تجعلهم يتجاوزون معظم المعّوقات التي تحد من 

أنشطتهم.
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)Wikipedia( مثل موقع ويكيبيديا )Wiki( ويكي

هـــو نوع من المواقـــع اإللكترونية الذي يســـمح للزوار 

بإضافـــة المحتويـــات وتعديلهـــا دون أي قيـــود في 

الغالـــب، وقد تشـــير كلمـــة ويكـــي أيًضا إلـــى برامج 

الويكـــي المســـتخدمة في تشـــغيل هـــذا النوع من 

المواقع. تعني كلمة ويكي بلغة هاواي »سريع«، وقد 

استخدمت هذه الكلمة لوصف هذا النوع من أنظمة 

إدارة المحتوى للداللة على الســـرعة والســـهولة في 

تعديل محتويات المواقع، وتســـتفيد منها منظمات 

المجتمع المدني في مشـــاركة اآلخرين بالمعلومات 

حول نتائج عملها ومشاريعها ونشاطاتها.

)Tumblr( وتمبلر )Blogger( وبلوجر )Word Press( مثل وورد برس )Blogs( المدونات

المدونـــات هـــي مواقـــع إلكترونية مصممـــة لعرض 

الصفحات والمواضيع على شـــكل مفكـــرة وترتيبها 

حســـب الترتيب الزمني من األحـــدث إلى األقدم حيث 

تعرض المواد األحدث أوالً.

 بعكس العديد من أنواع المواقـــع األخرى التي عادة 

ما تكون أداة تواصل باتجاه واحد )أي مخصصة فقط 

لعرض المعلومات(، صممـــت المدونات لغايات دعم 

التفاعل بين ناشـــر المدونة والقارئ. ويمكن لمنظمات 

المجتمع المدني اســـتخدامها لعـــدة غايات منها: أّن 

إنشـــاء أو صيانة أي مدونة ال يحتـــاج إلى خبراء، حيث أن 

برنامج إنشاء المدونات أشبه ما يكون ببرنامج معالجة 

النصوص، إضافة إلى أّن المدونات هي أحد أكثر أدوات 

التسويق فاعلية واألقل تكلفة في نفس الوقت.
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ملفات جوجل )Google Docs( هي خدمة مجانية لمعالجة كلمات وجداول وعروض تقديمية ُمقدمة من جوجل. 

تسمح الخدمة للمستخدمين بإنشاء وتحرير الملفات 

عبر اإلنترنت ومشـــاركتها مع مستخدمين آخرين في 

نفس الوقت.

كما توفر لك هذه الخدمة أيًضـــا خيار تنظيم وترتيب 

المســـتندات عن طريق إنشـــاء المجلـــدات وتصنيفها 

وتغيير لـــون المجلد لتمييزه وحتـــى حذفه من قائمة 

مجلداتك. 

تجمع الخدمة بين خصائص خدمتي معالجة الكلمات 

والجداول الممتدة، حيث يمكـــن لمنظمات المجتمع 

المدني استخدام هذه الخدمة في مشاركة الملفات 

مـــع المنظمـــات الشـــريكة والجهـــات الداعمة دون 

الحاجة للتواجد في نفس المكان وخصوصًا إذا كانت  

المنظمات واقعة في مناطق متباعدة.

)YouTube( مواقع مشاركة الفيديو، مثل موقع يوتيوب

توفر هذه المواقع الطريقة األمثل للوصول لمقاطع 

الفيديـــو التي تـــم تحميلها من قبل المســـتخدمين، 

فيمكن لمنظمـــات المجتمع المدني عرض منتجاتها 

من الفيديوهات الرقمية مثل إعالنات الخدمة العامة 

لمســـتخدمي اإلنترنـــت والترويج لها مـــن خالل هذه 

المواقع.  يمكن للتوظيف الصحيح لمواقع مشـــاركة 

الصـــور أن يرفع مـــن رصيـــد المنظّمـــة وتأثيرها على 

اإلنترنـــت وخصوصا إذا تحـــّول الفيديو المنشـــور إلى 

فيديو سريع االنتشار  على الشبكة )وهو ما يعرف بالـ 

Viral Video باللغة اإلنجليزيّة(.
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)Flickr( مواقع مشاركة الصور مثل موقع فلكر

 وهـــي شـــبيهة بمواقع مشـــاركة الفيديـــو ولكنها 

مخصصـــة فقـــط لمشـــاركة الصـــور، حيـــث يمكن 

لمنظمـــات المجتمـــع المدني عرض نشـــاطاتها وما 

تقدمـــه مـــن خدمـــات على شـــكل محتـــوى مرئي 

ومسموع وإذا سمحت الخدمة بذلك، باستخدام مثل 

 )Instagram( هذه المواقع. ومؤخرًا، انضـــم موقع

إلى دائرة مواقع مشـــاركة الصـــور ليصبح له جمهور 

كبير حـــول العالم إال أن منظمـــات المجتمع المدني 

بدأت في استخدامه حديثًا. 

 )Podcast( البود كاست

هو ملف متعدد الوسائط سواء أكان مرئيًا أو مسموعًا 

)وهو النوع األكثر شيوعًا(، ويمكن تحميله على جهاز 

كمبيوتر أو أية أجهزة أخرى مهيئة لتشغيلها.

عادة ما يتم إنتاج سلســلة أو حلقات من البودكاست 

والــدروس  األخبــار،  علــى:  تحتــوي  أن  يمكــن  والتــي 

التعليميــة، والتدريبات، أو إجراء مقابــالت أو غيرها من 

المحتويات. 
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ويمكن تنزيل هذه الحلقات عن طريق برامج خاصة لتصيّد البودكاســت تســمى )Podcatchers(، ومنها برنامج آي تونز 

المقدم من شركة أبل. ويطلق على  كل ملف في البودكاست اسم »حلقة«.

)HootSuite( وهوت سوت )TweetDeck( تويت دك

 تســتخدم هــذه األدوات في جدولة المحتوى، مما يمكن المنظمة من ضبط مواعيد نشــر محتواهــا على موقع تويتر 

خصوًصا وألكثر من حساب واحد. 

أدوات التقييم

وهي األدوات التي تســاعدك في تقييم فاعليّتك وقياس أدائك على اإلنترنت باستخدام المواقع اإللكترونية والشبكات 

االجتماعية بحيث تسمح لك بتحديد مدى تأثير رسائلك على الجمهور المستهدف. 

)Surveymonkey( الدراسات والمسوحات مثل موقع

 حيــث  تســمح مثل هذه المواقع بإمكانية عمل االســتبيانات والدراســات لألخــذ  برأي فئة معينة حــول موضوع محدد 
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وقيــاس رد فعلهــا أيًضا، مما يوفر على منظمات المجتمــع المدني الكثير من الوقت المهدور فــي الميدان  والتكاليف 

المتعلّقة بالمسوحات وإدارة  حمالت استطالع الرأي.   

)Google Analytics( تحليالت جوجل

وهي خدمة مجانية تقدمها شــركة جوجل وتســمح لمســتخدميها باالطالع على نســبة زيارة الموقع، وأوقات الزيارة 

وعدد الزوار واستعراض الصفحات وغيرها من الخدمات. 

أدوات أخرى

المزج )تهجين تطبيقات الويب( )Mash-ups(: في مجال تطوير الشبكة، المزج هو صفحة ويب أو تطبيق يجمع بيانات أو 

وظائف من اثنين أو أكثر من المصادر الخارجية إلنشــاء خدمة جديدة. والمزج مصطلح يعني السهولة، وسرعة التكامل، 

وكثيرًا ما تستخدم واجهة التطبيق البرمجية ومصادر البيانات إلعطاء نتائج لم تكن السبب األصلي إلنتاج مصدر البيانات 

الخام. مثال على المزج هو اســتخدام البيانات لرســم الخرائط إلضافة معلومات عن الموقع إلى البيانات، وبالتالي خلق 

شبكة جديدة ومتميزة. توجد أنواع كثيرة من عمليات المزج، مثل  مزج المستهلك، ومزج البيانات، ومزج المشاريع. والنوع 

األكثر شــيوعًا من المزج هو  مزج المســتهلِك، ويســتهدف عامة الجمهور وزوار الموقع بحيث يوفر لهم أكثر من خدمة 

في مكان واحد.
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مقّدمـــــــــة

في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم، برز دور شبكات التواصل االجتماعي بشكل كبير في التأثير 

على المجتمعات وقضاياها المختلفة. إال أن منظمات المجتمع المدني تعد من أكثر الجهات المستفيدة من مثل هذه 

الترويج لقضاياها والوصول بها ألكبر فئة مستهدفة من جمهورها وداعميها ونشر حمالتها ومواضيع  الوسائل في 

التنظيم والقيادة التي تحملها على عاتقها في خدمة المجتمع. 

كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني استغالل شبكات التواصل االجتماعي لتحقيق أهدافها وأغراضها المجتمعيّة؟، 

وما هي أفضل الطرق لتوظيف اإلعالم االجتماعي للوصول والتأثير؟

موقع تويتر

ما هو تويتر؟

ظهـــر موقع تويتر فـــي العام 2006 كمنصـــة للتدوين 

المصغر تمكن مســـتخدميها من إرســـال »تغريدات« 

عن حالتهم الشـــخصية بحيث ال يتجاوز عدد حروفها 

الـ 140 حرًفا للرسالة الواحدة. يمكن لمستخدمي تويتر 

إرســـال التغريدات عن طريق موقع تويتر نفسه أو عن 

طريق الرسائل النصية القصيرة أو الهواتف المحمولة 
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أو التطبيقات األخرى مثل الفيسبوك . 

 ،2012 آذار/مـــارس  شـــهر  مـــن  ابتداء 

وفر تويتر واجهـــة باللغة العربية 

من  مســـتخدميه  لمســـاعدة 

على  اللغة  بهـــذه  الناطقيـــن 

اســـتخدامه بشـــكل أفضـــل 

من  مجموعة  مع  باالشـــتراك 

التغريد  وســـفراء  المتطوعيـــن 

العربـــي، وال يزال تويتر بشـــكله العام يخضع 

للتطوير بشكل مستمر. 

أثبـــت تويتـــر فعاليتـــه في نشـــر 

األخبـــار بشـــكل ســـريع وفوري 

خـــالل الربيع العربـــي، وأعطى 

العربي  العالم  في  للمواطنين 

الفرصة للتعبير عن آرائهم بكل 

حرية وراحة. 

ابدأ بمتابعة األشخاص واحًدا  تلو اآلخر بعقالنية وذكاء، وال تتابع )٥٠( 

مشترًكا مثالً مرًة واحدًة حتى ال تشعر بأنك ال تستطيع مجاراة  كل ما 

يكتبونه فتمّل من الموقع.
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مصطلحات يجب معرفتها قبل استخدام موقع تويتر

المصطلح باللغة 
العربية

المصطلح باللغة 
اإلنجليزية

المعنى

Tweetتغريدة/تغريدات
رسائل قصيرة تصل إلى )140( حرف ويمكن أن 

تحتوي على روابط

Followingالُمتابَعون
قائمة األشخاص الذين تقوم بمتابعة ما 

يكتبون من تغريدات.

Followersالُمتابِعون
قائمة األشخاص الذين تيقومون بمتابعة ما 

تكتب من تغريدات.

Retweet / RTإعادة التغريد )إعادة النشر(
وهي خاصية إعادة نشر أي تغريدة بحيث 

تظهر باسم ناشرها األصلي.
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المصطلح باللغة 
العربية

المصطلح باللغة 
اإلنجليزية

المعنى

Mentionاإلشارة
وهي خاصية ذكر شخص أو عدة أشخاص 

في التغريدة بحيث يصلهم تنبيه عنها.

Favoriteتفضيل
هي خاصية إضافة تغريدة معينة إلى 

القائمة المفضلة للرجوع لها الحقًا.

Listsالقوائم
وهي خاصية تصنيف حسابات من تتابعهم 

ويمكن إنشاء )20( قائمة بحد أقصى.

# Hashtagالوسم/ عالمة المربع
هي خاصية تصنيف التغريدات حسب 

مواضيع معينة ليتم الرجوع إليها بسهولة.

Time Lineالخط الزمني

هو عبارة عن آخر التحديثات أو التغريدات 
التي تظهر من قبل من تتابعهم، ويتم 
تحديثها كل بضعة ثواني في حال كان 

هناك تغريدات جديدة منذ آخر عرض لهذا 
الخط الزمني.
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المصطلح باللغة 
العربية

المصطلح باللغة 
اإلنجليزية

المعنى

Searchesسجل البحث

هي خاصية البحث عن الكلمات المفتاحية 
من )أسماء مستخدمين، وسوم، مفردات 

وجمل ... إلخ( والتي يمكن حفظها 
والعودة لها في أي وقت بحيث تسّهل 

على المستخدمين الرجوع لعمليات البحث 
خصوصًا األشخاص الذين يتابعون وسوًما 

معينًة بشكل دوري.

Trendsالمواضيع المتداولة
هي المواضيع األكثر تداوالً حاليًا بين الناس 

بناًء على دولة محددة أو على مستوى 
العالم.

#PTالتغريدات السابقة
تستخدم عادة لإلشارة بأن هذه التغريدة 

لها عالقة بالتغريدات السابقة لها.

Direct Messagesالرسائل الخاصة
تستخدم إلرسال الرسائل إلى أشخاص 

آخرين دون أن يّطلع عليها أحد و 
بخصوصية تامة. 
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المصطلح باللغة 
العربية

المصطلح باللغة 
اإلنجليزية

المعنى

Verified Accountحساب موثوق

هي عبارة عن عالمة )صح( داخل دائرة زرقاء 
تظهر بالقرب من اسم المستخدم للداللة 

على أن صاحب هذا الحساب تم التحقق 
من هويته الحقيقة عبر موقع تويتر.

البدء بالتغريد

فــي العموم وحســب التعريف ســابق الذكر للتغريدة، فهــي تتكون من 

)140( حرًفا ويمكن تقسيم مكوناتها على النحو التالي:

النص المراد إرساله.. 1

 اإلشارات: اسم أو أسماء مستخدمين آخرين، وهي عبارة عن إشارة »@« . 2

.»@anadigitalorg« متبوعة باسم المستخدم مثل

 وســوم لتصنيــف التغريدة: حيــث يمكن اســتخدام اللغتين العربية . ٣

تويتــر  علــى  لرســائلك  اجعــل 
تجعلهــا  وال  وهدًفــا،  معنــى 
مجرد كلمــاٍت ال تفيد اآلخرين. 
شــارك بأفكارك وبالحديث عن 
أشياء مهمة ونّوه عن األحداث 
وعن  تتابعها  التي  المســتجدة 
روابــط المواقــع المفيدة وفي 

بعض األحيان المضحكة.
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واإلنجليزية في نفس الوقت، فيتم وضع الوسوم من خالل استخدام 

العالمة »#« ثم اســم الوسم، وهناك العديد من الوسوم التي يمكن 

استخدامها لتصنيف أي تغريدة.

 رابط لصورة أو فيديو أو موقع إلكتروني. وهنا اســتخدام رابط لمقال أو . 4

لموقــع ما مثل »أنا ديجيتال«. اعلم أن موقع تويتر يقوم بوضع الروابط 

بشكل مختصر وقصير باستخدام خاصية تقصير الروابط، وهي خدمة 

تعتمد ببســاطة علــى تقليص حجــم الروابط من أجل ســهولة نقلها 

وتذكرها أو إدراجها في عدة مقاالت. والحقيقة أّن الموقع الذي يقترح 

الخدمــة يقوم بصنــع رابط جديد، وفــور دخول زائر لهــذا الرابط يقوم 

الموقع بإعادة توجيهه إلى الرابط الذي يريده.

موقع جغرافي من خالل تفعيل هذا الخيار من أسفل مربع النص.. ٥

 رمــز أو رمــوز تــم اعتمادهــا علــى مــدار الســنوات الماضيــة مــن قبل . 6

مســتخدمي الموقع بحيــث أصبحت عرفــًا، مثل )PT،RT(. على ســبيل 

المثــال )cont( والــذي يعنــي أن هناك تكملــه لهذه التغريدة ســتأتي 

الحقًا وهي من األعراف التي تم استخدامها في موقع تويتر. 

اســتخدام عالمــات المربع )#( 
المناســبة للرســالة التــي تريــد 
إيصالهــا يجعــل مــن اآلخرين 
تتضمن  التي  يتابعون رســائلك 
هذه العالمات باإلضافة للقدرة 
علــى تتبــع النقاشــات حول أي 
موضــوع ممــا يعمــم الفائدة 

على جميع مستخدمي تويتر.

اكتــب التغريدات بقواعد اللغة 
أي  وجــود  عــدم  مــن  وتأكــد 
أخطاء لغويــة أو أي مختصرات 

صعبة الفهم.
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باإلضافة إلى ما سبق، فهنالك عدة خيارات وعناصر مهمة ال يمكننا التغاضي عنها:

إضافة صورة: حيث يمكن إرفاق صورة مع هذه التغريدة من جهاز الحاسوب أو كاميرا الهاتف النقال.. 1

إضافة موقعك الجغرافي: وهنا يمكن إضافة المكان الذي يتواجد به مستخدم الحساب.. 2

عدد األحرف المتبقية في التغريدة من أصل )140( حرًفا.. ٣

أيقونة تغريد: وهي األيقونة الخاصة بنشر التغريدة عند االنتهاء من كتابتها.. 4

تظهر التغريدة المرســلة في الخط الزمني حال ارسالها لتتكون من صورة المستخدم )Avatar(: وهي الصورة الخاصة 

بالمســتخدم وتظهر أوالً على شــكل بيضة للداللة على أن المســتخدم جديد أو حديث التســجيل في الموقع، ويمكن 

تعديلها ووضع أي صورة أخرى من خالل تعديل خيارات الحساب.

تظهر التنبيهات والوســوم والروابط في نص التغريدة بلون أزرق للداللة عليها وهذا لتســهيل وصول المســتخدمين إلى 

الخط الزمني الخاص بأي وسم أو صفحة مستخدم آخر بمجرد الضغط على الكلمة ذات اللون األزرق.

رّوج لنفســك! عند إنشــاء حســاب على موقــع تويتر ضع صورة مناســبة على 
حســابك وضع معلومات حولك وحول اهتماماتك وسبب استخدامك لتويتر، 

فهذا يزيد من مصداقيتك لدى متابعيك على الموقع.



27شبكات التواصل االجتماعي

خيارات التغريدات الظاهرة على الخط الزمني:

الرد: ستالحظ وجود أيقونة الرد تحت التغريدات في الخط الزمني. يمكن الرد على التغريدة بالضغط على هذه اإلشارة. 

يأخــذ الرد علــى أي تغريدة نفس طريقة كتابة تغريــدة جديدة مع فارق واحد وهو إضافة تلقائيــة لتنويه المردود عليه 

مسبوقة بعالمة )@(. 

حذف: وتظهر للتغريدات الخاصة بالمستخدم بحيث يمكن حذف أي تغريدة في أي وقت وألي سبب.

في حال كانت التغريدة لمســتخدم آخر فيظهر بدالً من »حذف« أيقونة »إعادة التغريد« وهي خاصة بإعادة إرسال نفس 

التغريدة لذلك المستخدم مع إشارة لصاحبها األصلي.

تفضيل: وهي إلضافة التغريدة الحاليّة إلى قائمة التغريدات المفضلة.

شارك اآلخرين وال تبق الطرف المرسل فقط، فهذا يزيد من فاعلية تويتر كأداة للتواصل 
االجتماعــي، فالفكــرة األساســية هي تبــادل المعرفة والخبــرة. اقض وقًتــا أطول في 

االستماع لآلخرين واشكرهم على مشاركتهم ألفكارك أو أية محتويات اخرى.
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فتــح عرض المحادثة: عند الضغط على هذا الرابط، يقوم موقع تويتر بعرض تفاصيل أكثر عن هذه التغريدة من حيث 

وقت النشر والردود التي تمت عليها وإظهار الصورة أو الفيديو المرفق مع التغريدة والكثير من المعلومات األخرى.

 عند الضغط على صورة مستخدم آخر أو التنبيه الخاص بالمستخدم في أي تغريدة، يظهر مربع جديد يتضمن مجموعة 

من المعلومات وهي:

صورة المستخدم واسمه واسم تويتر باإلضافة إلى نبذة عنه.. 1

 الُمتابِعون له من األشخاص المشتركين بين صاحب . 2

الحساب وهذا المستخدم.

عدد التغريدات وعدد الُمتابَعون وعدد الُمتابِعين.. ٣

أيقونة »الُمتابَعون« وهي خاصة إللغاء الُمتابَعة.. 4

خيارات متقدمة: مثل التغريد للمستخدم أو حظره . ٥

أو التبليغ عنه وغيرها من الخيارات.

آخــر مجموعة مــن التغريــدات ورابــط للدخول إلى . 6

مــن  المزيــد  ومشــاهدة  المســتخدم  صفحــة 

التغريدات.
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عمليات البحث

يتم البحث في موقع تويتر عن ثالثة أمور وهي:

المستخدمين.. 1

الوسوم.. 2

أي كلمة أو جملة.. ٣

ويتم البحث في الموقع من خالل طريقتين هما:

الضغط على الوسم أو عالمة المربع، وهنا يقوم الموقع . 1

تلقائيًا بالبحث عن التغريدات التي ظهر فيها الوسم.

استخدام خانة البحث في الشاشة الرئيسية للبحث عن . 2

أي معلومة يريدها المستخدم.

 وللبحث عن مســتخدمين يجب كتابة اســم المســتخدم 

مســبوقًا بالعالمة “@”، أما البحث عن وســوم فيجب كتابة 

الوســم مســبوقًا بالعالمة “#”، وإذا تم البحث عن كلمة أو 

جملة فســيقوم الموقع بعرض جميع النتائج ســواء كانت 

نصوًصا أو مستخدمين أو وسوًما.

ركــز علــى نوعيــة ومحتــوى التغريدة 
وليس على عدد التغريدات.

تجنب نشــر أي معلومات عابرة وحاول 
نشــر ما هو مميــز، فيمكنــك الوصول 
للعديــد مــن المعلومــات القيمة من 
خالل الصحــف والمواقــع اإللكترونية 

واإلخبارية والرياضية والفنية.

كــن شــيقًا بالتغريــدات التــي تكتبها، 
بمعرفــة  يرغبــون  ال  فالمتابعــون 
تفاصيــل ال تهمهم، بــل يريدون قراءة 
تغريدات مفيدة أو شيقة أو ممتعة . ال 
تســأل الكثير من األسئلة على تويتر بل 

قدم المعلومات للمتابعين.
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كما ويقوم الموقع بتقسم نتائج البحث إلى قسمين هما:

تغريدات وهنــا تظهر التغريدات التــي تحتوي على هذه . 1

الكلمة.

األشــخاص وهنــا يظهــر المســتخدمون الذيــن تحتوي . 2

أسمائهم على هذه الكلمة.

كما ويمكن حفظ عملية البحث للرجوع لها في وقت الحق 

أو اختيــار عمليــة البحث المتقــدم والتي تتيح للمســتخدم 

الحصول على نتائج أدق حسب مدخالت عملية البحث.

قسم »اكتشف«

عند الدخول إلى قســم اكتشف ســتظهر صفحة جديدة 

تتضمن العديد من األقسام وهي كالتالي:

 تغريــدات: ويظهر تويتر هنا عدد من القصص التي يتم . 1

الحديث عنها اآلن في موقع تويتر.

األنشــطة: وهنا يعرض موقع تويتر آخر أخبار حســابات . 2

ال تســتخدم عالمــة المربــع )#( مــع 
تســتخدم  ال  تكتبهــا.  كلمــة  كل 
عالمــة المربع مــع الكلمــات الطويلة 
 ،)#Useonelonghashtag( مثــل 
مــع  المربــع  عالمــة  تســتخدم  وال 
مثــل  المعروفــة  غيــر  االختصــارات 

.)UOLHT(

فــي  مفتاحيــة  كلمــات  اســتخدم 
التغريــدات حتى يتم إيجادك بشــكل 

أفضل وفهرسة ما كتبت.

انشــر تغريداتك ضمن فتــرات محددة 
وال تنقطع عن التغريد لفترات طويلة.
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المســتخدمين الذيــن تقــوم بُمتابَعتهــم، مــن حيث 

الحسابات األخرى التي يتابعونها وأنشطة أخرى.

اقتراحــات المتابعة: يعرض موقــع تويتر من خالل هذا . ٣

القســم عدد من الحســابات الشــهيرة علــى الموقع 

ليقوم المستخدم باختيار أي منها لمتابعتها.

العثور على األصدقاء: وهنــا يتم ربط البريد اإللكتروني . 4

الخــاص بالمســتخدم مــع موقــع تويتــر للبحــث عن 

األصدقاء الذين لديهم حسابات على موقع تويتر.

المتداَولــة: يعــرض موقــع تويتــر هنــا آخــر المواضيــع . ٥

المتداولة بين مستخدمي تويتر على المستوى المحلي 

والعالمي.

كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية اســتخدام تويتر 

بفعالية؟

 اجعل لرســـائلك علـــى تويتـــر معنـــى وهدًفا، وال -    

تجعلهـــا مجـــرد كلمـــاٍت ال تفيد اآلخرين. شـــارك 

بأفـــكارك وبالحديث عن أشـــياء مهمـــة ونّوه عن 

األحـــداث المســـتجدة التـــي تتابعها وعـــن روابط 

اشكر اآلخرين على متابعتك وال تخجل 
من الرد على تغريدات األخرين بالشكر 
في حال قــام أحدهم بذكرك في أي 
تغريــدة، فهــذا يزيد مــن التواصل بين 
المشــتركين في تويتــر ويضعك على 

قائمة المغردين األكثر فاعلية.

اتبع اآلخرين مثلما يتبعونك، فالعديد 
مــن األشــخاص يتوقعون منــك ذلك، 
ولكــن ال تتبــع مئــات األشــخاص، فلن 
يكون بمقدورك عندها متابعة جميع 

تغريداتهم أو الرد عليها.
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المواقع المفيدة وفي بعض األحيان المضحكة.

 ابدأ بمتابعة شـــخٍص تلو اآلخر بعقالنية وذكاء. وال -    

تتابع )٥0( مشـــترًكا مثالً مرًة واحدًة حتى ال تشـــعر 

بأنك ال تستطيع مجاراة  كل ما يكتبونه فتمّل من 

الموقع.

 استخدم عالمات المربع )#( المناسبة للرسالة التي -    

تريد إيصالها. فهـــذا يجعل من اآلخريـــن يتابعون 

رســـائلك التي تتضمن هذه العالمات باإلضافة إلى 

القدرة على تتبع النقاشـــات حـــول أي موضوع مما 

يعمم الفائدة على جميع مستخدمي تويتر. 

 تجنـــب ربـــط أدوات التواصـــل االجتماعـــي الخاص -    

بمنظمتـــك مـــع بعضهـــا البعض بشـــكل آلي. ما 

يناسب موقع فيسبوك على سبيل المثال ال يناسب 

خصائص موقع تويتر المقتصر على 140 حرًفا.

 شـــارك اآلخرين وال تبق في خانة الطرف المرســـل -    

فقط. فهذا يزيد من فاعليـــة تويتر كأداة للتواصل 

االجتماعي، فالفكرة األساسية هي تبادل المعرفة 

والخبرة. اقـــض وقتًا أطول في االســـتماع لآلخرين 

واشـــكرهم علـــى مشـــاركتهم ألفـــكارك أو أية 

محتويات أخرى.

 اشـــكر اآلخرين على متابعتك وال تخجـــل من الرد -    

علـــى تغريـــدات األخرين بالشـــكر في حـــال قام 
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أحدهـــم بذكرك فـــي أي تغريدة. فهـــذا يزيد من 

التواصل بين المشـــتركين في تويتر ويضعك على 

قائمة المغردين األكثر فاعلية.

 رّوج لنفسك!. عند إنشـــاء حساب على موقع تويتر، -    

ضع صورة مناســـبة على حسابك وأرفق معلومات 

حولك وحول اهتماماتك وسبب استخدامك لتويتر، 

فهـــذا يزيد مـــن مصداقيتك لـــدى متابعيك على 

الموقع.

 اسلك درب الشـــهرة بذكاء وانتقاء!. الجميع يطمح -    

للشـــهرة بشـــكل أو بآخر، افعل ذلك بانتقاء نوعية 

المتابعين على تويتر وليـــس عددهم، فالمتابعون 

الجيدون هم من يقومون بقراءة تغريداتك وإعادة 

نشرها فهذه هي حلقة الوصل.

 اكتـــب التغريـــدات بقواعد اللغة وتأكـــد من عدم -    

وجود أي أخطاء لغوية أو مختصرات صعبة الفهم.

 ركز على نوعية ومحتوى التغريدة وليس على عدد -    

التغريدات. تجنب نشـــر أي معلومات عابرة وحاول 

نشـــر ما هو مميز، فيمكنك الوصـــول للعديد من 

المعلومـــات القيمة من خـــالل الصحف والمواقع 

اإللكترونية واإلخبارية والرياضية والفنية.

 كن شـــيقًا بالتغريدات التي تكتبها. فالمتابعون ال -    

يرغبـــون بمعرفـــة تفاصيل ال تهمهـــم، بل يريدون 

قراءة تغريدات مفيدة أو شيقة أو ممتعة وال تسأل 

الكثير من األســـئلة على تويتر بل قدم المعلومات 

للمتابعين.

 اتبع األخرين مثلما يتبعونك، وتتبع داعميك ورعاتك -    

أيًضا. فالعديد من األشخاص يتوقعون منك ذلك، 

ولكن ال تتبع مئات األشخاص، فلن يكون بمقدورك 

عندهـــا متابعة جميـــع تغريداتهم أو الـــرد عليها. 

كما أن متابعتك لهم ستجعلهم يشعرون بقرب 

منظمتـــك منهـــم دون فوقية أو تعـــاٍل. في حال 

كنت تعمـــل على حملـــة خاصـــة بالتوعية بمرض 

السرطان مثلًا، يمكنك اإلشارة للجمعيات والمراكز 
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العاملـــة في نفس مجالك لزيادة وصولية رســـائل 

حملتك.

 انشر تغريداتك ضمن فترات محددة وال تنقطع عن -    

التغريد لفترات طويلة.

 اطلب مـــن أصدقائك إعادة نشـــر تغريداتك، فهذا -    

يزيد من احتمالية وصولها لعدد أكبر من الجماهير 

وبالتالي عدد أكبر من متابعيك.

 اســـتخدم كلمات مفتاحية فـــي التغريدات حتى -    

يتم أيجادك بشكل أفضل ويتم فهرسة ما كتبت.

 شـــارك قصـــص نجـــاح منظمتـــك مـــع متابعيك. -    

حيـــث يفضل داعموك ومتابعـــوك رؤية نتائج وثمار 

متابعتهم لـــك على أرض الواقع بدلًا من أن تعتمد 

كامـــل التغريـــدات علـــى الحديث عـــن منظمتك 

نفسها. 

  ابحـــث عـــن الوســـوم التـــي تترافق مـــع أهدافك -    

المجتمعية واحرص على متابعتها باستمرار.

 ال تســـتخدم عالمـــة المربـــع )#( مـــع كل كلمة -    

تكتبها. فمثال ليس هناك أي معنى من اســـتخدام 

 Hashtag# every# word#( عالمـــة المربع مع

ال  ذلـــك  إلـــى  باإلضافـــة   .)#in# your# tweet

تســـتخدم عالمة المربع مـــع الكلمـــات الطويلة 

مثـــل )Useonelonghashtag#(، وال تســـتخدم 

عالمة المربع مع االختصارات غيـــر المعروفة مثل 

.)#UOLHT(

 ال تســـتخدم المصطلحات المعقدة في رسائلك، -    

فليس كل من يقرأ كتاباتك بخبير. اســـتخدم لغة 

بســـيطة ليستطيع كل مشـــاهديها فهم معنى 

التغريدة.

 ال تجعل تويتر وســـيلًة لزيادة فضولك في معرفة -    

أخبار اآلخرين بشـــكٍل مفرط. احـــرص على متابعة 

ما ينفعك وال تضيع وقتـــك على تويتر في متابعة 

األحاديث دون مراعاة لمشاغلك.

 تخّل عن الغرور وال تســـتخدم تويتـــر بطريقة حب -    
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الظهور. بحيث تنشر فقط عن نفسك أو منظمتك 

بل انشر المعلومات بطريقة تفيد الجمهور.

 ابتعد عن الســـرية!. إن الهدف مـــن موقع تويتر هو -    

الوصول إلى أكبـــر جمهور ممكن ومشـــاركتهم 

أفـــكارك واهتماماتـــك، فمـــا الفائـــدة مـــن جعل 

التغريدات محمية بحيث ال يســـتطيع أي شـــخص 

مشـــاهدتها باســـتثناء المجموعة التي يسمح لها 

بذلك!

إن االســتخدام الصحيــح لوســائل االتصــال االجتماعي يجعــل منهــا أدوات فاعلة للتواصل مــع اآلخرين أو لنشــر فكرة 

منظمتك أو عملك. 

أربعون عالمة  #  لخدمة حراكك المجتمعي

التغيير والحراك االجتماعي

تســتخدم عالمة المربّع هذه عند الحديــث عن أي موضوع يتعلّق 
بالعمل االجتماعي

#socialgood

cause# أو causes#تستخدم عند الحديث والتطّرق لموضوع يتعلّق بقضيّة مجتمعيّة
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تســتخدم عند الحديث أو عند البحــث عن فرص للتطّوع، تبيَّن أنها 
#volunteering أو #volunteers أكثر فعاليّة من

#Volunteer

بدأ اســتخدام عالمة المربّع هذه كمؤّشــر عن محادثات شــهريّة 
تجــري بيــن مســتخدمي تويتــر للحديث عــن اإلعــالم االجتماعي 

كعنصر مساعد في اإلصالح والتغيير.
  4change

اســتخدمها للتحفيــز علــى رد الجميــل لمجتمعــك والتعبيــر عن 
االمتنان عن كل ما قّدم  لك.

#Giveback

Do good العالميّــة وشــارك أفعالــك وأعمالــك  ادعــم حملــة 
الحسنة مع العالم.

#dogood

يكثر اســتخدام عالمة المربّــع هذه في أوقات الكــوارث واألزمات 
للنهــوض بحلول لإلغاثة ناتجــة عن جهود الحشــد الجماهيري أو 

.)CrowdSourcing( التعهيد الجماعي
#crisiscommons

#
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المنّظمات والمؤّسسات غير الربحيّة

تتميّز بتعّدد اســتخداماتها وامكانيّة اســتخدامها في أي تغريدة  
تتعلّق بالقطاع الغير ربحي )تبيَّن أنها أكثر فعاليّة من(.

#nonprofit

ضــع عالمــة المربّــع هذه فــي جميــع تغريداتــك الخاصــة بأخبار 
نشاطاتك الخيريّة والداعية لإلحسان.

#philanthropy

صنّــف جميــع تغريداتك الخيريّــة والمنادية بالعمــل الخيري بهذه 
العالمة لحشد أكبر من المناصرين والداعمين لك.

#charity

شارك جميع متتبّعيك بأسماء منّظماتك المفّضلة كل يوم ثالثاء. 
لماذا الثالثاء؟!، ال تسأل، إنّه ُعرف من أعراف التغريد!

#charitytuesday

تســتخدم عنــد وســم نشــاطات منّظمــة غيــر ربحيّة تســتخدم 
التكنولوجيا في مجال عملها.

#nptech

تســتخدم عنــد الحديــث عــن أخبار مؤّسســة مــا )تبيَّن أنهــا أكثر 
.)#foundations  فعاليّة من

#foundation
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grant#استخدمها مع أيّة موضوع أو جملة أو حتّى خبر له صلة بمنحة ما.

قطاع األعمال والشركات

socent#يعنى بكل ما هو متعلّق بمواضيع الريادة االجتماعية.

socialbusiness#استخدمها لإلشارة لألعمال الموّجهة لدعم العمل االجتماعي.

اســتخدمها عنــد الحديث عــن أي تغيير ناتــج عن مبــادرات الّريادة 
االجتماعية. 

#changemakers

الحــراك  أشــكال  مــن  كشــكل  اإلعــالن  لمناقشــة  اســتخدمها 
االجتماعي..

#socialadvertising



39شبكات التواصل االجتماعي

هــي واحدة من عالمــات المربّع المفّضلة عنــد الّرياديين وأصحاب 
الــروح القياديّــة. تســتخدم للحديث عــن عدد مــن المواضيع مثل 

اإلنفاق المقتصد أو المصادر غير المستغلّة.

 #BOP
Bottom of the Period

enterpreneurs#عالمة يكثر استخدامها من قبل الّرياديّين للتواصل مع أقرانهم.

تعنى بكل ما هو متعلّق بالمسؤوليّة االجتماعية للمؤّسسات.
#csr 

 Corporate Social
Responsibility

تســتخدم عنــد طرح أي فكــرة تتعلّــق بالتمويل األصغــر أو تمديد 
الخدمات التمويليّة للقطاع األقل دخال.

#microfinance

تســتخدم عند الحديث عن آليّة استخدام اســتراتيجيات التسويق 
من قبل قطاع األعمال أو المنّظمات لتحقيق عمل اجتماعي ما.

#socialenterprise

 Social( عالمــة مربّع ترتبط بــكل مواضيع رأس المــال االجتماعي
.)Capital

#socap
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تســتخدم عنــد اإلشــارة إالــى أو الحديث عــن الريــادة االجتماعيّة  
والتمويل.

عالمة مربّع ترتبط بكل مواضيع 
رأس المال االجتماعي 

)Social Capital(

تســتخدم لكل المواضيــع المطروحة بشــأن مبــادرات الخير التي 
تأخذ على عاتقها حل أزمات الفقر.

#propoor

استخدمها لعرض كيفيّة مساهمة التكنولوجيا الحديثة واإلبداع 
في خلق فرص نمو اقتصادي جديدة.

#neweconomy

البيئة والعدالة االجتماعيّة وحقوق اإلنسان

تســتخدم عند الحديث عن حقوق اإلنســان أو أيّة أعمال اضطهاد 
تم اتخاذها  بحق األشخاص.

#humanrights
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poverty#للبدء بحملة أو لالنضمام لنقاش عن الفقر.

hunger#لمناقشة مواضيع تتعلّق بالجوع  والمجاعة.

aid#تستخدم عند الحديث عن أي دعم مالي أو انساني.

sustainability#تستخدم عند التطّرق لمواضيع االستدامة.

اربطها بجميع تغريداتك المتعلّقة بالصّحة. عالمة مربّع مشابهة 
.#heathcare ووافية لنفس الغرض هي

#health

تؤّشــر ألي حركــة بيئيّة أو حــركات حماية البيئة ولفلســفة حماية 
الطبيعة بالمجمل.

#green

ترّكز على وسائل حماية وتحسين البيئة ) تبيَّن أنها أكثر فعاليّة من 
environment# لقلّة أحرفها(.

#eco
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شــارك أنت وغيــرك مبادراتكم لحمايــة البيئة وإبقــاء كوكبنا في 
صّحة جيّدة.

#earthtweet

humantrafficking#استخدمها لنقاش مواضيع االتجار بالبشر.

بالمنــاخ  المتعلّقــة  المواضيــع  جميــع  عــن  للحديــث  تســتخدم 
واالحتبــاس الحراري. عالمة مربّع مشــابهة ووافيــة لنفس الغرض 

.#climatechange هي
#climate

solar# يناقش الفوائد وجميع األسئلة المتعلّقة بالطاقة الشمسيّة.

neweconomy#تستخدم لمناقشة أية موضوع يخص حركة التجارة العادلة.

fairtrade#تستخدم لمناقشة أية موضوع يخص حركة التجارة العادلة.
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فيسبوك

ما هو فيسبوك؟

يتربع موقع فيسبوك الشهير على عرش مواقع التواصل االجتماعي 

حيث يتجاوز عدد مشــتركيه المليار شخص مما يجعله أشبه بتجمع 

عدة دول مًعا. وتكمن قوة موقع فيســبوك في تســهيله للتواصل 

بيــن مشــتركيه علــى اإلنترنت ممــا يجعله من أقــوى وســائل التأثير 

والتغيير. 

ويســاعد فيســبوك منظمات المجتمــع المدني بطــرق عديدة مثل 

التواصــل الفعــال مــع الجمهور المســتهدف ومعرفة آخــر أخبار ونشــاطات المنظمات غيــر الربحيّة إضافة الســتغالل 

المساحات اإلعالنية للترويج عن فعاليّة ما أو برنامج أو نشاط معيّن إن توّفرت المصادر الماليّة لذلك. 

كما يسمح فيسبوك أيًضا بتنظيم وتأطير النقاشات حول مواضيع مختلفة ألخذها من طاوالت الحوار والشارع لمساحة 

أكبر وأكثر تفاعلية واســتغالل خدمات الفيســبوك المتعددة مثل الفعاليّات الستقطاب عدد أكبر من الناس وخصوصًا 

األشخاص المهتمين بالموضوع.
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مصطلحات يجب معرفتها قبل استخدام فيسبوك

المصطلح باللغة 
العربية

المصطلح باللغة 
اإلنجليزية

المعنى

Groupالمجموعة

على عكس صفحات فيسبوك التي تتم 
إدارتها غالبًا من جهة واحدة وهي مدير 

الصفحة )Admin(، تأتي مجموعات 
الفيسبوك كمساحات متخصصة 

المواضيع للتفاعل بين عدة مستخدمين. 
يمكن أن تكون المجموعة مفتوحة 

للجميع أو مغلقة وحتى مخفية. كما 
يمكن للمستخدمين وضع إدراجاتهم 

وتعليقاتهم على المجموعة بحرية مما 
يوفر بيئة ممتازة للتواصل بين األفراد الذين 

يتشاركون ذات االهتمامات. 
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المصطلح باللغة 
العربية

المصطلح باللغة 
اإلنجليزية

المعنى

Profileالحساب الشخصي

 يمتلك أي شخص مسجل في فيسبوك 
حسابًا شخصيًا يمكنهم من مشاركة 

معلومات خاصة بهم والتفاعل مع 
اآلخرين وإبداء اإلعجاب "LIKE" وزيارة 

صفحات الفعاليات والدخول في نقاشات 
في مجموعات الموقع المتعددة 

المواضيع.

Pageالصفحة

بدأت صفحات الفيسبوك كوسيلة تروج 
بها الشركات لعملها التجاري إال أنها 

تجاوزت هذا التعريف لتعبر عن كل شيء 
غير فردي. بالنسبة إلى منظمات المجتمع 
المدني والناشطين في هذا المجال، تعد 

صفحات الفيسبوك وسيلة فعالة جدا 
إلدارة الحمالت المجتمعية حيث تسمح لك 
صفحات الفيسبوك بالتعرف على تحليالت 

الصفحة وزّوارها وقراءة توجهاتهم. 
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كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية استخدام فيسبوك بفعالية؟

 اعرف هدفـــك الحقيقي. يجب أن تضـــع األهداف     -

وتحددها بشكل واضح ودقيق  حيث ستحدد هذه 

األهداف خطتك التي تســـعى لتوظيف الفيسبوك 

فـــي تحقيقها. حيث أن الفكـــرة األصلية جزء هام 

مـــن التواصـــل مـــع اآلخرين، وهـــي الســـبب الذي 

سيدفعهم لالنضمام إلى شبكتك االجتماعية. قد 

تتمحور هذه األهداف حول الترويج للوعي بقضاياك 

أو اكتساب أعضاء جدد أو حث الممولين على دعم 

هذه القضايا. 

 استفد من قاعدة جمهورك الحالية في التأسيس     -

لجمهورك على فيســـبوك. قم بإرســـال رسالة عبر 

البريـــد اإللكتروني لمتابعي منظمتك وشـــاركهم 

فيـــه رابط صفحة المنظمة على فيســـبوك. اطلب 

منهـــم »اإلعجـــاب« بالصفحة ومشـــاركتهم مع 

أصدقائهـــم كذلك لنشـــر الصفحة على أوســـع 

نطاق ممكن.

 قـــم بإظهار شـــخصية منظمتك على فيســـبوك.     -

اعمل على إبراز الجانب اإلنســـاني لعمل منظمتك 

لتحقيـــق االنطباع األفضل في نفـــوس المتابعين. 

على سبيل المثال، يمكنك نشر صورة العاملين في 
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المنظمـــة وهم يتجولون في أرجـــاء المكتب أثناء 

قيامهم بعملهم أو مشاركة الصور والفيديوهات 

حول أنشطة المنظمة بشكل عفوي.

 قم بمخاطبة األشـــخاص بشـــكل شـــخصي عن     -

طريق اســـتخدام رمـــز @. عند اســـتخدام هذا الرمز 

يقوم الفيســـبوك بتنبيه األشـــخاص الذين تم ذكر 

أســـمائهم من خالله. اشـــكر المعلقين باالســـم 

وقم باإلشارة إلى داعمين وممولي منظمتك أيًضا.

 قم بتحســـين ظهور منشـــوراتك على فيســـبوك.     -

فعنـــد إدراج رابط لموقـــع أو مدونـــة، احرص على 

اختيـــار اظهار الصـــورة المصغرة مـــع الرابط. وفي 

حال وجود أكثر من صورة، اســـتخدم الصورة التي 

تشد انتباه المستخدم أكثر من غيرها. احرص على 

تعديل عنوان المنشـــور بما يناســـب محتواه، وقم 

بحذف الرابط بعد ظهور محتويات المنشـــور ومن 

ثم إدراجه على الصفحة. 

 قـــم بإدراج صـــورة موافقـــة لتعليمات فيســـبوك     -

بالنسبة ألحجام الصور ومن ثم إدراج الرابط تحتها، 

تتمتع الصور بالقدرة علـــى الوصول لعدد أكبر من 

المستخدمين.

 اطلب من جمهـــورك التفاعل معك. فيمكنك مثلًا     -

أن تطلب منهـــم اإلعجاب بصفحة مـــا أو التعليق 

على صورة ذات عالقة بعملك المجتمعي. 

 اســـتفد مـــن أداة فعاليات فيســـبوك في إنشـــاء     -

ودعوة  منظمتـــك،  بنشـــاطات  الخاصة  الفعاليات 

جمهورك لحضورهـــا وإبقائهم علـــى اطالع بآخر 

التحديثات حيالها.

 أنشـــئ مجموعـــة وابـــن قاعـــدة فاعلة. أنشـــئ -    

مجموعتك وقم بدعوة األشخاص الذين تعرفهم 

لالنضمام لها، مســـتثيرًا األحاديث بينهم من خالل 

كتابـــة المنشـــورات على حائط عـــرض المجموعة، 

وقم باســـتثمار طاقة األعضاء الجدد للمســـاعدة 

وجلـــب أعضاء آخريـــن، وعندما تصبـــح المجموعة 

في نمو متزايد قم بسؤال األعضاء عمن يستطيع 
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المســـاعدة في اإلشـــراف علـــى المجموعة، حيث 

أن النشـــاط والنمو هما الهدفـــان األوليان في هذه 

المرحلة وذلك لبناء بيئة فاعلة.

 ابـــدأ بالحركة الرقمية. تســـتطيع البدء في تنظيم     -

النشـــاط الرقمي عندما يصبح حجـــم المجموعة 

التابعـــة الخاصـــة بقضيّتـــك أو منظمتـــك كبيـــرًا، 

وذلك بأن تطلب من بعض األشـــخاص أن ينشـــروا 

المجموعـــة ومحتواهـــا بيـــن األهـــل واألصدقـــاء 

والمدونـــات، أو أن ينشـــروا الوعـــي بخصوصها من 

خالل مواقع التواصل االجتماعي فهذه النشاطات 

الرئيسي للمجموعة، وحتى  الهدف  ستعتمد على 

تضمن التزام المســـتخدمين عليك أن تحافظ على 

مستوى عال من اهتمامهم.

 شبّك مع منظمات فاعلة. إذا كنت تريد أن تترك أثرًا     -

فريدًا ومميزًا، قم بنسج العالقات مع المجموعات 

التـــي تربطك بها قضيـــة مشـــتركة، والتي تمتلك 

سجالً من االنجازات، وذلك لتوسيع نطاق تحركاتك 

وزيـــادة فرص نجاحـــك بشـــكل كبير، حيـــث أنها 

ســـتخصص لـــك الوقت لمعرفـــة أهدافـــك وربما 

تأمين اليد البشرية للمســـاعدة في تنظيم جهود 

مجموعتك.

 قـــم بتعزيـــز الربـــط بيـــن الموقـــع االلكترونـــي و     -

المســـاحة التي تمارس نشـــاطك من خاللها على 

فيســـبوك فكالهما يســـاعد على تعزيـــز قضيتك 

ونشر الوعي حولها ألكبر عدد من األشخاص، حيث 

أن عدد األشـــخاص غير المنتســـبين للفيســـبوك  ال  

يزال هائـــاًل، لذلك عليك أن تنشـــر المعلومات دائمًا 

في المكانيـــن، مع األخذ بعين االعتبـــار أن اجتذاب 

األشـــخاص الســـتخدام موقعـــك الخارجي ليس 

سهالً، وأن  عددًا بسيطًا من مستخدمي فيسبوك 

سيطلعون على الموقع الخارجي ويتفاعلون فيه.

وســـوف     - الموجودة،  الفاعلة  بالمنظمات   اســـتعن 

تالحظ أهميتها عندما تنتقل من الســـاحة الرقمية 

إلى العالم الواقعي. على ســـبيل المثال، في حال 
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قـــررت منظمتك إطالق مســـابقة تســـتهدف فئة 

الشباب، فلم ال تطلب من القائمين على منظمات 

أخرى مهتمـــة بالعمل الشـــبابي مشـــاركة الرابط 

لصفحة المسابقة على فيسبوك على صفحتهم 

يســـاعد  حيث  بمنظمتهم؟،  الخاصة  الفيســـبوك 

ذلك على تحقيق مزيد من المشـــاركة واالنتشـــار 

لجهود منظمتك على اإلنترنت. 

 أخبر األخريـــن عن صفحتك من خالل ذكر الصفحة     -

على حســـاب الفيســـبوك الخاص بـــك، وال تخجل 

مـــن أن تطلب  مـــن األخرين االنضمـــام  للصفحة 

بإعطائهـــم ســـببًا مهًمـــا لذلـــك من خالل نشـــر 

معلومات وأخبار مفيدة لهـــم بطريقة تجذبهم 

لالنضمام لصفحتك.

 إذا كان هناك أي حدث أو نشـــاط لصفحتك فحاول     -

نشر بعض الصور،  وأطلب من األشخاص الموجودين 

فيها وضع إشـــارة لهم على هذه الصور مما يزيد 

من عدد مشاهديها وعدد زوار صفحتك.

 اتصل مع مدراء مجموعات وصفحات الفيســـبوك     -

األخـــرى وأطلـــب منهـــم نشـــر صفحتـــك علـــى 

مجموعاتهـــم أو صفحاتهـــم وخصوصـــًا عندما 

يكون هناك قاســـم مشـــترك بين صفحتك وهذه 

المجموعات والصفحات.

 اســـتخدم وســـائل الترويج عن الصفحة من خالل     -

مدونتـــك أو موقعـــك اإللكتروني، فهـــذا يزيد من 

عدد الزوار والمعجبين بالصفحة، اســـتخدم إحدى 

أدوات الربط المتوفرة للربط بين الصفحة والمدونة 

أو الموقـــع اإللكترونـــي ومنها شـــارة الفيســـبوك 

 Like( أو صندوق اإلعجاب )Facebook Badges(

.)Box

 ضع رابـــط صفحة الفيســـبوك في توقيـــع بريدك     -

اإللكتروني.

 اســـتخدم خدمـــات فيســـبوك الدعائيـــة إذا كان     -

لديـــك اإلمكانيات المادية، فمـــن خاللها يمكن أن 

تستهدف مستخدمي الفيسبوك في بلد معين أو 
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عمر معين أو اهتمامات معينة.

 استخدم خدمة نشـــر المحتوى التلقائي في حالة     -

ابتعادك عن الصفحة لفترة من خالل المواقع التي 

تقدم هذه الخدمة ومنها )Hootsuite(، فمن غير 

المحبـــب ترك الصفحـــة لفترة بدون نشـــر أي مواد 

جديدة فهـــذا يبعد الزوار عـــن الصفحة ويعكس 

صورة سيئة عن استراتيجيتك اإلعالمية.

جوجل بلس

ما هو جوجل بلس؟

»جوجل+« أو »جوجل بلس« شبكة اجتماعية أطلقتها شركة جوجل تجريبيًا 

فــي العــام 2011 حيث لم يكن التســجيل مســموًحا إال عن طريــق الدعوات 

فقط، لتسمح الشــركة ألي شخص تجاوز سن الثامنة عشرة بالتسجيل في 

الشبكة بعد ذلك بأشهر قليلة. 

يســعى موقع جوجل بلــس إلى تحقيق المزيد مــن التواصل الجماعي بين 

المســتخدمين مع الحفاظ على خصوصيــة المعلومات التي يشــاركونها 

علــى حســاباتهم فــي ذات الوقــت، فتقــدم هــذه الشــبكة مثــلًا خدمة 
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مكالمــات الفيديو الجماعية للمشــتركين التي تســمح بطرح مواضيع مختلفــة والنقاش حولها لســاعات مع إمكانية 

إضافة عدة أشخاص للمحادثة، كما أنها توفر خيار »األشخاص« الذي يسمح بالتحكم فيما يمكن ألصدقائك مشاهدته 

من إدراجات تخصك. 

مصطلحات يجب معرفتها قبل استخدام جوجل بلس

المصطلح باللغة 
العربية

المصطلح باللغة 
المعنىاإلنجليزية

Peopleاألشخاص

تستخدم لتنظيم األشخاص المتابَعين 
والمتابعين على جوجل بلس. يمكنك 

استخدام األشخاص لتنظيم سيل األخبار 
الذي تتلقاه من اآلخرين، إضافة للتحكم 

في دائرة األصدقاء الذين يمكن لهم 
مشاهدة إدراجاتك مما يمنحك درجة أعلى 

من الخصوصية.



دليل منظمات المجتمع المدني     |    شبكات التواصل االجتماعي 52

المصطلح باللغة 
العربية

المصطلح باللغة 
اإلنجليزية

المعنى

Communitiesالمجتمعات
تعد فكرتها شبيهة بالمنتديات حيث تضم 

عددا من األفراد للنقاش حول موضوع 
معين، ويمكن أن تكون خاصة أو عامة.

Eventsالفعاليات

يمكنك اسنخدامها إلنشاء أحداث يمكن 
من خاللها دعوة متابعيك ورعاة عمل 

منظمتك إلى فعاليات مثل جمع التمويل 
لحملة أو قضية ما. 

Profileالملف الشخصي

يسمح لك بإضافة صورتك وملفاتك 
الشخصية واستعراض إدراجاتك وصورك 

ومقاطع الفيديو التي تخصك على موقع 
"يوتيوب" بجانب مراجعات اآلخرين عنك.
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المصطلح باللغة 
العربية

المصطلح باللغة 
اإلنجليزية

المعنى

Pagesالصفحات

وهنا يمكنك إنشاء صفحات خاصة 
بمنظمتك تحتوي معلومات عنها وعن 

أهدافها إضافة لإلدراجات الخاصة 
بنشاطاتها وحمالتها المجتمعية. 

Hangoutsمكالمات الفيديو الجماعية

 توّفر للمستخدمين الفرصة لالنضمام 
الى محادثات فيديو جماعية. يمكن ألي 

مستخدم إنشاء )Hangout(، وجعله 
مفتوًحا لآلخرين لالنضمام، كما ويمكن 

للمستخدمين إرسال رسائل خالل 
تجّمعهم، وكذلك مشاهدة فيديوهات 

من موقع يوتيوب كمجموعة.

Photosالصور
يمكنك من رفع الصور وترتيبها في ألبومات 

واإلشارة إلى األشخاص )Tag( ومشاركتها 
مع اآلخرين.
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كيف تستخدم منظمات المجتمع المدني »جوجل بلس« لخدمة أهدافها؟

 قـــم بمشـــاركة محتـــوى اآلخرين مـــن وقت آلخر     -

مع إضافة رسالة شـــخصية منك. الحظ أنه يمكن 

لآلخرين مشـــاهدة المحتـــوى الذي شـــاركته من 

صفحتهم باستخدام »التنبيهات«.

 قم باإلشـــارة إلى الصفحات األخرى في إدراجاتك     -

عن طريق إضافة إشارة “+” أمام أسماء الصفحات. 

وذلك لبناء عالقـــات مع األطراف التـــي تعمل في 

نفـــس مجالك وزيادة تواجدك على هذه الشـــبكة 

ولفت االنتباه إلى جهود منظمتك.

 قم برفع الصـــور والفيديوهـــات الخاصة بحمالت     -

ســـواء  صفحتـــك  علـــى  منظمتـــك  وفعاليـــات 

باســـتخدام روابط من اليوتيوب أو تسجيل مقاطع 

الفيديو بشكل مباشر من داخل »جوجل بلس«.

 قم بإدراج المحتوى من 4-7 مرات خالل األســـبوع     -

الواحد. جـــرب القيام بإدراج واحد فـــي النهار وآخر 

في المســـاء ذلك أن المتابعين غالبًـــا ما يتوقفون 

عـــن متابعة صفحات المنظمات غيـــر الربحية التي 

تـــدرج محتوى غير هام أو مبتكر. الحظ أنه باإلمكان 

مشاهدة جميع اإلدراجات على »جوجل بلس« على 

عكس الفيسبوك مما يسهل ضياع محتواك على 

المتابعين. 

 قم بإضافة مدير آخر لصفحتك على األقل.    -

 قـــم بإضافـــة أيقونة »جوجـــل بلس« إلـــي موقع     -

منظمتك والرســـالة البريدية مع إضافة الرابط إلى 

صفحة منظمتك على »جوجل بلس«.

 قـــم بإضافة رمـــز 1+ وأزرار المشـــاركة Share  إلى     -

موقعك لتسهيل مشاركة محتواك على متابعيك. 

 قم بمتابعة المنظمات غيـــر الربحية األخرى والتي     -

تعمـــل في نفـــس مجالـــك وأضفهـــا إلـــى دائرة 

أصدقائك. 
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لينكد إن

ما هو موقع لينكد إن؟

العــام  فــي  إن  لينكــد  موقــع  تأســس 

2002 ويعــد أول شــبكة تواصــل اجتماعــي 

مخصصــة ألصحــاب األعمــال والوظائــف 

الوظيفيــة  الســيرة  بوضــع  يعنــى  حيــث 

للمســتخدمين، إال أنــه يعد شــبكة تواصل 

ممتازة أيًضا يمكن لمنظمات المجتمع المدني اســتخدامها لنشر قضاياها وجمع التمويل الالزم لحمالتها المجتمعية 

التي ترمي من ورائها إلحداث التغيير المطلوب. 

كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية استخدام لينكد إن بفعالية؟

 احرص على إكمال ملـــف منظمتك على لينكد إن -    

بنســـبة مئة بالمئة، حيث أن احتمالية ظهور حساب 

منظمتك ضمن نتائـــج البحث يزيد 40 مرة في هذه 

الحالـــة عـــن تلك التي تكـــون فيها نســـبة اكتمال 

الحساب %90.  

 اســـتفد من عالقاتك مع اآلخرين في بناء شبكتك -    
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االجتماعية. قم بتنظيم دائرة معارفك واتصاالتك 

مثل أعضاء مجلس اإلدارة والمتطوعين أو المانحين 

المحتمليـــن باســـتخدام Tags. قم باستكشـــاف 

عالقات معارفـــك وأولئك الذيـــن يمكنك التواصل 

معهم إلفادة منظمتك. 

 قم بإنشـــاء حساب منظمتك وحشـــد مناصريها. -    

تأكـــد من تحديث المعلومـــات الخاصة بمنظمتك 

على صفحتها في اللينكد إن باستمرار. احرص أيًضا 

بالخدمات والمنتجات  الخـــاص  الجزء  على تحديث 

التي تقدمهـــا منظمتك بحيـــث يمكن لجمهورك 

القيام بترشيحها لآلخرين.  

    - Status( قم بنشر رسائلك من خالل تحديثات الحالة 

Updates(. شـــارك مقاالتك إضافـــة للنصائح عن 

أفضل الممارســـات. واســـتخدم تحديثـــات الحالة 

لنشر آخر أخبار منظمتك. يمكنك ربط حسابك في 

لينكد إن بحسابك في تويتر لتوفير مزامنة األخبار.   

المتقـــدم -     البحـــث  خاصيـــة  باســـتخدام   قـــم 

المرشحين  )Advanced Search( إليجاد أفضل 

لشـــغر موقع أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو المانحين 

أو المتطوعيـــن. تمكنك هـــذه الخاصية من حصر 

نتائجك من خالل اســـتخدام الكلمـــات المفتاحية 

والموقع أو التخصـــص. يمكنك حفظ نتائج البحث 

وإضافة أشخاص جدد إليه باستمرار.  

 انضم للمجموعات التي تقع ضمن دائرة اختصاص -    

منظمتك وتلك المتخصصة بجمـــع التمويل أيًضا. 

تســـاعدك المجموعات علـــى اكتســـاب المعرفة 

والتأثير إضافة إلى تحقيق التواصل مع اآلخرين عن 

طريق إرســـال الرسائل إلى األشـــخاص الموجودين 

في المجموعـــة حتى وإن لم يكونـــوا ضمن دائرة 

أصدقائك على لينكد إن. 

    - LinkedIn Board Connect خيـــار   اســـتخدم 

إليجـــاد محترفين يقبلون باالنضمـــام إلى مجلس 

إدارة منظمتك. تســـاعد هـــذه األداة القيادين في 

منظمات المجتمع المدني علـــى إيجاد محترفين 



57شبكات التواصل االجتماعي

الالزمـــة والخبـــرة الضرورية  المهـــارات  يمتلكـــون 

لمساعدة المنظمة على النجاح. 

  تواصل مع الخبـــراء وقم بتحديث جـــزء المهارات -    

فـــي ملف منظمتك بالشـــكل الصحيـــح ومن ثم 

االســـتعالم عن األشـــخاص الذين يمتلكونها على 

لينكد إن. 

  استفد من خدمة LinkedIn Today وهي خدمة -    

مجانيـــة تســـاعدك علـــى فلتـــرة كل المعلومات 

وإبقـــاء تلك التـــي تهمك فقـــط. بإمكانك متابعة 

االختصاصات أو المواضيع أو المواقع الجغرافية أو 

أكثر المواضيع انتشارًا للعثور على المعلومات التي 

تهمك كمنظمة غير حكومية. 

1 تفاعل مـــع متابعيك واحرص علـــى إدراج محتوى -    

قيـــم وخصوًصا الصـــور والفيديـــو وإدراج الروابط 

إلى محتـــوى موقعـــك اإللكترونـــي. احرص على 

نشـــر محتواك بنحو 20 إدراج في الشهر على األقل 

لتحقيق تفاعل أفضل مـــع جمهورك. قم بدعوة 

مموليك وجمهورك لمتابعة ملفك على لينكد إن 

وتعرف على متابعيك عـــن طريق تفقد المتابعين 

)Followers( في أعلى الصفحة. 

1 قـــم بإضافـــة أيقونـــة لينكـــد إن إلـــى موقعك -    

اإللكترونـــي لتعريـــف زوار الموقع بحســـابك على 

لينكد إن.
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مقّدمـــــــــة

ســاعد انتشــار اإلنترنــت على زيادة اكتشــاف منظمــات المجتمع المدني للوســائل التي تســاهم في خدمــة أهدافها 

بالطريقة التي تتناســب مع إمكانياتها وجمهورها. يعد النشــر اإللكتروني من أقوى هذه الوســائل التي تمنح المنظمة 

حضــورًا بــارزًا على الشــبكة العنكبوتيــة لتقديم مهمتهــا وعرض قضاياهــا )وهو مــا تطرقنا إليه فــي الفصل الخاص 

بالهوية الرقمية والبصرية( عن طريق بناء وتطوير موقع إلكتروني خاص بها أو من خالل استخدام المدونات اإللكترونية 

وخصوًصا المجانية منها في نشر المحتوى الخاص بالمنظمات غير الحكومية. 

ويعنى النشر اإللكتروني باستغالل وسائل النشر على اإلنترنت مثل المواقع والمدونات اإللكترونية والرسائل البريدية في 

نشر المحتوى إضافة لتوظيف الوسائط المتعددة كالصور والفيديو لتعزيز رسائل الجهة الناشرة لهذا المحتوى.

ما هي المدّونة؟

»المدّونة« هي المصطلح أو التعريب األكثر قبوالً لكلمة )Blog( اإلنجليزية المكونة من كلمتين )Web Log( والتي تعني 

»ســجل الشبكة«، وهي نوع من أنواع المواقع التي صممت لتسهيل عملية نشــر المقاالت والصور والفيديوهات وغيرها 

من المحتويات بشكل دوري. 



دليل منظمات المجتمع المدني     |    النشر اإللكتروني 60

وفــي العادة يتم إنشــاء المدونة من خــالل برنامج خاص صمم بطريقة تســّهل عملية إنشــائها دون الحاجة للمعرفة 

التقنية بإدارتها أو نشر المحتوى من خاللها.

يمكن ترتيب المقاالت حسب تاريخ النشر أو الموضوع تلقائيًا بواسطة برنامج إدارة المدونة، كما ويمكن من خالل البرنامج 

إضافة »اوسمة« أو كلمات مفتاحيّة في األماكن المخصصة لذلك. 

من أكثر مواقع اســتضافة المدونات شهرة الوورد برس )wordpress.com( وبلوجر )blogger.com( الذين يسمحان 

ألي فرد أو مؤسسة بإنشاء مدونة على أحد هذين الموقعين والبدء بالتدوين  بأقل جهد يمكن.

علــى  يجــب  لمــاذا 
المجتمع  مؤسسات 
وإدارة  إنشاء  المدني 

مدونة؟

إّن المدونــة هي واحدة من أكثر األدوات التي 

تقدم فائــدة لمنظمــات المجتمــع المدني 

عند اســتخدامها مما جعل العديد من هذه 
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المنظمات تنشئ مدونات وتستبدلها بمواقعها اإللكترونيّة التقليدية، ومن فوائد المدونات:

 عدم الحاجة لمهارات تقنية خاصة إلنشاء المدونة وإدارتها وإضافة محتويات جديدة.-    

 من السهل الربط بين المدونات وفيسبوك وتويتر وأدوات اإلعالم االجتماعي األخرى.-    

 يمكن ربطها بســهولة مع أدوات قراءة األخبار التي تمكن المشــتركين من معرفة المقــاالت الجديدة على المدونة -    

دون الحاجة لزيارة الموقع اإللكتروني.

 يمكن لمنظمات المجتمع المدني اســتخدام المدونات لإلعالن عن نشــاطاتها، والقيام بالحمالت لنشــر الوعي حول -    

مواضيع معينة باإلضافة إلى نشــر اإلحصــاءات والمعلومات لجمهورها وتنفيذ الدراســات واالســتبيانات اإللكترونية 

والمسابقات والعديد من االستخدامات األخرى.

كيف يمكن جعل المدونة مفيدة ومشهورة؟

تحديد الجمهور

 مــن الضروري معرفة خصائص الجمهور المســتهدف من خالل المدونة بوضوح والتأكد مــن أن محتوياتها مادة قيمة 

ومثيرة الهتمام هذا الجمهور. على ســبيل المثال، فإن لموظفي الحكومة وطالب الجامعات ورجال األعمال اهتمامات 

ومصالــح مختلفــة تفرض أســاليب مختلفة من التواصل. كما ويجــب جعل الجمهور محدًدا بطريقــة هادفة فمن غير 
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المنطقي أن تكون الفئة المستهدفة هي العالم بأكمله ألّن الرسالة التي يتم إيصالها لن تكون ذات أثر قياسي. وكلما 

كان الجمهور المستهدف محدًدا وأكثر وضوًحا، كلما كانت المدونة أكثر استهدافًا وذات منهجية فعالة.

اختيار نقاش حول موضوع أو مجتمع لتكون المدونة محور هذا النقاش: على سبيل المثال

 إذا كان موضوع المدونة هو العمل على وقف انتشار اإليدز في بلد معين فيجب على المدونة أن تكون المصدر الرئيسي 

للمعلومــات حول اإليدز في هــذا البلد ولكن هذا ال يعني أن تحتوي المدونة على جميع المعلومات والمنشــورات حول 

الموضوع، بل يعني أن تحتوي المدونة على روابط لكل ما هو جديد. 

يجب على المدون أن يسأل نفسه، هل تقدر المقالة أو المدونة على إعطاء 

جميع المعلومات وروابط المصادر األخــرى التي يريدها الجمهور من 

خالل قراءة أو تصفح المدونة؟.

يجب أن تكون المقاالت أقصر ما يمكن

من خالل اســتخدام كلمــات محددة إليصال األفــكار ال أكثر وال 

أقل بعيدًا عن اســتخدام الســجع والطباق فــي المقالة. فبعد 

االنتهاء من المســودة األولى يجب قراءة المقالة وتحريرها قبل 

اعتماد المقالة النهائية، ذلك ألّن الجمهور القارئ للمقالة لن يتابع 

القراءة إذا ما استغرق الكاتب وقتًا طويلًا  للوصول إلى فكرة.

يقال »اجعــل كتاباتك كالذهب وليس كالفضة«: وهــذا يعني بأن جميع 
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المنشــورة علــى المدونة  المقاالت 

يجــب أن تكــون ذات قيمــة عاليــة، 

بعــض  نشــر  مــن  بــأس  ال  ولكــن 

المقاالت المســليّة حتــى ولو كانت 

غير ذات عالقٍة بالمحتوى الرئيســي 

للمدونة، على أن ال يتكرر هذا النشر 

كثيــرًا لكــي ال تبتعــد المدونــة عن 

خدمــة هدفهــا الرئيســي وخدمة 

جمهورها.

بالفيســبوك  المدونــة  ربــط  يجــب 

وتويتــر وأدوات اإلعــالم االجتماعي 

األخرى

 مــن خــالل الربط بين المدونة وأدوات اإلعالم االجتماعي، فإنه يســهل اإلعالن عن أي مقالــة جديدة لجلب عدد أكبر من 

القراء لها وإيصال الرسالة للجمهور المستهدف ومشاركته مع المدونة من خالل اإلعجاب والتغريدات.

عدم الخوف من استخدام الفيديو والوسائط اإلعالمية األخرى

ال يجــب أن تتكــون المدونــة فقط مــن النصوص والصــور بل يمكــن تحميل الفيديوهــات على موقع يوتيــوب ومن ثم 
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إدراجهــا ضمــن أي مقالة مع وصف مختصر عن الفيديو، ذلك ألنها تزيد مــن عدد المتابعين ألن العديد من القّراء يمكن 

أن يشاهدوا الفيديو دون الحاجة لقراءة النصوص، باإلضافة إلى أن الفيديوهات تساهم في جعل المدونّة  أكثر تشويًقا 

وديناميكية. 

نشر المقاالت بشكل دوري

تقــوم بعض مؤسســات المجتمع المدني بنشــر عدة مقاالت في اليوم ومقالة واحدة في كل أســبوع أي بشــكل غير 

دوري. إن نوعيّة المقاالت أو جودتها أهم من الكميّة، وليس من الضروري نشــر مقالة كل يوم، ولكن من الضروري نشــر 

المقاالت بشكل دوري وضمن برنامج مواعيد محدد، بحيث يتعود الجمهور على محتويات جديدة كل مرة يزور الموقع. 

فإذا كانت آخر مقالة منشــور على المدونة تعود إلى تاريخ ســنة مثلًا،  فلن يقوم زائرو الموقع باالشــتراك في المدونة أو 

زيارتها مرة أخرى.

يجب اختيار عنوان يتطابق مع المصطلحات التي يمكن أن يبحث عنها القارئ

فعلــى األغلب لن يبحث القارئ عن »المؤتمر الســنوي الحادي عشــر الســتراتيجيات مكافحة  التدخيــن«، ولكن يمكن أن 

يبحث القراء عن »كيف يمكن وقف التدخين؟«. 

يجب التأكد من أن المقالة تطابق إلى حد كبير ما يبحث عنه القارئ

 فــإذا أريد نشــر تقرير عن مؤتمر اســتراتيجيات مكافحة التدخين، فما هي المعلومات التي يبحــث القارئ عنها؟، هذا ما 

يجب أن يركز عليه محتوى المقال بشكٍل جيّد.
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المساهمة في المجتمع اإللكتروني

يجــب نشــر التعليقــات على المدونات األخــرى ذات الصلــة، باإلضافة إلى عرض تبــادل الروابط مع منظمات أخرى ونشــر 

تغريدات عن مقاالت شيقة في مدونات شبيهة، باإلضافة جعل المقاالت قابلة للنشر في مدونات أخرى في أي وقت أو 

حتى نشر مقاالت لآلخرين على المدونة في بعض األحيان وهذا يزيد من معّدل الدخول إلى المدونة.

الّربط بين المقاالت

عنــد وجود عدد ليس بقليل من المقاالت، فإنه من المهم أن يتم الربط بين المقاالت التي تحمل نفس الموضوع. فعند 

كتابة مقالة جديدة من الضروري مراجعة المقاالت السابقة وربط بعضها بالمقالة الجديدة في أسفل المقالة أو اإلشارة 

لهذه المقاالت خالل النص، فهذا يتيح للقارئ المهتم الرجوع إلى المقاالت السابقة لالستزادة في نفس الموضوع دون 

الحاجة لترك الموقع والبحث عن مصادر أخرى للمعلومة.

معاملة المعلّقين بلطٍف  وكياسة

إذا كتــب أحــد القراء تعليًقا فلهذا داللة جيــدة بأن المدونة تقدم مصدر معلومات جيد، فالــرد على التعليقات وإضافة 

بعــض الكلمــات المحّفزة والشــكر للمعلّــق على وقته تجلــب القراء للمدونــة في المــرات القادمة. قــد تحتوي بعض 

التعليقــات  لى النقد وهذا أمر طبيعي ولكن ليس من الجيد الدخــول في جدال مع المعلّق. أما التعليقات التي تحتوي 

على كلمات تنتهك قواعد المدونة فيجب حذفها.
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الرسائل البريدية وأهميتها لمنظمات المجتمع المدني

ال يزال البريد اإللكتروني من أقوى وســائل االتصال على اإلنترنت برغم التطورات الحاصلة يوميًّا في هذا المجال، ويســمح 

االشــتراك في الرســائل البريدية من قبل جمهور منظمتك بتلقيهم لرسائل دورية حول نشاطات منظمتك وفعالياتها 

مع إمكانية إنشــاء هذه الرسالة بطريقة بسيطة وفّعالة وإمكانية وصولها إلى عدد كبير من األشخاص إضافة لكونها 

وسيلة رخيصة نسبيًا للتواصل مع الجمهور. 

على ماذا يجب أن تحتوي رسالتك البريدية؟

آخر إنجازات منظمتك في عملها المجتمعي-    

لمحة حول نشاطاتها القادمة أو ورش العمل التي تخطط لعقدها مستقبلًا -    

آخر اإلضافات في موقعك اإللكتروني -    

آخر التدوينات -    

بعض النصائح التي تخاطب متطوعيك والعاملين في نفس المجال-    

 اإلعــالن عــن المنح الجديــدة التي تلقتها المنظمــة أو البرامج الجديدة التــي انخرطت بها أو الموظفيــن الجدد الذين -    

انضموا للعمل فيها 
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 تذكير بنشاطاتك حول برامج محددة كالبرامج التي تركز على األطفال أو أخر التقارير التي أصدرتها المنظمة.-    

 قم بتحديد موعد معين إلرســال الرســالة البريدية إلى المشــتركين ســواء أكان أسبوعيًا أو شــهريًا أو ربع سنوي بحيث 

يتوقعه الجمهور في هذا الموعد. 

كيف تكتب مقاالت إلكترونية بشكل أفضل؟

إحصائيًا، هناك ثمانية أشخاص من أصل عشرة  يقرأون 

عناوين المقال فقط واثنين فقط يقرأون باقي المقالة 

في المتوســـط ، وهنا تكمن القوة الساحرة في كتابة 

العنـــوان والتي تحدد أهمية المقـــال ومدى االهتمام 

من قبل القراء. فالعنـــوان هو البداية، ومن خالله يتم 

جذب القارئ لمتابعة قراءة بقية المقال وعدم تركها 

واالنتقال إلى موقع آخر.

كتابـــة عنـــوان جـــّذاب يعطي القـــارئ وعـــدًا بإيجاد 

معلومات حول هذا العنوان أو إيجاد حلول للمشكلة 

التي يطرحها العنـــوان، فعين القارئ تتفحص المقال 

قبل البـــدء بالقـــراءة. إن القـــراء يبحثون عـــن إجابات، 

فالقارئ يبحث عن إجابات وحلول ألسئلته ومشاكله، 

فهو يسأل دومًا العديد من األسئلة ومنها:

 هل يتوافر الفيديو المنشـــور مع هذه المقال على -    

المعلومات التي أريدها؟

 هـــل يحتـــوي العـــرض التقديمـــي المرفـــق على -    

معلومات تســـاعدني في اجتماعي القادم إلبهار 

مديري أو زبوني؟

 هل ستزيد بقية المقال من معرفتي أم ستشعرني -    
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بالملل؟

فالعنـــوان المدروس هو واحد من أهـــم عناصر الخبر 

عنـــد اســـتخدام مواقـــع التواصـــل االجتماعي مثل 

الفيســـبوك أو تويتر لمتابعة آخر األخبار، كما أن موقع 

تويتر قد جعل من كتابة العناوين فنًا بحد ذاته وذلك 

بســـبب عدد األحرف التي يمنحهـــا للكاتب وهي )140( 

حرًفا لجذب انتباه القارئ.

مقدمة المقال: مقدمـــة المقال هي أكثر جزء مهم 

بعد العنوان، فكتابتها عبارة عن فن وليس مجّرد علم 

وهي التي تحدد استمرارية القارئ في متابعة القراءة 

أو المضـــي قدمـــًا وتجاهل الخبـــر ككل. فعند كتابة 

المقدمة يجب مراعاة ما يلي:

اطرح ســـؤاالً، اعمل على تحدي ذهن القارئ من خالل 

إشراكه في التفكير.

حـــاول البـــدء باقتباس، فهـــذا يجعل القارئ يســـتمر 

بالقـــراءة لمعرفة مـــا يكمن وراء الفقـــرة التالية مثل: 

»عـــش كما لو كنـــت تموت غدًا، وتعلـــم كما لو كنت 

تعيش إلى األبد«- غاندي.

اطرح قصة قوية أو شـــخصيّة، فراوي القصص شغل 

النـــاس منذ اكتشـــاف النار، وســـرد القصـــة القوية أو 

الشـــخصية قد يكون الرابط إلبقاء القارئ أو المستمع 

مشغوالً بمتابعة األحداث.

حاول اقتباس الحقائـــق أو اإلحصائيات المغرية، فعند 

الكتابـــة عـــن فيســـبوك يمكن طـــرح معلومـــة مثل 

»دقيقـــة من أصل ثمانية دقائـــق تقضى على اإلنترنت 

هي على فيسبوك«.

اخلق سياًقا للمقال، فخلق سياق فريد للقصة يساعد 

على الوصول األمثل للجزء الرئيسي للمقال. زود القارئ 

بخلفية عن النقاش أو الحل الذي تريد الوصول إليه في 

نهاية المقالة.

اخلق صورة ذهنية، ابـــدأ المقال بكلمات مثل »تخيّل...« 

أو »هل تتذكر...«.
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الجـــأ إلى القياس، يمكن اســـتخدام بعض من عبارات 

القياس لجـــذب انتباه القارئ أكثر مثـــل »الكاتب بدون 

مدونة مثل البائع بدون هاتف«. 

اســـتخدام  إن  المفتاحيـــة،  الكلمـــات 

الكلمـــات المفتاحيـــة مهم جدًا 

كون المقـــال مكتوب لنوعين 

مـــن الجمهور وهمـــا: قارئ 

خـــادم  ومليـــون  المقـــال 

التي تقوم  لشركة جوجل 

بعملية الفهرسة للعناوين 

المفتاحيـــة.  والكلمـــات 

فمن المهم الكتابة بشـــكل 

طبيعي مع وضع  جوجل وغيره 

من محركات البحث في االعتبار. 

اجعل مـــن العناويـــن الفرعيّة محفـــزًا للقراءة، 

فالعناويـــن الفرعيـــة هـــي عناوين مصغـــرة تبدأ بها 

فقـــرات معينة تغري القارئ بمواصلـــة القراءة للبحث 

عن اإلجابات فـــي المقالة أو إثـــارة االهتمام بموضوع 

المقالة. 

أضف بعـــض الصـــور، يقـــال أن »الصـــورة تغني 

عن ألف كلمـــة« وتجذب القـــارئ أكثر 

لمتابعة المحتوى لمعرفة المزيد 

توضح  وقد  المعلومـــات،  من 

أفكارًا يصعب الكتابة عنها. 

فيديـــو،  مقطـــع  أضـــف 

مـــن  فيديـــو  فمقطـــع 

دقيقتين قد يوصل الفكرة 

يزيد  محتوى  ويشرح  للقارئ 

عـــن )٥00( كلمـــة. تذكـــر أنك 

تتخذ مـــن اإلنترنت منبرًا لك وهذا 

بحد ذاته يتطلب محتوى غنيًّا بالتفاعل.

الجأ إلى اســـتخدام الروابط، فالروابط التشـــعبية من 

أهم ميزات اإلنترنـــت وتقديم الروابط للقراء يرفع من 

مســـتوى الثقة في المقال المكتوب ويعطي القارئ 
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المزيـــد من المعلومات إذا ما أراد  متابعة البحث عنها. 

ويمكـــن من خـــالل الّروابـــط تقديم مقاالت ســـابقة 

للجمهور. 

نّسق وحّرر المقال، من المهم تنسيق المقال بطريقة 

تســـّهل على القارئ الوصول إلى المعلومات وتجذب 

انتباهـــه وتحببه بمتابعة القراءة من خالل اســـتخدام 

الخطوط المائلة والتعداد الرقمي أو النقطي.

ال تنـــَس أن تطلب من القارئ فعـــاًل معينًا بعد االنتهاء 

من القراءة،  مثل طرح التســـاؤل التالي: »ماذا ستفعل 

اليوم بعد ما تعلمته من هذا المقال؟«.

احرص على إبقاء المقـــال قصيرًا وممتًعا دون اإلخالل 

بالمضمون. فالدراســـات تشـــير إلى أن قـــارئ اإلنترنت 

ملول إلى حد كبير فال تساعد على توقفه عن القراءة 

بجعل مقالك طويلًا  بالنسبة إليه. 

الخاتمـــة، وهي جزء مهم في المقـــال يغلق الحلقة 

التـــي دار بها القارئ في البداية. مـــن الممكن أن تأخذ 

الخاتمة شـــكل تصريح أو ســـؤال أو معلومة ما توضح 

المغزى مـــن المقال. تذكر أيضـــًا أن الخاتمة محكمة 

الكتابة تشـــّكل أكبر إغراء لجعل القارئ يتابع مقاالتك 

القادمة.

كيــف توظــف اإلنترنت لكتابــة قصص نجــاح منظمات 
المجتمع المدني؟

هنــاك العديد من المنظمات التي تنفذ مشــاريع وبرامج تؤثر في حياة اآلخرين ولكننا ال نســمع بهذه إطالقًا، أو ال يكون 
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لدينــا المتســع من الوقت لقراءة الكثير مــن المعلومات حتى نتعرف على أي منها، أو أن الكثيرين من الناس يشــككون 

فيما حولهم ويحتاجون لحقائق ووقائع لالســتماع إليك أو اختيار المنتج الخاص بك أو استخدام الخدمات التي توفرها، 

ومن هذه الوسائل التي تعمل على تعزيز انتشار المؤسسات وتزيد من التواصل بينها وبين فئاتها المستهدفة وتعزز من 

ثقة الناس بها هي قصص النجاح التي تكتب عن برامج ومشــاريع هــذه المنظمات ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها 

واالنتصار لقضاياها المجتمعية. 

وتكتــب قصــة النجاح فــي العادة إلظهار قيمــة عمل معين فضالً عــن اإلنجازات التــي تم تحقيقها بحيــث تتكون من 

العناصر التالية:

الموقف: ما هي المشكلة أو الموضوع أو التحدي؟-    

الرد أو الفعل: كيف قامت المنظمة أو البرنامج أو الشخص بحل المشكلة؟-    

النتيجة: ما هي المخرجات التي تم تحقيقها من وراء الرد أو الفعل؟، ومن هم المستفيدون؟ -    

األدلة: ما هي التغييرات التي طرأت باستخدام البيانات الكميّة أو النوعية؟-    

فعند تقييم منظمتك أو مشروعك، تأكد بأن تجيب عن جميع األسئلة التالية :«من، ماذا، متى، أين، كيف ولماذا؟«، وذلك 

للتأكد من شمول جميع العناصر التي ذكرت اعاله حتى يرى العالم ما تفعله أو ما تحققه.

وعند كتابة قصة النجاح حاول:

اختيار كلمات بسيطة ومألوفة.-    استخدام جمل قصيرة ومباشرة.-    
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 التركيز على التطوير والتحسين الذي تم لمصلحة -    

الناس.

التعريف بالحقائق حول الفوائد المكتسبة بوضوح.-    

 إنشـــاء الروابط العاطفية التي ترسم صورة للناس -    

وراء الحقائق.

وتجنّب:

اإلسهاب في الحديث والجمل الطويلة.-    

المصطلحات واالختصارات.-    

التي -     الرنانة  والكلمـــات  الفضفاضـــة  التصريحـــات 

يمكن أن تدمر مصداقية قصتك.

 يمكن الرجوع إلى النصائح الخاصة بكتابة المقاالت -    

لإلنترنـــت بهـــدف جعـــل قصـــة النجـــاح الخاصة 

بمنظمتـــك أكثـــر تشـــويًقا للقـــارئ وانتشـــارًا بين 

جمهورها وغيره من القراء. 
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دراسات حالة

موقع حكاية ما انحكت

/http://www.syriauntold.com  :الموقع اإللكتروني

سيريا أنتولد )Syria Untold( – حكاية ما انحكت، هو 

موقع  باللغتيـــن العربية واإلنجليزية يهدف بشـــكل 

رئيسي إلى رواية قصص االنتفاضة السورية، عن طريق 

على  الضوء  تســـليط 

النشاطات االستثنائية 

بهـــا  قـــام  التـــي 

الســـوريون منذ بداية 

االنتفاضة في آذار 2011، 

حيـــث يقـــوم بجمع 

تقع  التي  المعلومات 

العصيان  حيّـــز  ضمن 

المدنـــي، والمقاومة الســـلمية اإلبداعية وتنســـيقها، 

ليكون مرجعًا للعمل المدني في سوريا.

عمـــل الموقع  علـــى تأطيـــر وتنظيم الكـــم الهائل 

من المعلومـــات المتعلقة باالنتفاضـــة، عوضًا عن أن 

يكون مجـــرد موقع ناقل بشـــكل آلـــي/ ميكانيكي 

لمـــا يحدث في ســـوريا. 

النشطاء  استخدم  وقد 

الشباب المنخرطون في 

أساليب  االنتفاضة  هذه 

وأشكال جديدة إليصال 

للعالـــم.  أصواتهـــم 

فقد قاموا باســـتخدام 

التواصـــل  مواقـــع 

االجتماعـــي خـــالل االنتفاضـــة لمناقشـــة المواضيع 

السياسية، والترويج للحمالت، أو للتعبير عن آرائهم من 
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خالل الرسوم والصور والكتابات والبرامج اإلذاعية.

من هذه المنطلقات، ولدت فكرة »حكاية ما انحكت«، 

لتســـاهم في إيجاد حلول لهـــذه القضايا، عن طريق 

تقديم خدمات متعددة لجمهورها:

أوالً: عن طريق جمع المعلومات المتداولة عبر اإلنترنت 

وجعلها في متناول القراء.

ثانيًا: عن طريق تنظيم المعلومات وتوثيقها بشـــكل 

مهنـــي ودقيق، مثالً: هل ما تشـــاهده شـــريط فيديو 

موثوق أم ال؟ من أنتجه، وأين؟ في أي صفحة أو موقع 

نشر ألول مرة؟.

ثالثـــًا: من خالل تقديـــم المواد المنســـقة الرامية إلى 

ســـرد القصة، عبر جمع المعلومـــات الموجودة على 

شبكة االنترنت، وأيضًا عبر االتصال المباشر مع مصادر 

تعمل علـــى أرض الواقع. أي أن موقع »ســـيريا أنتولد« 

يعمل على دمج الوسائل العصرية الحديثة في السرد، 

بمهنية التقرير الصحفي.

وأخيرًا: مـــن خالل تقديـــم خريطة مفصلـــة تتضمن 

كل من يقف وراء الحراك الســـلمي الـــذي أغنى الثورة 

الســـورية خالل السنتين الماضيتين، من فنانين ناشئين 

ومجموعات عمل وفعاليات ووسائل إعالم بديلة.

موقع انتفاضة المرأة في العالم العربي

/http://uprisingofwomeninthearabworld.org  :الموقع اإللكتروني

يعد موقع انتفاضة المرأة في العالم العربي مساحة 

علمانيـــة حرة للحـــوار البنـــاء المناصر لحقـــوق المرأة 

اإلنسانية وحريتها واســـتقالليتها في العالم العربي.  

حيث يرحب  الموقع بكافة اآلراء شـــرط أال تقوم على: 

التمييز الجنســـي، واالعنصريـــة، والمذهبية، والتخوين 

والتكفير وهدر الدم، واإلهانات الشخصية.
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2011 وأطلقته  العـــام  انطلـــق الموقـــع فـــي 

ناشـــطات من عدة دول عربية اجتمعن تحت 

شـــعار “مًعا من أجل نســـاء ينعمـــن بالحرية، 

االستقاللية، واألمان في العالم العربي”.

وأطلق الموقع حملة »أنـــا مع انتفاضة المرأة 

في العالم العربي« على صفحة الفايســـبوك 

الخاصة بـــه للتذكير بـــأن الثـــورات قامت من 

أجل الكرامـــة والعدالة والحريـــة، والمطالب 

الثالثة هذه ال يمكن تحققهـــا بتغييب المرأة 

عن المشهد العام. وتستخدم الحملة أدوات 

النشر اإللكتروني وشبكات التوصل االجتماعي 

لتحقيق هذه المطالـــب التي تهدف للتجمع 

حول قضايا المرأة العربية في كل مكان. 
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مقّدمـــــــــة

بـــرزت الوســـائط المتعـــددة كعامل رئيســـي ومهم 

فـــي الســـنوات األخيرة فـــي توثيق األحـــداث وإيصال 

المعلومـــات بطريقـــة واضحة وأعمق تأثيـــرًا. ويمكن 

تعريـــف الوســـائط المتعـــددة علـــى أنهـــا مزيج من 

النصوص والّصور ومقاطع الصـــوت والفيديو وغيرها 

مـــن الوســـائل التفاعلية التي تســـتخدم فـــي رواية 

القصـــص على اإلنترنـــت، وتعد من أهـــم الطرق التي 

يمكن لمنظمات المجتمع المدني توظيفها للتعريف 

بالقضايـــا التـــي تتبناهـــا والتأثير فـــي جمهورها من 

داعمين ومتطوعين وممولين أيًضا. 
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مشاركة الصور وتقنيات التصوير

هناك العديد مـــن المواقـــع التي تّقدم 

خدمة استضافة ومشـــاركة الصور على 

شبكة االنترنت، وســـواء أكنت مصمًما أو 

مطورًا أو حتى شـــخًصا عاديًا فإنك حتًما 

تحتاج إلـــى رفع الصور الخاصـــة بك على 

اإلنترنت وعلى استضافة موثوقة إذا كنت 

مهتًمـــا بمشـــاركة معلوماتك وصورك مـــع األخرين، 

فمـــا بالـــك إذا كانت تلك االســـتضافة 

موثوقـــة ومجانيـــة أيًضـــا!، خاصـــة أن 

االحتيـــاج إلى تلك الخدمة يـــزداد بتزايد 

التـــي  المجانيـــة  المدونـــات  خدمـــات 

تمنحها شـــركات كبيرة مثل جوجل أو 

وورد برس، وفيما يلي عرض لبعض تلك 

المواقع مع ملخص بسيط عنها. 

 /https://www.flickr.com

هـــو أفضـــل مواقـــع اســـتضافة الصور فـــى العالم 

على اإلطـــالق!. يمتاز بنســـبة األمان العاليـــة، واحترام 

الخصوصية. ويوفر الموقع طريقة جيدة للوصول إلى 

الصور التي يتم تحميلها من قبل منظمات المجتمع 

المدني من خالل الحســـابات الخاصة بـــكل منظمة، 

حيـــث يمكن للمنظمة نشـــر الصـــور التـــي تلتقطها 

لألعمـــال التـــي تقـــوم بهـــا أو األهداف التي تســـعى 

لتحقيقها ونشرها بين الفئات المستهدفة بما يضمن 

اطالعهم عليها.
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/http://photobucket.com

يعتبر األكثر شــيوعا من حيث الشــهرة، حيث يمكنك رفع صورك ومشاركتها ويمتاز هذا الموقع بشهرته الواسعة مثل 

فليكر. 

/http://pict.com

يمكنك هذا الموقع من رفع صور بامتدادات متعددة. 

/http://www.freeimagehosting.net

يمكن رفع الصور في هذا الموقع بشكل مجاني، ودون الحاجة للتسجيل فيه.

/http://tinypic.com

خدمة متميزة الســتضافة الصور، وهي خدمة آمنة أيًضا حيث يمكنك رفع ملفاتك بدون تسجيل، ومن ثم استخدامها 

فى موقع إلكتروني آخر.
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/http://imgur.com

من المواقع التي لها شعبية كبيرة فى رفع الصور، وتعد سهولة االستخدام عالمًة مميزة لهذا الموقع.

/http://instagram.com

من أكثر مواقع رفع ومشــاركة الصور المجانية شــعبية بين الشــباب وذلك العتماده على االنتشــار المتســارع للهواتف 

الذكية. يوفر إنستغرام ميزة تطبيق العديد من الفالتر على الصور  بطريقة جذابة ومميزة ومشاركتها مع المتابعين. 

كاميرا الهاتف النقال

تعود كاميرا الهواتف المحمولة باألثر األكبر على العمل في مجال كســب التأييد ضمن نطاق عمل منظمات المجتمع 

المدني سواًء أكانت جزًءا من برنامج وسائل اإلعالم الشعبية أو كوسيلة اللتقاط وتوثيق العمل اليومي لهذه المنظمات. 

هذا دليل سريع يساعد على تحقيق االستفادة القصوى من كاميرا الهاتف المحمول الخاص بك.
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اختيار كاميرا الهاتف:

عند التفكير بشــراء هاتف نقال مع كاميرا لمشــروع كســب التأييد عن طريق الهواتف المحمولــة، نواجه العقبة األكبر 

والمتمثلــة بالميزانيــة العالية، فقبل أن تشــتري هذا الهاتــف هناك العديد من األســئلة التي يجب اإلجابــة عليها الختيار 

الهاتف المناسب والذي تتوفر فيه جميع الميزات المطلوبة.

هنــاك العديــد مــن قواعــد البيانات ومحــركات البحث علــى اإلنترنت والتي تســمح لــك بالبحث عن خصائــص الهواتف 

المحمولة للتسهيل من عملية اختيار الهاتف المناسب وذلك عن طريق مقارنة ميزاتها المختلفة.

 :)Pixel( عدد البكسالت 

وتعـــرف موســـوعة ويكيبيديا البكســـل أو الُعنُْصورَة 

على أنه أصغر عناصر الصورة وهو على شكل نقطة أو 

مستطيل صغير. ومجموعة العناصير تشكل الصورة. 

وغالبًـــا ما  تكون العنصورات صغيـــرة ومركزة بكثافة 

كبيـــرة حتى تُكّون صـــورة أفضل، ويحدد الحاســـوب 

شدة إضاءة كل صورة ولونها لتكوين الصورة الكلية.

 تتيــح لك كاميرا )2( ميغا بيكســل التقاط صورة ذات نوعية جيدة )1٥0 بكســل لــكل بوصة(، وذلك 

للطباعــة على حجم 8×10 إنش، ولكن اســتخدام كاميرا ٣ أو 4 ميغا على هاتفك ســيزيد بشــكل 

كبير من جودة الصورة، مما يســمح لك بطباعة صورة ذات جودة أعلى من الكاميرا العادية. أغلب 

الكاميــرات علــى الهواتف المحمولة تســمح لك بالتقاط صــور ذات نوعية جيدة بمــا فيه الكفاية 

الستخدامها في العروض التقديمية أو على صفحات اإلنترنت أو المدونات.
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)Response Time( زمن االستجابة 

 إذا كنت ستستخدم الهاتف في الحاالت التي تتطلب 

التحقق من  اســـتجابة ســـريعة فيجب 

أن الهاتـــف يحتوي علـــى كاميرا 

يمكنهـــا أن تلتقـــط الصـــور 

احتوائها  ومن  الفور  على 

 )Shutter( غالـــق  على 

يستجيب بسرعة عالية 

عند الضغط على زر الكاميـــرا. يمكن تحديد العوامل 

الســـابقة من قبل »سرعة الغالق« والتي 

تعـــّرف بأنها الوقـــت التي يأخذه 

لتعريـــض  الكاميـــرا  غالـــق 

حســـاس الكاميرا للضوء 

الصورة  تظهـــر  حتـــى 

فيما بعد.

)Zoom( نوع التكبير 

الرقمـــي  التكبيـــر 

ليس   )Digital Zoom(

مفيـــًدا نظـــرًا إلمكانيـــة 

تقليـــل نوعية الصـــورة ألنها 

تكبيـــر  طريقـــة  علـــى  تعتمـــد 

الصور من خـــالل تصغير الحيـــز المرئي 

من الصورة، حيـــث يتم قص المنطقـــة الداخلية من 

الصورة بنفس نســـب الصورة األصلية ثـــم يعاد تكبير 

تلـــك المنطقة لتصبح 

األصلية  الصورة  بحجم 

بعـــد معالجتهـــا رقميـــًا 

لتحســـينها. ال تصـــل جودة 

التكبير الرقمـــي عادًة إلى جودة 

التكبير البصري )Optical Zoom( الذي 

ال يؤثر على نوعية الصور كونها تعتمد على العدسات 

المتحركة.
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 التواصل والنشر

هناك عدة طرق إلرســـال الصور إلى جهاز الحاســـوب 

الخـــاص بك، إما عـــن طريـــق الوصـــالت أوالبلوتوث أو 

األشـــعة تحـــت الحمـــراء. فتحقق أي من كـــون هذه 

الهواتف تتمتع بهكذا خصائص وعما إذا كان الهاتف 

متوافًقا مع جهاز الحاسوب الخاص بك.

 الذاكرة

 تحقق مـــن حجم الذاكـــرة الداخليـــة للهاتف وعما 

إذا كان باإلمـــكان أن يتم اســـتخدام بطاقـــة ذاكرة 

منفصلـــة، وذلـــك ألن كاميرا الهاتـــف ذات )٣،2( ميغا 

بكسل ســـتحتاج إلى )1( ميغا بايت من  الحجم تقريبًا 

لكل صورة.

كيف يمكن الحصول على أفضل أداء من كاميرا الهاتف المحمول الخاص بك

 التقط الصورة بســـرعة: يمكن أن تســـتغرق حركة -    

الغالق في الهواتف النقالة وقتًا لذلك اضغط على 

زر الكاميرا بسرعة وفي وقت مبكر بدالً من أن تفقد 

الصورة بسبب انتظار اللحظة المناسبة.

حافظ على نظافة العدسة.-    

 ال تقـــم بالتصوير فـــي ظروف اإلضاءة الســـاطعة، -    

فمعظم هواتـــف الكاميرا ال تعمل بشـــكل جيد 

في هذا النوع من الضوء، ولكن حاول التصوير في 

الظروف الجويـــة الغائمة جزئيا أو فـــي الظالل إذا 

كان التصوير في الخارج.
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 ال تســـتخدم الفـــالش إال عند الضـــرورة أو إذا كانت -    

الصورة من مسافة قريبة جدًا.

 اضبط كاميرا الهاتف الخاص بك الســـتخدام أعلى -    

دقة ممكنة للحصول على أفضل جودة للصورة.

الفيديو والبودكاست

مواقع مشاركة الفيديوهات

تســـتحوذ المواقـــع التـــي تقـــدم خدمة مشـــاركة 

الفيديوهـــات ومنهـــا اليوتيـــوب، وفيميـــو، وإكبـــس، 

وميتاكافيـــه، وماي فيديو  على اهتمام نســـبة كبيرة 

من مســـتخدمي مواقع اإلنترنت حـــول العالم، حيث 

توفر هـــذه الفيديوهات للمســـتخدمين حول العالم 

إمكانية مشاركة الفيديوهات للوصول إلى عدد كبير 

المســـتهدفين والراغبين بمشـــاهدة فيديوهات  من 

معينة بمواضيع متنوعة.

وتمكن هذه المواقع المستخدمين من إنشاء قنوات 
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خاصـــة لمشـــاركة الفيديوهـــات وتوفيـــر 

الفرصة لآلخرين لمشاهدتها ومتابعتها.

الفيديوهـــات  مشـــاركة  مواقـــع  تقـــدم 

اإلنترنت  لمســـتخدمي  ضخمـــة  إمكانيات 

من حيث بث ومشـــاهدة مقاطع الفيديو، 

وعلى عكس ما يعتقد الجميع بأنها فقط 

فإنها  األغاني،  أو  المضحكـــة  للفيديوهات 

يمكن أن تكـــون أحد أهم أدوات االنتشـــار 

وذلك من خالل عرض وتســـويق المنظمات 

والمؤسســـات واألفـــراد لنفســـها والترويج 

ألفكارها واهتماماتها المتعددة.

وباإلمـــكان إيجـــاد فيديوهات حول مشـــاريع وبرامج 

منظمـــات المجتمع المدنـــي أو فيديوهات توضيحية 

عن منتجات أو فيديوهـــات تعليمية وتدريبية يقدمها 

أشخاص متخصصين من ذوي العالقة حول العالم.

مـــن أهم ميزات هذه المواقع إمكانية إنشـــاء قنوات 

فيديـــو أو االنضمـــام إلـــى أحـــد قنواتهـــا الموجودة 

والمنشـــأة مـــن قبـــل مســـتخدمين آخريـــن، هـــذه 

الخاصيـــة مهمة جـــدًا لمنظمات المجتمـــع المدني 

والشـــركات والمؤسســـات المختلفة حيث تساعدها 

في عـــرض منتجاتها المختلفة مـــن مقاطع الفيديو 

في مجموعة واحـــدة،  باإلضافة إلـــى إمكانية تنويه 

المشـــتركين فيهـــا عن أيـــة مقاطع فيديـــو جديدة، 

وتســـهيل عمليـــة ربـــط القنـــوات بوســـائل االتصـــال 

االجتماعـــي األخرى مثل المدونات وفيســـبوك وتويتر. 

كما وتســـمح بنشـــر ومعرفة تعليقات الجمهور على 
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الفيديوهات المنشورة عبر اليوتيوب وغيره من مواقع 

مشاركة الفيديوهات.

كعضو في هذه المواقع، هنـــاك العديد من الميزات 

التي يمكن االستفادة منها وهي:

الفيديوهات المحملة مسبقًا -      البحث واســـتعراض 

على الموقع من خالل أية كلمات مفتاحية.

 إمكانية عمل قائمـــة الفيديوهات المفضلة والتي -    

تتيح لك إضافة فيديوهات محببة الستعراضها في 

أي وقت وحسب الترتيب المرغوب به.

لآلخريـــن -     ليتســـنى  الفيديـــو  مقاطـــع   تحميـــل 

مشاهدتها واالطالع عليها.

 تحريـــر وتعديـــل الفيديوهـــات المحملـــة وإضافة -    

التأشيرات لها مثل الترجمة.

 إمكانيـــة عمل قنوات فيديوهات أو االشـــتراك في -    

العديد منها.

تقييم الفيديوهات الموجودة على الموقع.-    

الميـــزات الموجودة فـــي هذه المواقـــع تخدم عامة 

المستخدمين ولكن هناك ميزات أخرى ال تكون فعالة 

إال فـــي حالة االشـــتراك في الموقع مـــن خالل بريدك 

اإللكترونـــي وأهمها تحميل المقاطـــع وعمل قنوات 

الفيديو.

يمكن لمنظمات المجتمع المدني اســـتخدام مواقع 

مشـــاركة الفيديوهات كأداة لكســـب التأييد لقضية 

معينة والتواصل حول نشـــاط معيـــن أو حتى لغايات 

التدريب. هناك العديد من األسباب المهمة التي تدعو 

منظمات المجتمع المدني الســـتخدام هذه المواقع 

ومنها:

 االنتشـــار والتواصل:  فنشـــر الفيديوهات خصوصًا -    

القصيرة منها، يجعـــل زوار هذه المواقع يتحدثون 

عنها ويبقون على تشـــارك فيمـــا بينهم من خالل 

التعليقـــات والردود، كما يبقيهـــم مطلعين على 

كل ما هو جديد فيما يخص نطاق عملك.



87الوسائط المتعددة ومنظمات المجتمع المدني

 إيصال الرسالة:  يزيد نشر هذه الفيديوهات وضمها -    

إلـــى الموقع اإللكتروني أو المدونة أو فيســـبوك أو  

تويتر من عدد مستقبلي الرســـالة وعدد الداعمين 

لتحقيق أهداف المنظمة.

 إيصـــال الحقيقة: التعبير من خـــالل الفيديو يكون -    

أكثر واقعية  وذا مصداقية أعلى من مجرد الكتابة. 

كما أن موقع يوتيوب ينشـــر جميـــع الفيديوهات 

)ضمن سياسة واحدة وواضحة( على عكس وسائل 

اإلعـــالم التـــي يمكـــن أن ترفض نشـــر فيديوهات 

معينة بسبب سياسة الدولة الموجودة فيها.

مــن األمثلة على منظمات المجتمع المدني في اســتخدام خاصية مشــاركة الفيديوهات وخصوصــًا القنوات منظمة 

األمــم المتحدة للطفولة )اليونيســف( حيث تضم قناة اليوتيوب الخاصة بها ما يزيد عن )90( فيديو تســلط الضوء على 

محنــة األطفال في جميع أنحاء العالم، وكذلك دعم اليونيســف لبرامج األطفال ومجتمعاتهم من خالل الحديث عن 

تقارير قامت بإعدادها أو أهم إنجازاتها لفترة معينة، أو رسائل تود إيصالها إلى فئة معينة، أو حمالت كسب التأييد التي 

تقوم بتنفيذها أو إعالنات عن برامجها ومشاريعها في مختلف دول العالم.

نصائح تجعلك ضمن قائمة مصوري الفيديو المحترفين

هنــاك الكثير من األمور التي يجب أخذها بعين االعتبار قبل حمــل كاميرا الفيديو والبدء بالتصوير، فمصور الفيديو الجيد 

يجب أن يكون على دراية بالعديد من األمور قبل بدء عملية التسجيل.

هنــاك العديــد من األهداف وراء تصويــر أي مقطع فيديو خصوصــًا إذا كان هذا الفيديو مخصًصــا لمنظمات المجتمع 

المدني والناشطين في العمل االجتماعي. فهناك إعالن الخدمةالعامة »وهو نوع من اإلعالن الموجه نحو الصالح العام 
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علــى عكس اإلعالن التجــاري والذي يهدف إلى تحقيق رضــى معنوي للجمهور وتغيير االفكار حــول قضية معينة و/ أو 

تحفيز الجمهور لتغيير السلوكيات«.

 وهناك مقاطع الفيديو »سريعة االنتشار«، والتي تحصل على معدالت انتشار واسعة من خالل مشاركتها عبر اإلنترنت.

أتاحت التكنولوجيا الحديثة لمنظمات المجتمع المدني والشباب الناشطين فرصة ال تقدر بثمن لتوثيق األحداث والبرامج 

واألنشطة التي ينفذونها والتي تجري بعيدًا عن كاميرات المراسلين والصحفيين، حتى أصبحت المقاطع غير االحترافية 

مادة إعالمية مقبولة على نطاق واسع، وربما أكثر صدقًا وتأثيرًا مما تلتقطه كاميرات المحترفين. 

لكــن تعانــي الكثير من هذه المقاطع من مشــكالت تقنية قد تجعلهــا غير قابلة للعرض، مع أن األمــر لن يتطلب أكثر 

مــن التعــرف على بعض المبادئ األساســية والتــي بدورها ستســهل عملية التصويــر وتعطي لمقاطــع الفيديو طابعا 

أكثراحتراًفا.

الخطوة األولى: قراءة دليل تعليمات الكاميرا 

يعرف الصياد الماهر بالتأكيد أدق التفاصيل عن األدوات التي يحملها، والمصور 

الجيد يجب أن يعرف جميع التفاصيــل الخاصة بالكاميرا التي بين يديه. في 

اللحظة التي يريد فيها أي شــخص أن يصــّور مقطع فيديو يجب أن تكون 

لديه القدرة على ضبط ســرعة غالــق الكاميرا، وإيقاف خاصية اتســاع بؤرة 

عدســة الكاميــرا التلقائــي، وغيرها من األمــور التي تؤدي إلــى التقاط صور 
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ومقاطع أفضل. بعبارة أخرى، يجب تعلم جميع خصائص كاميرا الفيديو من خالل قراءة دليل االستخدام أكثر من مرة، 

فمــن خالل هــذه العملية يتم التعرف على كيفية الوصــول إلى القوائم ومحتوياتها وكيفيــة تغيير اإلعدادات الخاصة 

بها، فقضاء وقت أطول في دراسة دليل االستخدام يساعد بالتأكيد على تصوير مقطع فيديو أفضل باستخدام جميع 

ميزات الكاميرا بالشكل المناسب.

حاول التصوير بأفضل كاميرا متوفرة لديك، فبعض كاميرات الهاتف النقال وكاميرات الفيديو المحمولة )هاندي كام( 

أصبحــت قابلة اللتقاط األفالم بدقة عالية، كما تتكون بعض عدســاتها من ثالث طبقات )CCD3(، وهي قريبة جدا من 

الكاميرات التي تستخدم للتصوير التلفزيوني، لذا يمكنك باستخدام هذه الكاميرات الصغيرة والرخيصة توثيق األحداث 

بدقة عالية قد تصلح لالستخدام في أفالم وثائقية احترافية تبقى لألبد.

الخطوة الثانية: جاهزية الكاميرا 

يجب تجهيز كاميرا الفيديو بشــكل دائم بحيث يمكن اســتخدامها في اللحظة المناسبة ودون أي تأخير، وإلتمام ذلك 

يجب تجهيز ما يلي:

بطارية احتياطية واحدة على األقل ومشحونة بالكامل.-    

شريطين فارغين أو بطاقتي ذاكرة احتياطيتين على األقل.-    

 قطعــة قماش لتنظيف العدســات. فمهما كان المصور حذرًا ســتتلطخ الكاميرا ببعض األوســاخ واألتربة أو الغبار وال -    
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يوجــد هناك أي برامج حاســوبية في العالم يمكــن أن تصحح مثل هذه 

المشاكل.

 حامل ثالثي األرجل، وحتى إن لم يكن له استخدام فوجوده ضمن أدوات -    

الكاميــرا لن يزيد الحمل على المصور، فلن يعــرف أي أحد متى يمكن أن 

يحتاج الستخدامه.

شاحن البطارية وسلك توصيل إضافي إلطالة سلك الشاحن.-    

شريط الصق، وذلك للصق األسالك الممتدة على األرض بحيث ال يتعثر بها -    

أي شخص.

 أدوات إضاءة ومرشــحات العدســات وميكروفون وغيرها من الملحقات -    

األخرى التي يمكن أن تساعد على تحسين جودة التصوير.

الخطوة الثالثة: استخدام الحامل الثالثي

أكثر األخطاء شيوعًا هو االهتزاز الذي يجعل المشاهد ال يكمل مشاهدة الفيديو. يجب أن يحاول المصّور قدر المستطاع 

تثبيــت اليد التي تحمل الكاميرا باليد األخرى، وإذا لم يكن المصور مضطرًا للتحرك من مكانه فيمكن إســناد اليد إلى أي 

شــيء ثابت كالجدار أو االســتناد على الركبة، ولكن يفضل دومًا اســتخدام الحامل ثالثي األرجل ما أمكن للحصول على 
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لقطات ثابتة، باإلضافة إلى مســاعدة الحامل في جعل المصور يركز أكثر على عمليات التقريب وتغيير اتســاع العدســة 

وغيرها من الخيارات التي تجعل الفيديو يبدو احترافيًا بشكل أكثر. هناك العديد من الكاميرات التي تتضمن ميزة تثبيت 

الصورة ولكن هذه الميزة تقلل من دقة الصورة.

الخطوة الرابعة: اإلضاءة

اإلضــاءة هــي العنصر األهم في عملية التصوير، فالعديد من الكاميرات تعمل بشــكل ســيء فــي اإلضاءة المنخفضة 

بحيث ال يمكن تحسين منتجاتها من الفيديوهات في عملية المونتاج. 

فأســهل طريقة للتغلب على هــذه القضية هي التصوير الخارجــي، فاأليام التي يكون فيها الطقــس غائمًا جزئيًا هي 

أفضل األيام للتصوير، ولكن إذا كان الطقس مشمًســا أو الشمس ســاطعة، فأفضل وقت للتصوير هو الصباح الباكر أو 

قبل الغروب. يلقي وجود الشــمس في منتصف الســماء بالظالل على الوجوه، وفي جميع الحاالت يجب اتخاذ وضعية 

تكون فيها الشمس خلف ظهر المصور، بحيث تسقط اإلضاءة على ما يتم تصويره وليس على الكاميرا.

أمــا عند التصوير فــي الداخل، فيجب إدخال أكبر كمية ممكنة من الضوء إلى الغرفــة التي يتم فيها التصوير من خالل 

إزالة الســتائر وإضاءة جميع المصابيح، ويتيح  اســتخدام ضــوء إضافي مع الكاميرا زيادًة في وضــوح الصور من خالل إبراز 

الوجــوه وخصوصــًا عند التصوير عن قــرب، كما ويمكن اســتخدام اإلضــاءة المحمولة التي تكون بشــكل منفصل عن 

الكاميرا. 

من المهم تعديل خيارات الكاميرا إن أمكن مثل خاصية التوازن في اللون األبيض، وسرعة الغالق، ومنحنى الضوء. وفي 
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حالة كان الضوء خافتًا يمكن إيقاف خاصية اتساع بؤرة عدسة الكاميرا التلقائي للحصول على جودة أفضل.

الخطوة الخامسة: الصوت

إذا كانـــت اإلضاءة هي أهم محـــدد لجودة أي فيديو، 

فالصـــوت هو ثانـــي أهـــم خاصية. ولألســـف فهذه 

الخاصيـــة أحـــد المجاالت التـــي يمكـــن أن يكون من 

الصعب تحقيـــق نتائج فنية فيهـــا. إّن الميكروفونات 

الموجودة داخل الكاميرات هي ذات نوعية بســـيطة 

جدًا وتقوم  بتســـجيل الصوت مـــن جميع االتجاهات. 

إذا كان المصور يجري مقابلة مع شـــخص في الشارع 

فسيتضمن تسجيل الصوت جميع الضوضاء المحيطة 

به التي تقلل من جودة الصـــوت والفيديو )والحل هنا 

هو تقريب الشـــخص من الكاميرا قدر المستطاع مع 

الحفاظ على نوعية الصورة المسجلة(. 

في أغلب أنواع الكاميـــرات، يوجد هناك مدخل خاص 

لميكروفون خارجي، بحيـــث يتم توصيله إلى الكاميرا 

للحصـــول على جودة صوت عاليـــة باإلضافة إلى بقاء 

الكاميرا على مســـافة مناســـبة من الشـــخص المراد 

تصويره، وهناك العديـــد من أنواع الميكروفونات التي 

خاصة  مايكروفونـــات  ومنهـــا:  اســـتخدامها،  يمكن 

وهي أحد األنواع التي تلتقـــط الصوت من اتجاه واحد 

فقـــط، وهناك أنـــواع أخـــرى مخصصـــة للمقابالت أو 

التي  االجتماعات  لغـــرف  المخصصة  الميكروفونـــات 

تلتقـــط الصوت من أكثر من اتجاه. فـــي أغلب األحيان 

تكون الكاميرات مزودة بمدخل ومخرج للصوت والذي 

يساعد عند تركيب سماعات األذن في مراقبة مستوى 

الصوت خالل التسجيل.
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الخطوة السادسة: اإلعداد للتصوير

يســـتخدم المصـــورون المحترفون 

قاعـــدة التثليث فـــي التصوير، وهي 

قاعدة في التصويـــر للحصول على 

أنجـــح الصور. عادًة، وقوع الجســـم 

المـــراد تصويره في وســـط الصورة 

ال يعطي نتائج جيدة، بل تســـتخدم 

قاعدة التثليث )تقســـم الصورة إلى 

ثالثة أجزاء عموديًا وثالثة أجزاء أفقيًا 

أي بالناتـــج تســـعة مربعـــات(، حيث 

يتم توسيط األجسام الظاهرة في 

الصـــورة في كل ثلـــث، كما يفضل 

عدم استخدام أي من المؤثرات التي 

األلوان،  تغيير  مثل  الكاميرا  تحتويها 

أو  الكالســـيكي،  التصوير  خاصية  أو 

خاصية الظهـــور التدريجي للصورة، 

حيـــث أن برامـــج مونتـــاج الفيديـــو 

تعطي ميـــزات أكثر تنوعـــًا من تلك 

الكاميرات  بعـــض  فـــي  الموجودة 

باإلضافة إلى أنه لـــن يكون بمقدور 

المصور العودة إلى النسخة األصلية 

إذا تم التعديل من الكاميرا مباشرًة.

الخطوة السابعة: خاصية التكبير

ال تستخدم التكبير الرقمي ب استخدم التكبير البصري، 

فالتكبير الرقمي ليـــس مفيًدا نظرًا لتقليله من نوعية 

الصورة وذلك لكونها تعتمد على طريقة تكبير الصور 

مـــن خالل تصغير الحيز المرئي مـــن الصورة، من خالل 
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القيام بقـــص المنطقة الداخلية مـــن الصورة بنفس 

نســـب الصورة األصلية ثم يعاد تكبيـــر تلك المنطقة 

لتصبح بحجم الصورة األصلية بعـــد معالجتها رقميًا 

لتحســـينها، بعكس التكبير البصـــري الذي ال يؤثر على 

نوعية الصور كونه يعتمد على العدســـات المتحركة. 

يمكن إلغاء خاصية التكبير الرقمي من قائمة إعدادات 

الكاميرا وإذا لم يكِف التكبير البصري فيفضل االقتراب 

من الجسم المراد تصويره.

الخطوة الثامنة: تصوير اللقطات الثانوية

اللقطـــات الثانوية  هـــي لقطات يتـــم تصويرها خارج 

وقت التصوير الفعلي لنفـــس منطقة التصوير ويتم 

إضافتها الحقـــًا في مقدمة الفيديـــو أو نهايته حتى 

تعطـــي جمالية أكثـــر للفيديو النهائي خـــالل عملية 

المونتاج.

الخطوة التاسعة: التوثيق

أبرز هوية المـــكان بالتقاط لقطة عامة للشـــارع الذي 

تتواجد فيه، فهذا يزيد مـــن مصداقية عملك ويدفع 

عنك اتهامـــات الفبركـــة والتزوير. في حـــال كان من 

المهـــم توثيق مـــكان وزمـــان الحدث؛ قـــم بتوجيه 

الكاميـــرا إلى الصفحـــة األولى من جريـــدة اليوم مع 

التركيـــز على التاريـــخ، كما يمكنك تصويـــر الفتة تدل 

على اســـم الحي أو الشارع، ولكن يجب أن تكون هذه 

اللقطات متصلة مع الفيلم نفسه في لقطة واحدة 

ومستمرة كي تكتسب مصداقيتها.
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احـــذف الصـــور واألفالم القديمـــة مـــن الكاميرا بعد 

تحميلها علـــى جهاز الحاســـوب كي تترك مســـاحة 

أكبر في ذاكرة الكاميـــرا، واحتفظ في جيبك ببطارية 

وبطاقة ذاكرة )Memory Card( إضافيتين للحاالت 

الطارئة.

احتفظ بنســـخ احتياطيـــة لما تلتقطه عدســـتك، وإذا 

تمكنت مـــن التقاط صـــور أو فيديو بكاميـــرا هاتفك 

المحمول، فقم على الفور مثالً بإرســـال الملفات عبر 

البلوتوث إلى أجهزة أصدقائـــك المرافقين لك، فربما 

تتم مصادرة هاتفك قبل أن تعود إلى منزلك.

البودكاست

البودكاست )باإلنجليزية: Podcast( هو ملف متعدد 

الوســـائط ســـواء أكان مرئيًا أو مســـموًعا )وهو النوع 

األكثـــر شـــيوًعا(، ويمكـــن تحميل البودكاســـت على 

جهاز الحاســـوب أو أي أجهزة أخرى مهيئة لتشـــغيل 

هـــذه الملفات. وعادة ما يتم إنتاج سلســـلة أو حلقات 

من البودكاســـت التي يمكن أن تحتـــوي على األخبار، 

والدروس التعليمية، أو المقابالت وغيرها. 

إن الفرق بين البودكاســـت وغيره من أشـــكال الصوت 



دليل منظمات المجتمع المدني     |    الوسائط المتعددة ومنظمات المجتمع المدني 96

والفيديـــو يكمن فـــي قابليـــة ملفات البودكاســـت 

للتحميـــل، مما يمكنك من االســـتماع إليها في وقت 

الحق حتى عندما ال تكون متصلًا باإلنترنت. 

تقوم بعض المنظمات غير الحكومية بعمل جلسات 

تدريب متخصصـــة لمجموعة صغيرة مـــن الجمهور 

المستهدف ومن ثم تسجيل هذه الدورات. بعد ذلك، 

يتم تقســـيم هـــذه الملفـــات إلى حلقـــات منفصلة 

وجعلهـــا متاحـــة علـــى اإلنترنـــت للوصول إلـــى أكبر 

عدد من الجمهور والمشـــاركين فـــي هذا التدريب. إن 

اســـتخدام البودكاســـت للفت االنتباه لقضايا معينة 

مثل الحفاظ على المياه قد يساعد منظمة المجتمع 

المدني فـــي تحقيق التأثيـــر المطلوب إن تـــم إنتاجه 

بفاعلية وتأثير. يمكن اســـتخدام الملفات المسموعة 

للوصول إلى شـــريحة ال تجيد القـــراءة مثلًا أو ال تمتلك 

الوقت أو القـــدرة على قراءة المـــواد الموجودة على 

الموقع اإللكتروني الخاصة بالمنظمة. 

ما هي األمور التي يجب مراعاتها عند تسجيل البودكاست؟

حاول إبقاء البودكاســت قصير المدة قدر اإلمكان بما يخدم نقل الرســالة التي تريد توصيلها. إن كان البودكاســت 1. 

طويــلًا أو يحتــوي على مواد ال عالقة لهــا بالموضوع الرئيســي فمن غير المرّجــح أن يرغب المتلقي باالســتماع إلى 

البودكاست بشكل كامل، كما أن المتلقي قد يفقد الرغبة باالستماع للحلقة القادمة من سلسلة البودكاست. 

 تأكد من أن يحمل البودكاست فائدة للمتلقي أو الجمهور. اطرح هذا السؤال على الدوام: »لماذا يرغب الجمهور في . 2

االســتماع إلى هذا البودكاســت؟«. قد يحمل البودكاســت رسالة حول مســألة مهمة ولكن، ما لم يكن هناك شيء 

يحتاجه الجمهور أو يريده في هذا البودكاســت فمن المرجح أن يســتمع إليه عدد قليل مــن المتلقين. مثلًا، إن كنت 
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تســعى لتحسين الســالمة المرورية في بلدك فيما يمثل سائقو األجرة الجمهور المســتهدف، فليس من المرجح أن 

يبدي الســائقون اهتماًما بالموضوع على عكــس النتائج المتوقعة في حال حمل البودكاســت عنوان »نصائح عملية 

لتجنب جعل زوجتك أرملة«، حيث يمكن أن يجذب هذا البودكاست العديد من المستمعين. 

 قم بالتأكد من وضوح عملية التســجيل باســتخدام مســجل صوت رقمي وميكروفون خارجي أحــادي االتجاه، كما . ٣

يمكن استخدام جهاز الحاسوب مع ميكروفون خارجي وبرمجيات حرة المصدر مثل »أوديستي«. قم بالتسجيل في 

غرفة لتفادي أي ضجيج في الخلفية مثل صخب الشوارع. يمثل تسجيل الصوت في االستوديو الحالة األكثر مهنية، إال 

أنه ليس ضروريًا حيث باإلمكان تسجيل الصوت في غرفة ذات جدران مغطية وستائر من المرجح أن تقلل من الصدى 

مقارنة مع غرفة عارية الجدران.

 قم بالتعريف عن نفسك بسرعة وبالموضوع الذي ستتحدث عنه في بداية البودكاست )مثال: أنا محّمد من جمعية . 4

مكافحة التبغ، اليوم سنتحدث عن كيفية التوقف عن التدخين(، لماذا يجب أن ينتظر الجمهور مدة ٣ دقائق ليعرف 

من أنت وما هو موضوع البودكاست؟. تأكد من تعريف نفسك بشكل كاف تماًما ليكون المتلقي قادرًا على البحث 

عن المنظمة غير الحكومية التي تنتمي إليها على اإلنترنت بعد االستماع إلى البودكاست وإيجاد الموقع اإللكتروني 

التابع للمنظمة.

 حــاول دائًمــا دعــوة المتلقي لمعرفــة المزيد. زّود المســتمع بوســيلة للعثور على مزيــد من المعلومــات في نهاية . ٥

البودكاست، )مثال: أنا محمد من جمعية مكافحة التدخين، لمعرفة كيفية إقناع أصدقائك في اإلقالع عن التدخين، 

يرجى االستماع إلى البودكاست المقبل. أو راجع موقعنا اإللكتروني على الرابط التالي:....( وهكذا.
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كيف يمكن نشر ملفات البودكاست؟

قد يشـــكل تحميـــل ملفات الــــ MP3 علـــى الموقع 

اإللكتروني الخـــاص بمنظمتك  وســـيلة جيدة، ولكن 

إن كنـــت تريد توســـيع قاعدة جمهـــورك حًقا وجعل 

البودكاســـت متوفرًا بطريقة أفضـــل للجمهور، فإن 

عليـــك أن تـــدرج ملفاتك ضمـــن مجموعـــات معرفة. 

التعريف هـــو عملية وضع البودكاســـت في شـــكل 

موحد يطلق على كل بودكاســـت منها اسم »تغذية 

أو رســـالة«، والتي من شـــأنها أن تكون قابلـــة للقراءة 

من خـــالل البرامج التي تعرف بــــ Poctachers. وهذا 

يعنـــي أن المتلقـــي أو الجمهور يمكنـــه تثيبت يرنامج 

الــــ Poctacher على أجهزة الحواســـيب أو الهواتف 

الخاصة بـــه، بعد ذلك ســـيقوم الجمهور باالشـــتراك 

في سلســـلة البودكاســـت التي تقـــوم بإنتاجها. ثّم، 

سيقوم جمهورك باالشتراك في سلسلة البودكاست 

الذي ستقوم بإنتاجها بحيث يتم تحميلها تلقائيًا إلى 

أجهزة المتلقين أو الجمهور المســـجلين دون الحاجة 

لزيارة الموقع اإللكتروني. كما وســـيصبح البودكاست 

الـــذس نشـــرته مـــرة واحـــدة فقـــط متاًحـــا ألجهزة 

الحاسوب، واآليفون، والماك وهواتف األندرويد وغيرها 

من األجهزة. 

عالوة على ذلك، يمكنك إضافة البودكاست خاصتك 

إلـــى دليـــل البودكاســـت وهـــو موقع يحتـــوي على 

البودكاســـت وجعل ملفك  مجموعات للبحـــث في 

متاًحا للجمهور بشـــكل أفضل. يحـــوي برنامج آيتيونز 

)iTunes( المقدم من شـــركة أبل على أكبر مجموعة 

مـــن البودكاســـت إال أن هنـــاك العديد مـــن المصادر 

األخرى كذلك. 

قد يبدو كل ذلك معقًدا، لكن لحسن الحظ أن هناك 

أدوات صممت إلتمام هذه العملية، حيث أن اثنين من 

أكبر منصات التدوين  )بلوجر ووردبرس(  يعمالن تلقائيًا 

على تكوين رسائل المحتوى المنشور في شكلين من 
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أكثر األشـــكال المســـتخدمة على نطاق واسع وهما 

 . Atom و RSS

عند إضافة البودكاست إلى مدونتك، يمكنك الرجوع 

إلى قســـم »مســـاعدة« في منصة التدوين للحصول 

على رابط RSS Atom الخاص بالبودكاســـت التي تمت 

إضافته حديثًا حيث أن هـــذا الرابط هو ما تتم إضافته 

إلـــى أدلة البحث الخاصة بالبودكاســـت. كما أن الرابط 

هو مـــا يحتاجه المتلقي أو الجمهـــور من أجل لصقه 

في برنامج اآليتيونز لالشتراك في البودكاست الخاص 

بك. 

هذا هـــو »رمز التغذيـــة أو الرســـالة«، التي تســـتخدم 

لإلشارة إلى خدمة البودكاست. في حال قمت بتعيين 

هذا الرمز لرابط رســـالتك، سيدرك المتلقي أو الجمهور 

المتابع لموقعـــك اإللكتروني عندها أن رســـائلك قد 

تمت موالفتها. 

كيف يســتطيع الجمهور أو المتلقي سماع وتحميل 

البودكاست الخاص بمنظمتي؟

 Podcatcher تتمثل الطريقة األمثل فــي تثبيت برنامج

على أي جهاز يســتخدمه من حاسوب شخصي أو هاتف 

 RSS ذكــي حيث لن يكــون الجمهور بحاجة إال إلــى رابط

أو Atom الخــاص بملفات البودكاســت المضافة حديثًا 

ومن ثم يمكنك ضبط البودكاســت الخاص بك في أدلة 
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البودكاســت ومن ثم تحميل المحتوى الخاص بك تلقائيًا. إن التقنيات تتغير باستمرار، إال أن الخبر السار هو أن عملية البث 

واستخدام البودكاست تصبح أكثر سهولة يوًما بعد يوم. 

اإلنفوجرافيك

بات تمثيل وتصوير البيانات من أكثر الوسائل انتشارًا في عرض المعلومات والحقائق واإلحصائيات على شكل صور ورسوم 

تســهل فهم المعلومات المعقدة بشــكل أكثر تبســيًطا وتشــويًقا للمتلقي فيمــا يعرف بمصطلــح »اإلنفوجرافيك«. 

وليســت منظمات المجتمع المدني في غنى عن اســتخدام هذه المعلومات المصورة إليصال األفكار والبيانات الخاصة 

بها إلى جمهورها لمزيد من االنتشار والتأثير. 

لماذا تحتاج منظمات المجتمع المدني لالنفوجرافيك؟

 إن المعلومـــات المصورة تبقى ماثلـــة في الذهن -    

أكثـــر مـــن النصـــوص المجـــردة، حيث يســـتخدم 

اإلنفوجرافيك الصور والرسوم والنصوص للتواصل 

بطريقة أكثر شمولًا  وتفاعلية. 

 إيصال المعلومات الكميّة التي تحققها منظمتك -    

بطريقة تخدم أهدافها. إن توظيف اإلنفوجرافيك 

لتمثيل مثـــل هذه البيانات وعـــرض القصة الخاصة 

بها يترك أثرًا أعظم في نفوس جمهورك مما يولد 
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استجابة أكثر عاطفية عنده.

الممولين علـــى تقديم -      حـــث 

المزيد من الدعم للمنظمة 

عـــن طريـــق اســـتخدام 

لعرض  اإلنفوجرافيـــك 

منظمتـــك  إنجـــازات 

مبســـطة  بطريقـــة 

ومؤثـــرة.  كمـــا وتوظف 

المصـــورة  المعلومـــات 

جـــدد  مموليـــن  لجـــذب 

ومحتملين للمنظمة. 

 سهولة نشـــر اإلنفوجرافيك ومشاركته على -    

اإلنترنـــت تجعل منـــه الوســـيلة المثالية 

للتعريف بجهود منظمتك ونشرها 

إنفوجرفيك  يسهم  قد  بحيث 

عـــن اســـتهالك الطاقة في 

بلدك مثلًا  في جعل اســـم 

بهذه  مقترنًـــا  منظمتـــك 

أذهان  فـــي  المعلومـــات 

الجمهـــور على الـــدوام. إن 

منظمتك  موظفـــي  قيـــام 

ومموليـــك ومتطوعيك بنشـــر 

وصوليته  مـــن  يزيد  اإلنفوجرافيك 

وتأثيره. 

ما هي خطوات صناعة انفوجوافيك جيد؟

 البحث عن الفكرة، قم بإعـــداد قائمة من األفكار -    

تتوافر  المحتملـــة لإلنفوجرافيك. في حـــال كنت 

على المعلومات واإلحصاءات والبيانات الناتجة عن 

جهود منظمتك فيمكنك البنـــاء عليها لتقديمها 

للمتلقي.
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 قم بوضع مخطط او رســـم بياني لإلنفوجرافيك، -    

فيكـــون هـــذا المخطط مســـودة أوليـــة لهيكل 

معلوماتك المصورة.

 اختر ألـــوان اإلنفوجرافيك واحرص على اختيار ألوان -    

تتناسب مع القضية التي تعرض لها ومريحة ألعين 

الجمهور. 

 احرص على اســـتخدام الرســـوم والصـــور الجاذبة -    

للمتلقي، حيث ينجذب الجمهور عمومًا للرسومات 

أكثر من انجذابه للنصوص.

 البحـــث. قم بإجراء البحـــوث الدقيقة في المصادر -    

المتنوعـــة والموثوقـــة إلضافـــة المصداقيـــة إلى 

اإلنفوجرافيك.

 قم بعرض الحقائق واالســـتنتاجات، حيث أن عرض -    

اإلحصائيات يزيد من بســـاطتها ويقربها من فهم 

الجمهور.

 تنقيح اإلنفوجرافيك. قم بإعادة التدقيق والتعديل -    

علـــى اإلنفوجرافيك أكثـــر من مرة وحـــاول ابتكار 

خط بيحث يجعل اإلنفوجرافيك يبدو أشـــبه بقصة 

يستمتع الجمهور بالتعرف عليها. 

ما هي برامج تصميم اإلنفوجرافيك؟

Adobe Illustrator أدوبي إلسترايتر

وهو أكثرها شيوًعا لمرونته الشديدة وقدرته على منح 

النتائج األفضل للمصممين.

Adobe Photoshop أدوبي فوتوشوب

ال يتمتع الفوتوشـــوب بنفـــس مرونة اإلليســـترايتر، إال 

أنه يمكن اســـتخدامه بقليل من الجهد في تصميم 

اإلنفوجرافيك.
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Inkscape إنكسكيب

برنامج مجاني يمكن استخدامه بديلًا عن اإلليسترايتر 

وهو متوفر لالستخدام على أنظمة تشغيل مختلفة.

Tableau تابلوه

برنامـــج مجاني كذلك يســـتخدم لوضـــع التصاميم 

والرسومات الجذابة للمتلقي.

ما هي مواقع اإلنفوجرافيك المجانية على اإلنترنت؟

visual.ly موقع

يغنيـــك هـــذا الموقع عـــن البحث عـــن مصمم جيد 

واختبار قدراته. يمكنك إنشـــاء حســـاب فـــي الموقع 

ومن ثم البدء في اســـتخدام خدمة إنشـــاء الرسوم 

البيانية وإدخال نوعهـــا والنصوص المراد تمثيلها ومن 

ثم الحصول على رسم بياني بشكل جذاب وسريع. 

/http://piktochart.com موقع

يوفـــر هـــذا الموقع خدمة مجانية إلنشـــاء الرســـوم 

البيانية لمنظمات المجتمـــع المدني فقط، إال أن هذه 

الخدمة المجانية تنطبق على قوالب، ورسوم، وميزات 

محدودة.

easel.ly موقع

على الرغم من أنه مخصص الســـتخدامه في أغراض 

تعليميـــة، إال أنـــه يمكـــن للمنظمات غيـــر الحكومية 

استخدام هذا الموقع في تمثيل بياناتها. 

 infogr.am  موقع 

يمكنّك هذا الموقع من إنشـــاء حساب مجاني يمكن 

بواســـطته إنشـــاء إنفوجرافيـــك بأشـــكال مختلفـــة 

وتنقيحها ومشاركتها مع اآلخرين. 
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دراسات حالة

موقع تجسيد

/http://tajseed.net :الموقع اإللكتروني

وهي مســابقة أطلقها بعــض المتخصصين بالمحتــوى العربي وتهدف إلى تشــجيع المصممين العــرب على تصميم 

اإلنفوجرافيك وتوظيفه بطريقة إبداعية ومبتكرة للترويج لإلنفوجرافيك في العالم العربي وإثراء المحتوى العربي على 

اإلنترنت.

موقع إنفوجرافيك عربي 

/http://arinfographic.net :الموقع اإللكتروني

هــو  موقــع متخصص في أرشــفة  ودروس ومقاالت فــن تصميم اإلنفوجرافيك ) الرســم المعلوماتــي( بالعربية وهو 

أحد مشــاريع مجموعة عرب دوس. التقنية وبإدارة فريق عــرب دوس، وبالتعاون مع كبار مصممي هذا الفن في العالم 

العربــي وأبرز المواقع العربية المهتمة بالتقنية والتصميم، يســعى القائمون على الموقع إلــى إثراء  العالم العربي من 

المحيــط الى الخليج بالمعرفة وتقديــم محتوى غني ومبتكر بهذا الفن الجديد في عالــم التصميم والذي القى إقبالًا 

كبيًرا ونمًوا خالل السنوات االخيرة، وقد تم إطالق الموقع رسميا في العام 201٣. 
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مقّدمـــــــــة

بدأ اســـتخدام تكنولوجيا الهاتف النقال أو المحمول 

والتـــي تطورت فـــي الســـنوات األخيرة لتتخذ شـــكل 

 Smart الهواتف الذكيّـــة أو ما يعرف باإلنجليزيـــة بالـ

Phones في التصاعد مؤخرًا حول 

العالم بشـــكل بات فيه استخدام 

هـــذه الهواتف ضرورة ال غنى عنها 

بالنســـبة للعديد من أفراد وفئات 

المجتمع. 

وليست منظمات المجتمع المدني 

الحكوميـــة  غيـــر  المنظمـــات  أو 

بمعزل عن هذا التطور المتســـارع، 

أيًضا  المنظمات  هـــذه  بدأت  حيث 

في االســـتفادة من المزايا الرائعة 

التي توفرهـــا تكنولوجيا الهواتف 

الذكيـــة فـــي تخفيـــض تكلفـــة 

مشـــاريعها، وتقديم الخدمات بشـــكل أكثر فعالية 

للمنتفعيـــن منها إضافة للجانـــب األهم من عمل أي 

منظمة من هذه المنظمات، أال وهو تحسين تواصلها 

مع المانحين والمتبرعين.

ما هـــي الهواتف الذكيـــة وكيف 

تعمل تطبيقاتها؟. وما هي ضرورة 

تطويرهـــا واســـتخدامها من قبل 

منظمـــات المجتمـــع المدني في 

تحقيق أهدافها؟. وما هي أفضل 

الممارسات التي يمكن للمنظمات 

لتحقيق  اتباعهـــا  الحكومية  غيـــر 

أفضل النتائـــج المرجوة من تطوير 

هـــذه التطبيقات؟. هـــذا ما نلقي 

عليـــه الضـــوء بتفصيـــل أكثر في 

العناوين التالية من هذا القسم. 
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ما هو الهاتف الذكّي؟

لم يجِر االتفاق بين الشركات المصنعة للجواالت على تعريف موحٍد للهاتف الذكّي، ولكن تم التّعارف على أنه الهاتف 

الذي يوّفر مزايا تصفح اإلنترنت ومزامنة البريد اإللكتروني وفتح ملفات األوفيس ويحتوي على لوحة مفاتيح كاملة. إالّ أن 

التعريف األصح واألكثر قبوالً اليوم  هو  أنه: 

الجّوال أو الهاتف الذي يعمل على واحد من أنظمة التشغيل التالية:  ويندوز موبايل، 

سيمبيان أو أحد مشتقاته، لينوكس أو أحد  مشتقاته ونظام البالك البيري.

أنظمة تشغيل الهواتف  الذكية

توجد عــدة أنواع من أنظمة تشــغيل الهواتــف الذكية التي تعمــل على عدة 

أجهزة محمولة مختلفة، إال أن أكثرها شيوًعا هي أنظمة األندرويد واآلي أو أس 

ونظامي الويندوز فون و البالك بيري  والتي تتنافس فيما بينها على استقطاب 

المستخدمين حول العالم.
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)Android( نظام األندرويد

من أكثر  أنظمة الهواتف الذكية   انتشــارًا بين المســتخدمين. واألندرويد نظام تشغيٍل 

مجانــٍي ومفتوح المصدر تم بناؤه علــى نواة لينكس وقد طور بدايــة للهواتف النقالة 

ومــن ثم بدأ اســتخدامه فــي األجهزة اللوحيــة. يتم تطويــر نظام األندرويد بإشــراف 

من شــركة جوجل التي اشــترت النظام من صانعيه في العــام 200٥م ويمكن تحميل 

تطبيقــات نظام األندرويد من متجر جوجل بالي وهو متجر مخصص ألجهزة األندرويد 

على الويب وتديره جوجل. 

)iOS(   نظام اآلي  أو أس

أطلقت شــركة أبل نظــام اآلي أو أس في العام 2007م ليعمل كنظام تشــغيل خاص 

بهواتــف اآلي فــون وينتقل فيما بعد إلــى أجهزة اآليبود تاتش وجهــاز اآلي باد اللوحي. 

ويمكــن تحميل التطبيقــات الخاصة بهذا النظام من المتجر الــذي خصصته أبل لهذه 

.)App Store :الغاية وهو متجر التطبيقات أو متجر أبل  أو اآلب ستور )باإلنجليزية
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)Black Berry( نظام البالك بيري

نوع من الهواتف الذكية الذي طورته شركة »ريسرش إن موشن«  الكندية  والذي انطلق 

في التســعينيات مــن القرن الماضي   ليتميــز بقدرته المتميزة على دعــم خدمة البريد 

اإللكترونــي إضافة لعدد مــن المزايا األخرى التي جعلته الخيار األول للشــركات الكبرى 

ورجال األعمال. وقد أطلق متجر بالك بيري الذي يوفر لمستخدميه التطبيقات واألفالم 

والموسيقى والمسلسالت باسم BlackBerry World في العام 201٣م.

)Windows Phone( نظام الويندوز فون

شــركة  وأصدرتــه  الذكيــة  للهواتــف  المخصصــة  التشــغيل  أنظمــة  أحــدث  يعــد 

مايكروســوفت في العام 2010م.  تســتحوذ شــركة نوكيا على األغلبية الســاحقة من 

مبيعات هواتف ويندوز  فون، وأحدث إصدار من نظام التشغيل ويندوز فون  حتى تاريخ 

كتابة هذه االسطر هو ويندوز فون 8 والذي أتيح للمستخدمين في العام 2012م. 
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ما هي تطبيقات الهواتف الذكيّة؟

هي عبارة عن برامج تعمل على أحد الهواتف الذكيّة  أو األجهزة اللوحية باالعتماد 

علــى عدد مــن المزايا التــي تقدمها هذه األجهــزة. وتكون هــذه التطبيقات في 

العــادة عبارة عن وحدات برمجية صغيرة ومحدودة الوظائف بحيث تقّدم خدمة 

معينة لمستخدميها وتعتمد في الغالب على االتصال باإلنترنت الذي توفره هذه 

الهواتف. 

لماذا تحتاج المنظمات غير الحكومية 
لتطبيقات الهواتف الذكية؟

 ســاعدت الهواتــف المحمولــة األفراد والمنظمات في القفز إلى عالم أوســع مــن التكنولوجيا، حيث أخذت شــعبيتها 

فــي االرتفــاع أكثرَ فأكثر   مع ازدياٍد ملحوٍظ في حجم المســتخدمين بشــكل طردي، مما أدى إلــى ابتكار طرق جديدة 

لالســتفادة من هذه التكنولوجيا من خالل التطبيقات التي تسّهل وتيّسر على المستخدمين التواصل وسرعة الحصول 

على ما يريدون.
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 أمــا فيما يخص منظمات المجتمع المدني، فهناك العديد من االســتخدامات التي تمّكــن هذه المنظمات من تحقيق 

أهدافهــا وتنفيــذ برامجها من خــــالل توظيف هذا النوع من التقـنـيـــات، وهنا نلقي نظرة ســريعة علــى عدد من هذه 

االستخدامات:

 تحســين األداء: فمن خالل اســتخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها الالمتناهية، تمكنت منظمات المجتمع المدني -    

من تنفيذ أعمالها في وقت أقصر  وكلفة أقل من الســابق من خالل اســتخدام برامج تنظيم األعمال وبرامج االتصال 

عبر اإلنترنت.  كما وعمدت بعض المنظمات إلى بناء تطبيقات لتتبع سير عمليات توزيع المساعدات وتقديم الخدمات 

لمن يحتاجها عن طريق االستفادة من هذه التطبيقات.

 التّعليــم وتقديــم المعلومــات: فمن خــالل تطبيقات الهواتــف الذكية، يمكــن لمنظمات المجتمــع المدني بّث -    

الوســائط التعليمية والمعلومات ونشــرها للفئة المستهدفة لتحقيق أهداف برامجها من حيث رفع الكفاءة وزيادة 

الوعي.  في حال كانت المنظمة معنية بالتثقيف الصحي على سبيل المثال، فإن بإمكانها على الدوام إنشاء تطبيق 

يخاطب الفئة التي يجب أن تحصل على كافة المعلومات الخاصة بمرض معين مثل اإليدز أو الكبد الوبائي مثال.

 جمع المعلومات واالســتبانات:  توفر تطبيقات الهاتف الذكية أداة سهلة لجمع المعلومات باستخدام  تطبيقات -    

مخصصة لهذه الغاية وإرســالها عبر اإلنترنت لتجميعها وتحليلها والحصول على  النتائج.  اســتخدمت منظمات غير 

حكوميــة عديدة أدوات حشــد المعلومات مثــل الخرائط التفاعلية لجمــع المعلومات الخاصــة بقضية معينة مثل 

قضايا الفساد والرشوة أو التبليغ عن خروقات العمليات االنتخابية أو حاالت التحرش الجنسي.

 حاالت الطوارئ والكوارث: يمكن من خالل الهواتف الذكية وتطبيقاتها تسجيل حاالت الطوائ والكوارث ونقل هذه -    
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المعلومات إلى ســائر أنحاء العالم عن طريق إرســال واستقبال رسائل اإلغاثة والمســاعدة إضافة إلى حشد التمويل 

لمســاعدة المتضررين من الكوارث، ويعد اســتخدام الخرائط التفاعلية في تغطية 

أحداث ما بعد زلزال هاييتي من أبرز األمثلة على ذلك. 

 إعــداد التّقاريــر: فمن خــالل الهواتف الذكية، يمكن تســجيل األخبار والنشــاطات -    

وإعــداد التقارير الصحفيــة المختلفة وبثها إلى العالم عن طريــق هذه التطبيقات 

التي توفر إمكانيات متقدمة من تســجيٍل صوتيٍّ وصورٍ وفيديو  إلى جانب التواصل 

عبــر اإلنترنت.  يمكن للعاملين في منظمات المجتمع المدني توثيق قصة أو حدث 

متعلــق بعملهم بشــكل متكامل لنقلــه للمانحين  أو الجمهور  باســتخدام مثل 

هذه التطبيقات. 

 المالحة وتحديد المواقع: توفر الهواتف الذكية أو النقالة خدمة تحديد المواقع -    

وبشــكل مجاني دون الحاجة إلى اســتخدام أجهزٍة وتطبيقــاٍت معقدة ومكلفة، 

حيــث تفيد هــذه الخدمة منظمات المجتمــع المدني خصوصــًا العاملة منها فــي المناطق النائيــة والبعيدة. مثال، 

اســتخدم تطبيق »وصول« الذي طّور في المغرب خاصية تحديد المواقع للتبليغ عن األماكن المعّدة الســتقبال ذوي 

اإلعاقة الحركية في البلد نفسه وكافة أنحاء العالم العربي. 

 الحصول على التمويل وجمع التبرعات:  قّرب اســتخدام تطبيقات الهواتف الذكية بين المانحين والمتبرعين وبين -    

منظمــات المجتمع المدنــي التي تناضل من أجل قضية إنســانية معينة.  تتنوع القضايا التي تســعى المنظمات غير 

الحكومية لحشــد التمويل الالزم لهــا بين القضايا الصحية، ومحاربة الفقر، وتدعيــم الزراعة، ودعم قضايا الطفولة، 
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 The UNICEF Experience ممــا دفع منظمات عالمية مثل اليونيســيف مثال إلى إنشــاء تطبيق خــاص بها  يدعــى

بهدف السماح للمهتمين بشراء المستلزمات الضرورية لألطفال في أكثر من 190  بلًدا تعمل فيها المنظمة. 

هناك العديد من االستخدامات األخرى التي توفرها تطبيقات الهواتف الذكية لمنظمات المجتمع المدني والتي تعمل 

جميعها على تنفيذ هدف واحد يتمثّل في  تحقيق رؤى وأهداف هذه المنظمات. 

ما هي األســئلة التــي يجب أن تطرحهــا المنظمة قبل 
اإلقــدام علــى تطويــر أول تطبيــق مخصــص للهواتف 

الذكية؟

 قد تبدو فكرة إنشـــاء تطبيق خاص بمنظمتك مغرية 

إلـــى حد كبيـــر، إال أن امتالك تطبيـــق للهواتف الذكية 

ليس بتلك الســـهولة التي تعتقدها، لـــذا من الواجب 

عليك التفكير جيًدا قبل اتخاذ مثل هذا القرار واإلجابة 

على األسئلة التالية:

 تحديـــد األهـــداف. مـــا هـــو الدافع خلـــف قيام     -

منظمتك بتطوير هذا التطبيق؟. وكيف ســـيخدم 

تطويره القضية التي تتبناها منظمتك وتكافح من 

أجلها؟، وكيف سيساعد ذلك في تحقيق أهدافك 

المجتمعية؟. ال تقم بتطوير تطبيق لن يستخدمه 

أحد ولـــن يجد التفاعل الالزم لمجـــرد أن منظمات 

غير حكومية أخرى قد قامـــت بعمل ذلك. إن هذا 
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لن يخدم أهدافك المجتمعية بالشكل الصحيح بل 

سيضيف إلى أعبائك أعباًء أخرى أنت بغنى عنها في 

الوقت الحالي. 

 تحديـــد التكاليـــف الماليـــة. مهمـــا كان حجم     -

التطبيق الذي تعمل على إنشـــائه فال بد أن يكلفك 

ذلك مبلًغا من المال. هل ستكون منظمتك قادرة 

علـــى تحمل تكلفة بنـــاء هذا التطبيـــق؟، أم يجب 

عليها أن تعمل علـــى الحصول على التمويل الالزم 

من المانحين لتحقيـــق ذلك؟. إن عدم قدرتك على 

تحديـــد الميزانيـــة الالزمة لبناء التطبيـــق قد تكون 

عائًقا فـــي طريق إتمـــام تطويره، تخيـــل أن تفوق 

عمليـــة التطويـــر التكلفة المخصصة لهـــا، عندها 

ســـتكون أمام خيارين: إما أن توقف عملية التطوير 

وإمـــا أن تعمل علـــى التفكيـــر في مصـــادر أخرى 

للتمويـــل وهو األمر الذي ســـيتطلب جهـــدًا ووقتًا 

إضافيين مما يؤثر على سير مشروعك.

 الموارد البشـــرية. ضع في حســـابك مدى حرص     -

المنظمـــة على تحقيق اســـتدامة االســـتفادة من 

المســـتقبلية. هل  التطبيـــق وتطويـــره لألغـــراض 

ســـتكون منظمتك قـــادرة على امتـــالك الخبرات 

التقنية والقدرات البشـــرية مـــن طاقم وموظفين 

أو حتى متطوعيـــن إلبقاء هـــذا التطبيق على قيد 

الحياة؟. أو هل ستقع في ذات الخطأ الذي وقعت 

فيه منظمـــات أخرى مـــن حيث تســـليم التطبيق 
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لشـــركة ما للعمل عليه وتطويره ومن ثم يتوجب 

عليك أن تخاطبهم في كل مرة ترغب فيها بإدراج 

معلومات جديدة عـــن عمل منظمتك المجتمعي 

أو عن فعاليات خاصة بمنظمتك؟. ال تضع نفســـك 

تحـــت  رحمـــة أشـــخاص آخريـــن فتعطـــل عمل 

منظمتك ومدى سرعة اإلنجاز.

 حقوق الملكية. إلى من ستعود ملكية التطبيق؟،     -

وبالتالي مـــن هي الجهة التـــي تمتلك 

أو  فيـــه  الموجـــود  المحتـــوى 

)الكود(  المصدرية  الشـــفرة 

التي تم بناؤه بواسطتها؟. 

أن  اعتبـــارك  فـــي  ضـــع 

هـــذا الكود مـــن حقك 

كمنظمـــة بمـــا أنك قد 

قمت بدفع المال مقابل 

الحصول عليـــه، ولذا فإنه 

يحق لـــك المطالبة باالطالع 

عليه كاملًا وتعديله مســـتقبلًا بما يناسب حاجات 

المنظمة. تخيل مثـــال أن منظمتك أضحت بحاجة 

إلضافة مميزات جديدة للتطبيـــق بعد انتهاء مدة 

العقد المبرم بينها وبين الشـــركة التي عملت على 

تطويـــر التطبيق، كيف ســـتتصرف فـــي مثل هذه 

الحالة في حال لم تكن تمتلك الشفرة المصدرية؟. 

 الدعم الفني وصيانة التطبيق مســـتقبًلا. هل     -

الذين  أو األفراد  المطورة  الشركة  ستكون 

التطبيق  إنشـــاء  بالعمل على  قاموا 

قادريـــن علـــى إصـــالح األخطاء 

البرمجيـــة فـــي التطبيـــق أو 

متابعة أي خطأ أو مشـــكلة 

تحـــدث  قـــد  مســـتقبلية 

الحًقـــا؟. بالتأكيد لن تكون 

فعل  على  قادرة  منظمتك 

ليس  فهـــذا  بنفســـها  ذلك 

مجال عملها أليس كذلك؟.
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الــدروس المســتفادة مــن تجــارب منظمــات المجتمع 
المدني في إنشاء تطبيقات الهواتف الذكيّة

تحمــل تجارب المنظمات غير الحكومية التي عملت على إنتاج تطبيقات الهاتف النقال لخدمة أهدافها المجتمعية من 

أجل تحقيق التغيير المجتمعي المطلوب عدًدا من الدروس المستفادة والتي نورد خالصتها فيما يلي:

الدرس رقم 1: االنتظار ليس خيارًا

 إن بنــاء البنية التحتية الالزمة من إنترنــت وكهرباء في الدول النامية  بهدف 

تشــغيل تطبيقات الهاتف النقال قد يحتــاج إلى عقود من الزمن لتحقيقه. 

وحتــى في حالــة المناطق التي تتمتــع بمثل هذه الخدمــات، فقد تحصل 

كــوارث طبيعيــة أو حــروب تعمل على تعطيل شــؤون االتصــال، إال أن ذلك 

يجــب أن ال يعيق المنظمة عن التطــرق لقضايا مجتمعيّة  تقع في صميم 

أهدافها بغض النظر عن البنية التحتية لشبكة االتصاالت.

قد تفيد بعض المنظمــات العاملة في المناطق النائية ومناطق الصراعات 

مــن التكنولوجيا لتحقيق أهدافها على الرغم من ســوء األوضاع في هذه 

األماكن، مثال على ذلــك هو جهاز Matternet  والذي هو مزيج من طائرة 
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بدون طيار وجهاز تتبع مالحة والذي استخدم من قبل هذه المنظمات في إيصال األغذية والمساعدات إلى من يحتاجها 

في المناطق المنكوبة دون الحاجة إلى استخدام الطرق البرية.

الدرس رقم 2: أعد استخدام األفكار الرائعة

 يتعــدى اســتخدام التكنولوجيا من أجــل الصالح االجتماعي كونها تقنيــات مثيرة لالهتمام، حيــث أن العديد من هذه 

االبتكارات التكنولوجية باتت تستخدم خارج نطاق المنطقة أو القطاع الذي طورت من أجله في البدء. على سبيل المثال، 

فقــد تم تطوير تطبيق HelpBridge  كاســتجابة إلعصار ســاندي في الواليــات المتحدة إال أنه قد تــم تصميمه بوعي 

للتعامل مع أي كوارث مستقبلية. 

 الدرس رقم ٣: احرص على ديمومة االبتكار

 إن أفضــل فكــرة تكنولوجية فــي العالم لن تكون ذات تأثيــر ما لم تتمتع بالقدرة على االســتدامة. 

في أوغندا مثال، يعمل نظام mTrac إلدارة البيانات على اســتبدال المعامالت الورقية 

بخدمة الرســائل النصية القصيرة التي توفر تقارير دورية عن اســتهالك األدوية 

فــي البــالد. إن كلفة تشــغيل هذا النظــام ال تتعــدى 182 دوالر أمريكي في 

الشــهر وذلك ألن موظفي الرعاية الصحية يســتعينون بهواتفهم النقالة 

المزودة أصالً بخدمة الرسائل النصية مما يخفض من كلفة النظام. 
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الدرس رقم 4: العمل التشاركي ضرورة وليس ترًفا

إن العديد من التطبيقـــات التي ما زالت مؤثرة وفاعلة 

فـــي مجال اســـتخدام التكنولوجيا مـــن أجل الصالح 

االجتماعي قد أســـهمت فـــي تطويرها وتحســـينها 

جهات عدة مثل المنظمات غير الحكومية والقطاعين  

الحكومـــي والخاص أيًضـــا. في غانـــا ونيجريا، قامت 

منظمات صحـــة غرب أفريقيـــا بالتعاون مع شـــركة 

أدويـــة GlaxoSmithKline بدعـــم تطبيقات الهاتف 

النقال التي تســـاعد المســـتخدمين على التحقق من 

صحـــة األدوية عـــن طريق إرســـال الرســـائل القصيرة 

للصيدلية وتلقي الرد على استفســـاراتهم باستخدام 

»الرمز« المطبوع على علبة الدواء.

الحظنا في األمثلة الســـابقة أن استخدام تكنولوجيا 

الهواتف النقالة ال يعتمد فقط على إنشـــاء تطبيقات 

الهواتف الذكية فحســـب. في حال كنـــت عاجزًا عن 

توفير البنية والمصادر الكافيـــة لبناء هذه التطبيقات، 

باستطاعتك دائًما اللجوء إلى خدمات الرسائل النصية 

القصيرة التي ال يخلو أي هاتف محمول منها. 

تعتبر خدمـــة Front Line SMS من أشـــهر الخدمات 

التـــي يمكـــن اســـتخدامها بفعاليـــة في مثـــل هذه 

الحالة، حيث يمكـــن تحميل النظام الخـــاص بها إلى 

جهاز الحاســـوب الخاص بك ومن ثم تفعيله ليسمح 

للمنظمات غير الحكومية بإرسال الرسائل النصية إلى 

جمهورها المستهدف ليقوم هذا الجمهور بالتفاعل 

مع قضاياها والرد عليها. 

كما وتعد قارة أفريقيا من أكثر مناطق العالم نجاًحا 

في اســـتخدام خدمـــات الرســـائل النصيـــة القصيرة 

لتوافرها على العديد من المناطق النائية التي تشكو 

من عدم توفر خدمات اإلنترنت فيها مقارنة بخدمات 

الرسائل القصيرة التي ال يخلو منها أي هاتف محمول 

كما ذكرنا سابًقا. 
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استراتيجية تطوير تطبيقات الهواتف الذكية للمنظمات 
غير الحكومية

 في الوقت الذي يمكن فيه لتكنولوجيا الهاتف النقال أن تساعد بشكل كبير في تطوير عمل المنظمات غير الحكومية، 

يغدو من الضروري بمكان فهم الطريقة الصحيحة لتطبيق اســتراتيجية الهاتف النقال. نقدم فيما يلي طريقة مؤلفة 

من خمس خطوات لتطبيق هذه االستراتيجية:

 الخطوة رقم 1: تحديد مدى  الحاجة للهاتف النقال

الخطــوة األولى تكمن فــي تحديد الحاجة لتكنولوجيا الهاتف النقال واســتخداماته فيما يتصــل بمنظمتك، ولذا اطرح 

على نفسك األسئلة التالية:

ما هو الرابط بين وجود الهاتف النقال ومهمة منظمتك؟-    

 ما هي الطرق التي يمكن لوجود الهاتف النقال أن يساعدك من خاللها للوصول إلى أهدافك؟-    

 ما هي التحديات المحتملة لتطبيق تكنولوجيا الهاتف النقال من أجل خدمة أهداف منظمتك غير الحكومية؟-    

كيف يمكن إنشــاء حل خاص بتكنولوجيــا الهاتف النقال يتميز بالتفاعلية مع المســتخدمين )وليس مجرد تطبيق ال -    

يستخدمه أحد(
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الخطوة رقم 2: تحديد التوقعات

 بعــد اإلجابة على األســئلة المذكورة أعاله، باإلمكان االنتقــال إلى الخطوة الثانية وهي وضــع التوقعات الخاصة بتنفيذ 

التطبيق والتي يمكن تحديدها باألسئلة التالية:

ما هي األشياء التي تحتاجها منظمتك في تطبيق الهاتف النقال؟-    

ما هي األشياء التي تريدها وبالتالي ما هي األشياء األخرى التي ال تحتاج إلى وجودها في التطبيق؟-    

 بمــا أن التكنولوجيــا ذات أوجــه متعددة، فمــن الواجب تحديد كيفيــة إدماج تطبيــق الهاتف النقال مــع باقي أنواع -    

التكنولوجيا كالموقع اإللكتروني وخدمات  البريد اإللكتروني بعد تنفيذه.

الخطوة رقم ٣: اختيار الحل المناسب

بعــد تحديد حاجات تطبيق الهاتف النقال، تكمن الخطوة التالية هي اختيار أنســب الخيــارات الخاصة بتطبيقات الهاتف 

مالءمة لمنظمتك، وهناك خياران في هذه الحالة:

 قم بتنفيذه بنفســك: قم باســتخدام »هيكل« سابق للتطبيق ومن ثم إضافة معلوماتك وحسابات مواقع التواصل -    

االجتماعــي الخاصــة بمنظمتــك وغيرها من وســائل التواصل. بســبب عدم حاجتك للتعديل بشــكل كبير، ســيكون 

التطبيق منخفض الكلفة بشــكل ملحوظ ليشــتمل التطبيق على الوظائف الرئيســية التي تلبي حاجات المنظمة. إال 
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أن هناك بعض المآخذ التي تترافق مع محاولة  التوفير في المال مثل المرونة األقل في تصميم واجهة المستخدم  

كما أن كون التطبيق جديًدا على السوق يقلل من خيارات المزود.

 استخدم خيار التخصيص الكامل: وهو الخيار األكثر كلفة إلى حد كبير، حيث يستغرق وقتا وجهدا أعلى بكثير لتطوير -    

التطبيــق بدًءا من الفكرة وانتهاًء بالناتج النهائي )نحو 18  أســبوًعا(. إضافة إلى ذلك، فقــد ال تمتلك المنظمة القدرات 

الالزمة لبناء وإدارة التطبيق مما يعني بأن المنظمة بحاجة إلى التعاقد مع شركة مختصة.

 الخطوة رقم 4: تطوير استراتيجية التسويق 

 بعــد تحديد أفضل خيــارات المنظمة من حيث التطبيــق، تكمن الخطوة التالية في تعيين اســتراتيجية التســويق، التي 

يمكن تحديدها عن طريق األسئلة التالية:

كيف يمكن للمنظمة الحصول على الدعم من داخلها؟-    

 والسؤال األهم، ما هي الطريقة المستخدمة لنشر التطبيق بين داعمي منظمتك؟-    

الخطوة رقم ٥: إطالق تطبيق الهاتف النقال

وهي الخطوة األكثر حماًســا!.  من حيث إطالق التطبيق في مختلف قنوات التوزيع مثل متجر »جوجل بالي« ومتجر »أبل« 

وذلك بهدف إيصاله إلى مختلف مستخدمي وجمهور المنظمة الذين يستخدمون الهواتف الذكية.
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دراسات حالة لتطبيقات خاصة بمنظمات غير حكومية

تطبيق وصول لألشخاص ذوي اإلعاقات الحركيّة

تجربة فريق »وصول« - المغرب

http://www.woussoul.org/ar  :»موقع »وصول

http://goo.gl/aKyyXm  :التطبيق على  متجر أبل

http://goo.gl/dX85fC  :التطبيق على جوجل بالي

https://www.facebook.com/Woussoul :فيسبوك

يعانـــي 1٥% من ســـكان العالم من مشـــكلة انعدام 

»وصـــول« أو »ولوج« األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة الحركية 

في اســـتخدام األماكن العامة، حيث يمكن أن يمثّل 

عدم وجود مصعد أو درج مهيّـأ الستخدام األشخاص 

الذين يســـتعينون  بكرســـي متحرك عائًقا في سبيل 

استخدامهم لهذه المرافق. 

انطالًقـــا من هـــذا التحـــدي، عمل فريـــق وصول على 

البحـــث عن طريقـــة للتعرف علـــى حالـــة »الوصوليّة« 

لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية في األماكن العامة، 

ليقرر توظيف تكنولوجيا تطبيقات الهاتف النقال  في 

إنشـــاء تطبيق يعمل على توفير هذه المعلومات لمن 

يحتاجها.

يســـمح تطبيـــق »وصـــول«  األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 

للكراســـي  المهيئة  األماكن  باستكشـــاف  الحركيـــة 

المتحركة. ويوفر »وصـــول« معلومات حول إمكانيات 

الوصـــول إلى مجموعة متنوعة مـــن األماكن بما في 
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ذلـــك المطاعـــم والمحـــالت التجارية والمؤسســـات 

الحكومية وغيرها عن طريق االستفادة من تكنولوجيا 

الخرائط ليساهم مستخدمو التطبيق في إدراج هذه 

المعلومات بأنفسهم من واقع خبرتهم الشخصية.  

كما يوفر التطبيق إمكانية تســـجيل موقع معين من 

خالل استبيان يحتوي على مجموعة من األسئلة حول 

إمكانيات الوصول إلى المكان. ويقدم  »وصول« نتيجة 

إجماليـــة إلمكانيات الوصول اســـتنًادا إلى الردود على 

االستبيان.

تمّكـــن »وصول« بعـــد فترة مـــن إطالقه مـــن تعيين 

600  موقـــع حـــول العالم  يقـــع أغلبها فـــي المغرب 

وهو البلد الـــذي انطلق منه التّطبيـــق من حيث مدى 

وصوليّـــة المكان لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة الحركيّة.  

يتوافر التطبيـــق بثالث لغات هي العربيّـــة واإلنجليزيّة 

والفرنســـيّة ويمكـــن اســـتخدامه من أّي مـــكاٍن في 

العالم وهـــو متوافر للتحميل علـــى الهواتف الذكيّة 

من »آيفون« و«أندرويد«.

تطبيق المنارة

جمعية »المنارة« - فلسطين

http://goo.gl/hAxDIt  :التطبيق متجر أبل

http://goo.gl/mvxhQv  :التطبيق  جوجل بالي

علـــى الرغـــم مـــن اعتمـــاد فئـــة المكفوفيـــن على 

اســـتخدام لغة »برايل« في قراءة الكتب والمؤلفات، إال 

أن جمعية المنارة التي أسستها مجموعة من أصحاب 

اإلعاقات في فلســـطين قد تنبهـــت إلى أهمية توفير 

المعرفة لجمهورهـــا من المكفوفيـــن اعتماًدا على 

الوســـائل التقنية التي باتت متاحة للجميع تقريبًا في 
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السنوات األخيرة.

وللعمل على توســـيع آفـــاق المكفوفيـــن وأصحاب 

اإلعاقات، فقـــد قامت الجمعية ببنـــاء تطبيق مكتبة 

المنـــارة للمكفوفيـــن علـــى الهواتـــف الذكية بحيث 

تحتـــوي المكتبة علـــى مجموعة مفيـــدة من الكتب 

العربية في مجاالت متعددة والتي تم تسجيلها صوتيًا 

وتحويلها إلى ملفات مســـموعة تسمح للمستخدم 

باالستماع إليها عن طريق مشغل الوسائط المتعددة. 

كما توفر المكتبة المســـاعدة الصوتية التي تأخذ بيد 

المكفـــوف عبر مراحل اســـتخدام التطبيق المختلفة 

إضافة إلمكانية تحميل الكتاب المســـموع إلى الجهاز 

لالستماع إليه مرارًا وتكرارًا فيما بعد.

تطبيق مناظرة

تجربة منظمة »مناظرة« - تونس

http://goo.gl/OKMvCx :التطبيق على متجر أبل

http://goo.gl/eDoi1z :التطبيق على جوجل بالي

تعد مسألة تعزيز الحوار التفاعلي بين فئات المجتمع 

العربي المختلفة وخصوًصا الشباب من أهم األهداف 

التي تســـعى منظمة مناظرة التونســـية إلى نشـــرها 

وتعزيزها مجتمعيًا.

 وإليصـــال فكرة الحـــوار والنقاش العربـــي والتي هي 

في صلب القضايا التي تتبناها »مناظرة« إلى أكبر عدد 

ممكن من الجمهور المستهدف، ارتأت المنظمة بعد 

تفكيرٍ أن تعمل مع مطوري الهواتف النقالة المحليين 

إلنشـــاء تطبيـــق مخصـــص لهـــذه الهواتف يســـعى 

لتدعيـــم الفكرة ونشـــرها باســـتخدام التكنولوجيا.

يمكن ألي شخص المساهمة في المنتدى االفتراضي 
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الموجود علـــى التطبيق عن طريق تســـجيل وتحميل 

مقطع فيديو ال تزيد مدته عن )99( ثانية، يناقش فيها 

المستخدم قضية تهم المجتمع، ويتم االطالع على 

المقطـــع وتقييمه مـــن قبل المســـتخدمين اآلخرين 

لهذا التطبيق بهدف نقل الحوار من الفضاء االفتراضي 

إلى أرض الواقع في الدول العربية.

تطبيق »مركز العدل للمساعدة القانونية«

 تجربة »مركز العدل للمساعدة القانونيّة« - األردن

http://goo.gl/U9iQVn :التطبيق  على جوجل بالي

يعد الجهـــل بمواد القانـــون األردني، والفقـــر، بجانب 

عـــدم القدرة علـــى توكيـــل محام خاص فـــي غياب 

دور الدولة فـــي تقديم هذه الخدمة لغيـــر القادرين 

على الحصول عليها من أهم المشـــاكل التي تواجه 

المواطنين األردنييـــن والمقيمين في األردن والالجئين 

كذلك. يعمل مركز العدل للمســـاعدة القانونية على 

توفير المساعدة القانونية لمن يحتاجها من خالل 2٣ 

عيادة قانونية تتوزع في كافة المحافظات األردنية. 

بهدف زيادة قـــدرة المركز على الوصـــول إلى الفئات 

بالحقوق  التي يستهدفها بعمله والتوعية  المختلفة 

القانونيـــة لألفـــراد الذيـــن يعانون من نقـــص الوعي 

القانوني وتســـهيل وصولهم إلى حقوقهم بالطرق 

المقررة قانونًـــا، فقد أطلق مركز العدل للمســـاعدة 

المحمولة  للهواتـــف  مخصصـــا  تطبيقـــًا  القانونيـــة 

لتمكيـــن المواطنيـــن األردنييـــن مـــن الحصـــول على 

المعلومـــات القانونيـــة األساســـية.  ويوفـــر التطبيق 

خاصية طرح األســـئلة للمســـتخدمين، كما يمكنهم 

من تحديد مواقع مراكز المساعدة القانونية المحلية 

في المـــدن األردنية المختلفـــة، وينشـــر التطبيق آخر 

األخبار المتعلقة بمشاريع وفعاليات وإنجازات المركز.
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تطبيق »مركز الشرق والغرب لتنمية الموارد البشرية«

تجربة » مركز الشرق والغرب لتنمية الموارد البشرية«  - األردن

http://goo.gl/XxUvzX :التطبيق على جوجل بالي

تشـــجيع الشـــباب على العمل التطوعي والمشاركة 

المجتمعية من أكبر  التحديات التي تواجه المنظمات 

غيـــر الحكوميـــة العاملـــة في مجـــال التنميـــة وبناء 

القدرات. كما ويغدو التركيز على التشـــبيك واالتصال 

بين فئة الشـــباب ومنظمات المجتمع المدني أمرًا من 

األهمية بمكان بحيث  يتوجب اســـتغالل كل الوسائل 

الممكنة لتحقيقه.

تنبّـــه مركز الشـــرق والغـــرب لتنمية الموارد البشـــرية 

إلى أهمية هذا الهدف، ولذا عمل المركز على إنشـــاء 

تطبيـــق مخصص للهواتف النقالة لنشـــر الوعي حول 

المشـــاركة المجتمعية وتشـــجيع العمـــل التطوعي 

للشباب في األردن.  ويعد هذا التطبيق وسيلة تعليمية 

تمّكن الناس من البحث واالشـــتراك في فرص العمل 

التطوعي بحيث تســـمح للمســـتخدمين بالتســـجيل 

كمتطوعين مما يمّكن المنظمات غير الحكومية في 

المقابل من إيجادهم. 

كما ويســـمح التطبيق للمســـتخدمين بتوثيق أي نوع 

من اإلساءات أو الخروقات المجتمعية بالنص والصورة  

إضافة للسماح للمركز بمشاركة أخبــاره وفـعـــالـياته 

والحــــمالت المجتمعية  التـــــي يعمل من أجـــلــهـــا 

مـع المستخدمين.
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تطبيق الفرص التعليمية والوظيفية من »آيزيك«

تجربة »آيزيك« - األردن

 http://goo.gl/ycASLH :التطبيق على جوجل بالي

يســـعى الكثيـــر من الطـــالب والطالبات فـــي العالم 

عاًمة وفـــي دولنا العربية بشـــكٍل خـــاص إلى البحث 

عن الفـــرص التدريبية والتعليمية التـــي تصقل وتنمي 

مهاراتهم التي اكتســـبوها خالل ســـنوات دراستهم 

ليصبحـــوا مؤهلين لســـوق العمـــل وظيفيًّا من حيث 

المهارات الشـــخصية واإلداريّة.  وبما أن فئة  الشـــباب 

هي من أكثر مستخدمي الهواتف النقالة في عصرنا 

هذا، فقد سعت الرابطة الدولية للطالب في االقتصاد 

 )AIESEC( واألعمـــال، أو ما يعـــرف اختصارًا بالــــآيزيك

من خـــالل فرعها فـــي األردن إلى إنشـــاء تطبيق يزود 

الطلبة والخريجين بمعلومات حول الفرص التعليمية 

والوظيفية، كما يتميز هذا التطبيق بخاصيتي الدردشة 

وتبـــادل الملفات، ويســـمح أيًضـــا باالطـــالع على آخر 

فعاليات المنظمة إضافة إلمكانيـــة الربط بين جميع 

أصحاب العالقة مـــن طالب ومنظمات ومؤسســـات 

وأصحاب عمل لتحقيق أكبر قدر من الفائدة والتواصل.

تطبيق »الجمعيّة العلميّة الملكيّة لحماية الطبيعة« 

تجربة »الجمعية الملكية لحماية الطبيعة« - األردن

http://goo.gl/upQyAN  :التطبيق  على متجر أبل

http://goo.gl/ZHvMOZ  :التطبيق على جوجل بالي

التي ال تحظى بالتغطيـــة والتوعية الكافية في بالدنا ال تـــزال الحقائـــق والمعلومات البيئية مـــن المواضيع 
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وخصوًصا بين فئة الشباب التي تعد األقدر على تحّمل 

المســـؤوليات المســـتقبلية تجاه القضايا المجتمعية 

المختلفة.  

وللتوعية بهذه المســـائل الحيويـــة الهامة والتعريف 

بالمحميـــات والمواقـــع الطبيعيـــة المختلفـــة فـــي 

الملكيـــة لحمايـــة  »الجمعيـــة  األردن،فقـــد  أخـــذت 

الطبيعـــة« علـــى عاتقهـــا إطـــالق تطبيـــق  مخصص 

للهواتف النقالة يهدف إلى  تعليم األردنيين )وتحديدًا 

الشباب( الحقائق البيئية، وكيفية رعاية النّظم البيئية 

المحلية. 

كمـــا يوفـــر التطبيـــق معلومـــات عـــن المتنزهـــات 

والمحميـــات فـــي جميـــع أنحـــاء األردن  مـــن مواقع 

ومعلومـــات وصور لألنشـــطة المختلفـــة التي تقوم 

الجمعية برعايتها وتنفيذها في هذه المواقع.
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مقّدمـــــــــة

نشـــهد في كل يوم تطورًا ملحوًظا فـــي الخدمات 

الرقمية المتواجدة على اإلنترنت والتي تساعد األفراد 

والمنظمات فـــي تنفيذ مهامهـــا المختلفة وقياس 

أدائهـــا  فعاليـــة  مـــدى 

ووصوليتها إلى جمهورها 

وداعميهـــا على الشـــبكة 

العنكبوتية. 

يسمى  ما  تعريف  ويمكن 

الرقميّـــة  بالخدمـــات 

أي  أنها  علـــى  المســـاندة 

موقع  أو  إضافة  أو  خدمة 

للمســـتخدم  يســـمح 

ظهـــوره  إدارة  بإمكانيّـــة 

اإلنترنـــت وتوظيفه  علـــى 

شـــأنها  مـــن  لخدمـــات 

تسهيل وتنظيم مهمته وخصوًصا المجتمعية منها.

 على ســـبيل المثـــال، يعانـــي أغلبيّة المســـتخدمين 

مـــن عـــدم توفـــر ملفاتهم 

تلـــك  أو  الشـــخصيّة 

معلومات  على  المحتوية 

لهـــم في جميع  ضروريّة 

دور  تأتـــي  وهنا  األوقـــات. 

الســـجابيّة  الخدمـــات 

للمســـتخدم  توّفر  التـــي 

إمكانيّـــة حفـــظ الملّفات 

بشـــكل افتراضـــي علـــى 

اإلنترنـــت وبالتالي الوصول 

إليهـــا من أي مـــكان أو أي 

طالمـــا  حاســـوب  جهـــاز 

كان اإلنترنـــت متوفرًا. كما 
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تســـمح خدمات أخرى مثل ملفات جوجل على سبيل 

المثـــال للعامليـــن في منظمـــات المجتمـــع المدني 

بتشـــارك المعلومات بعدة أشكال وتحديثها أولًا بأول 

بحيث ال يحتاج هؤالء األفراد إلى المواظبة على إرســـال 

رســـائل البريـــد اإللكتروني للحصول علـــى التحديثات 

الخاصة بمشروع ما بشكل مستمر. 

مواقع قياس النفوذ والتأثير واالنتشار على االنترنت

ما الذي يهم القارئ على مواقع التواصل االجتماعي؟. ما هي التغريدات التي تؤثر في القراء أكثر من غيرها؟. ما هو 

حجم الموضوعات الجديدة على موقع تويتر؟.

قياس مستوى التأثير بدقة داخل الشبكات االجتماعية ليس باألمر السهل!، فكيف تقوم العديد من المواقع بقياسه؟، 

وكيف يتم التحقق من جدوى هذه القياسات وصحتها؟.

البعض يعتمد على عدد المتابعين في تويتر أو على أعداد الذين أبدوا إعجابهم بصفحة فيسبوك، ولكن قد ال تكون 

هذه المقاييس دقيقة أو كافية.

يوجد العديد من الخدمات واألدوات التي توفر بيئة مناسبة ومالئمة لقياس التأثير داخل الشبكات االجتماعية. توفر هذه 

الناس وتبين مواقعهم وتوزيعهم على  التأثير على  تتيح معرفة مدى هذا  الوقت والجهد، فهي  الكثير من  األدوات 

العالم وذلك من خالل ادوات خاصة بهذا القياس.
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مثال، يعنى موقع klout بقياس مدى تأثير حساب منظمتك على متابعيها في المواقع االجتماعية كفيسبوك وتويتر 

وقياس مدى فاعلية أدائها على هذه الشبكات. يتم تحديد هذا التأثير عن طريق قياس عدد مرات إعادة التغريد أو عدد 

مرات اإلعجاب أو المشاركات التي تحصل عليها يوميًا.

كما  يعمل klout على قياس درجة نشاطك فى التفاعل مع األحداث الجارية فى مختلف المجاالت، وذلك من خالل 

شهري  أو  أسبوعي  تقييم  بعمل  الموقع  يقوم  حيث  يا،  يوّمً بكتابتها  تقوم  التي  والتغريدات  اإلدراج  مرات  عدد  قياس 

اآلخرين  على  التأثير  فى  كفاءتك  مدى  عن  تعبر  مئوية  نسبة  على  حسابك  يحصل  األساس،  هذا  على  وبناء  لحسابك، 

والتواصل معهم.

)Cloud Services( الخدمات السحابية

المستخدمين  من  الكثير  صار  بل  السحابية،  والخدمات  السحابية  الحوسبة  مصطلح  استخدام  كثر  األخيرة  اآلونة  في 

بالحوسبة  المقصود  هو  فما  الحاسوب،  أجهزة  في  المتوفرة  الخدمات  عن  كبديل  الخدمات  هذه  مثل  إلى  يتجهون 

السحابية والخدمات السحابية؟

المتوفرة  الحاسوبية  واألنظمة  المصادر  إلى  يشير  مصطلح  هي   :)Cloud Computing( السحابية  الحوسبة 

للمستخدمين عبر شبكة اإلنترنت والتي تقدم عدًدا من الخدمات الحاسوبية المتكاملة دون التقيد بالموارد الموجودة 

على جهاز الحاسوب بهدف التيسير على المستخدم.
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الخوادم  من  العديد  على  الموجودة  والخدمات  الموارد  من  مجموعة  هي   :)Cloud Services( السحابية  الخدمات 

)Servers( والمتصلة بشبكة اإلنترنت بحيث توفر للمستخدمين العديد من الوظائف دون الحاجة لتوفرها على جهاز 

الحاسوب الشخصي. وتشمل تلك الموارد والخدمات مساحات لتخزين البيانات والنسخ االحتياطية والمزامنة التلقائية 

كما تحتوي على قدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام والبريد اإللكتروني والطباعة عن بعد. باإلضافة إلى ذلك، فإن 

برمجية مبسطة  والخدمات عن طريق واجهة  الموارد  التحكم بهذه  بالشبكة  اتصاله  المستخدم لحظة  باستطاعة 

تتجاهل الكثير من التفاصيل والعمليات الداخلية.

ميزات هذه الخدمة: هناك العديد من الميزات لهذه الخدمات تساهم في زيادة اإلقبال على استخدامها حتى ولو كان 

من الواجب دفع المال للحصول على بعض هذه الخدمات، ومن هذه الميزات:

 إمكانية الوصول للخدمات والمـــوارد من أي جهاز -    

حاســـوب دون أن يحتاج المســـتخدم لحمل جميع 

المعلومات طوال الوقت.

 تخزيـــن البيانـــات والنســـخ االحتياطيـــة مـــن خالل -    

الخدمات السحابية يعد أكثر أمنًا من تخزينها على 

أجهزة الحاســـوب وذلك إلمكانية تعّرض األجهزة 

إلى التلف أو الســـرقة، حيث أن الخدمات السحابية 

موجـــودة علـــى خـــوادم ضمن شـــركات عمالقة 

وموثوقة تتخصص بتقديم هذه الخدمات.

 تقليل التكلفة على المستخدمين من خالل تقديم -    

البدائل للتطبيقات المختلفة الموجودة على جهاز 

الحاسوب وتقليص مساحات التخزين.

 الخدمات السحابية ليست بحاجة لصيانة ومتابعة، -    

فهذه من مســـؤولية الشـــركة المـــزودة للخدمة 

وليست مسؤولية المستخدم.

 زيادة التشـــاركية في البيانات بين المســـتخدمين، -    

بحيث يمكن ألكثر من مســـتخدم مشاركة نفس 
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الملـــف أو تعديل البيانـــات على ملـــف معين في 

نفس الوقت.

من -     الســـحابي  التخزين  خدمـــة  تعد 

أشـــهر الخدمات السحابية. وهي 

شبكة  على  للتخزين  خدمة 

اإلنترنت بحيث يتم تخزين 

البيانـــات علـــى خوادم 

بدالً  متعددة  ظاهرية 

على  استضافتها  من 

جهـــاز الحاســـوب أو 

خادم محـــدد. هناك 

كبريات  مـــن  العديـــد 

تقدم  التـــي  الشـــركات 

هـــذه الخدمـــة مـــن خالل 

تأجير مســـاحات تخزين سحابية 

والتـــي قد تكـــون مجانية فـــي  بعض 

األحيان لعمالئها بما يتفق مع احتياجاتهم.

ومن الشركات التي تقدم خدمة التخزين السحابي -    

 )Amazon( وأمـــازون   )Google( جوجـــل  شـــركة 

قامـــت  فقـــد   ،)Dropbox( بوكـــس  ودروب 

2012م  أبريل/نيسان  غوغل في شـــهر 

بإطـــالق خدمـــة غوغـــل درايف 

)Google Drive( للتخزيـــن 

تمكن  والتـــي  الســـحابي 

مـــن  المســـتخدمين 

مســـاحة  إلى  الوصول 

تخزينية مجانية بحجم 

)٥( جيجابايـــت ويمكن 

تيرابايت   )16( إلى  زيادتها 

يتم دفعه  مقابل مبلـــغ 

شهريًا، ويقدم موقع دروب 

بوكـــس )Dropbox( مســـاحًة 

 )18( إلـــى  تصـــل  أن  يمكـــن  مجانيـــًة 

جيجابايت.
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إحصاءات المواقع اإللكترونية 

 )Google Analytics( جوجل أناليتكس

برنامج مجاني من جوجل يستخدم في تحليل المواقع ومعرفة كيفية استخدام الزوار لموقع مؤسسة أو منظمة أو 

أي موقع كان. ويتم استخدامه كأداة لفهم ردود أفعال المتصفحين والزوار تجاه الموقع وخدماته. 

كما ويمكن للبرنامج معرفة مصادر الزيارات للموقع: هل تأتي من محركات البحث أم عن طريق الزيارات المباشرة أم 

عن طريق توصيات من مواقع أخرى وغيرها، األمر الذي يساعد في إدارة حمالت التسويق بشكل أفضل.

فبرنامج جوجل أناليتكس هو محلل بيانات اإلنترنت للمؤسسات واألفراد وهو يمنح رؤية ثاقبة لحركة الزيارات على أي 

موقع على الويب ومدى فاعلية التسويق للموقع. يوفر جوجل أناليتكس ميزة تتبع قوية ألي شخص له حضور على 

الويب بالمجان، سواء أكان الحضور واسًعا أم محدوًدا.

من هم األشخاص الذين باستطاعتهم استخدام جوجل أناليتكس؟  

يستطيع مستخدم برنامج جوجل أناليتكس معرفة:

المبادرات للتسويقية األكثر فعالية.-    
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األنماط/المؤشرات الدقيقة لزيارات موقع الويب.-    

طبيعة المتصفحين وشرائح الزوار األكثر قيمة.-    

يستطيع محترفو التسويق معرفة:

من أين يأتي الزوار وما هي األنشــطة التي يقومون بها -    

على الموقع.

كيف يمكن لموقع الويب تحويل مزيد من الزوار -    

إلى عمالء.

الكلمات الرئيســية التي لها صــدى لدى العمالء -    

المحتملين وتؤدي إلى زيادة عدد التحويالت.

إعالنات أو تصميمات اإلنترنت األكثر فعالية.-    

يستطيع مطورو المحتوى معرفة:

النقطة التي يغادر عندها األشخاص الموقع.-    

الصفحات التي يمكث فيها الزوار ألطول فترة.-    

عبارات البحث التي يستخدمها األشخاص إليجاد الموقع وزيارته.-    
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كيف يمكنني استخدام جوجل أناليتكس؟

يمكنك استخدام جوجل أناليتكس لتتبع مجموعة متنوعة من المحتوى المستند إلى الويب، حيث يتتبع البرنامج كل 

المشاهدات  من  محدد  بعدد  فقط  مقيد  المستخدم  أن  إال  عددها!.  كان  أيًّا  ويب  مواقع  من  المستخدم  يملكه  ما 

لنطاقات  مستقلة  تقارير  عرض  ويمكن  كما  أقصى.  كحد  الشهر  في  مشاهدة  ماليين  خمسة  إلى  يصل  للصفحة 

دة. مختلفة أو نطاقات فرعية محدَّ

ما تكلفة استخدام جوجل أناليتكس؟

بيانات  يتتبع  بأن  الويب  تماًما!، مما يسمح ألي شخص يمتلك موقًعا على  أناليتكس هو خدمة مجانية  برنامج جوجل 

التحويل، ويحلل تدفق الزوار على موقعه، ويحدد عناصر الموقع التي يمكن تطويرها لزيادة مدة تصفح الزوار للموقع.

خدمات البريد اإللكتروني

Gmail الجيميل

»ياهو«  بريد  كان  والتي  االنترنت  لمستخدمي  مجاني  بشكل  االلكتروني  البريد  خدمات  الشركات  من  العديد  تقدم 
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و«هوتميل« من أشهرها، إال أن البريد اإللكتروني المقدم من شركة جوجل يعد من أشهرها.  

ميزات إنشاء حسابات بريدية باستخدام جوجل:

 مجاني: البريد اإللكتروني من جوجل هي خدمة مجانية ال تتطلب دفع أي مبالغ نقدية مقابلها.-    

 عــدد أقل من الرســائل المزعجة: وهو من أهم اســباب اســتخدام البريد اإللكتروني من خــالل جوجل حيث يتميز -    

بالعــدد القليــل من الرســائل المزعجــة التي يمكــن أن تصل إلى صنــدوق البريد الرئيســي وذلك بســبب التكنولوجيا 

المتقدمة التي تستخدمها جوجل في فرز الرسائل.

 خاصيــة البحــث: يتميز البريــد اإللكتروني من جوجل بخاصية البحث المتقدمة التي تســهل عمليــة الوصول إلى أي -    

رسالة بريدية من خالل تحديد البحث عن كلمة أو أكثر سواء أكانت موجودة أو غير موجودة في الرسالة أو موضوعها 

وكذلك الفترة التي تم استقبال الرسائل فيها.

 خاصية العرض بطريقة المحادثة: وهذه الخاصية تتيح عرض الرسائل البريدية المستقبلة والمرسلة ضمن موضوع -    

واحــد بطريقة المحادثــة وإدراجها متتابعة حســب التاريخ وبالتالي تســهل الوصول للرســالة المطلوبة ضمن نفس 

الصفحة.

 خاصية الدردشــة من خالل البريد اإللكتروني: حيث يتضمن البريد اإللكتروني من جوجل خاصية الدردشــة ضمن -    

صفحة البريد دون الحاجة ألي تطبيقات مساعدة باإلضافة إلى الدردشة باستخدام الصوت أو الفيديو.
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 خاصية اســتخدام جوجل من أي مكان: تســمح هذه الخاصية باستخدام البريد اإللكتروني من جوجل باستخدام -    

الهواتف النقالة الذكية وأي جهاز حاسوب بكل سرعة وسهولة وأمان.

 المساحة المتوفرة: يوفر البريد اإللكتروني من جوجل مساحة ضخمة لتخزين الرسائل وملحقاتها والتي يمكن أن -    

تصل إلى آالف الميجابايت.

 خاصيــة التســميات والفــرز والنجــوم: -    

وهــي خاصية تميــز البريــد اإللكتروني من 

جوجل عن غيره من مــزودي خدمة البريد 

اإللكترونــي بحيــث يتــم تصنيف الرســائل 

اإللكترونيــة إلــى مجموعات حســب رغبة 

المســتخدم بشــكل ســهل وســريع مما 

يسهل عملية الرجوع إلى أي رسالة بشكل 

سريع وفي أي وقت.

 خاصية صندوق البريد ذي األولوية: حيث -    

تسمح هذه الخاصية بفرز الرسائل المهمة 

جــدا فــي صنــدوق منفصل للوصــول لها 

بشــكل ســريع دون الحاجــة للبحث عنها 

بين الكم الهائل من الرسائل األخرى.



دليل منظمات المجتمع المدني     |    الخدمات الرقمّية المساندة 140

 األمان والخصوصية: البريد اإللكتروني من جوجل أشبه ما يكون بالحساب البنكي فهو آمن ويبقي البريد اإللكتروني -    

محميًا وبعيدًا عن السرقة من خالل العديد من التقنيات التي تستخدمها جوجل للحماية من المتطفلين.

1 االستفادة من خدمات جوجل األخرى: هناك العشرات من خدمات جوجل األخرى التي يمكن استخدامها بشكل -    

ســهل وســريع ومجاني فقط من خالل إنشــاء البريــد اإللكتروني ومنها: خدمات المســتندات والمفكــرة والمدونة 

وقراءة األخبار والمجموعات البريدية.

 إمكانية الربط مع وســائل االتصال االجتماعي المتعددة: فاســتخدام البريد اإللكتروني من جوجل يسهل الربط -    

بين وسائل االتصال االجتماعي دون أي تعقيدات مما يزيد من سرعة إنجاز األعمال وباستخدام بريد إلكتروني واحد.

نماذج جوجل

تعد نماذج جوجل )Google Forms( أداة هامة تساعد منظمتك في التخطيط للفعاليات وإنشاء االستبيانات وجمع 

المعلومات بطريقة سهلة ومنتظمة. ويمكن ربط هذه النماذج بمستندات جوجل بحيث يتم تخزين المعلومات التي 

يتم إدخالها في النموذج في ملفات الجداول الممتدة )Spreadsheets( مباشرة مما يساعد على توفير وقت العاملين 

والمتطوعين في منظمات المجتمع المدني مثلًا. 
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خدمة تقصير الروابط أو خدمة الروابط القصيرة 

هي خدمة حديثة نوعيًا في عالم االنترنت. وهي تعتمد ببساطة على تقليص حجم الروابط )URL Shortening( من 

أجل سهولة نقلها وتذكرها أو إدراجها في عدة مقاالت.

ظهرت هذه الخدمة بدايًة في سنة 2002م مع موقع )TinyURL(، وحينها ظهر أكثر من )100( موقع مشابه يقدم نفس 

رابط  بصنع  يقوم  الخدمة  يقترح  الذي  الموقع  أن  والحقيقة  أسمائها.  معظم  تذكر  السهل  من  كان  بحيث  الخدمة 

جديد وفور دخول زائر لهذا الرابط يقوم الموقع بإعادة توجيهه إلى الرابط الذي يريده.

سبب ظهور الخدمة

إن السبب الرئيس وراء ظهور الخدمة هو وجود العديد من مواقع اإلنترنت التي وألسباب كثيرة تتوافر على روابط طويلة 

يزيد من حماية صفحاته وتضليل  الحسابات،  بين  األموال  الذي يؤمن نقل   )paypal.com( بال  باي  جدًا. فمثال موقع 

أي  كبح  محاولة  أو  لمنع  ألغامًا  تسمى  معلومات  عدة  وإضافة  روابطه  إطالة  طريق  )الهاكرز(عن  الحماية  مخترقي 

مجهود يهدف اختراقه. في حالة  الصور الموجودة على فيسبوك مثالً، فإنه تتم  إطالة روابطها حتى يصعب على 

المستخدم تذكر الرابط، وقياسًا على ذلك فإن المواقع الشهيرة جدًا تقوم بمثل هذه اإلضافات لحماية نفسها.

 Windows Live( ماسنجر  اليف  كويندوز  المحادثة  برامج  بعض  وألن  للمستخدمين  الروابط  تذكر  يسهل  حتى 
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تقليص  لغرض  الروابط  تقصير  خدمة  ظهرت  الرموز،  من  محدود  بعدد  إال  تسمح  ال   )Twitter( تويتر  أو   )Messenger

حجمها وبالتالي سهولة إدراجها ونقلها.

مواقع تقديم الخدمة

 موقع)TinyURL(: وهو أشهر وأول المواقع المقدمة لهذه الخدمة ولكن اصبح اآلن غير مستخدم كثيرًا نظرًا لعدم -    

تطوره ولوجود منافسين يقدمون روابط أقصر مما يقترحها.

 موقع )Bit.ly(: اليزال في قائمة المواقع التي تقدم الخدمة والسبب وراء ذلك اعتماد مواقع مثل تويتر عليه.-    

 موقــع )Goo.gl(: ظهــر مؤخرًا وهو مقترح من طرف جوجل. كانت بدايته تقديــم الخدمة للعمالء المميزين فقط، -    

إلى أن تم فتح الخدمة مجانًا أمام الجميع.

 موقع )YouTu.be(: خاص بروابط شبكة يوتيوب وال يسمح لألشخاص بتقليص روابط أي مواقع أخرى.-    

 موقع )FB.me(: خاص بموقع فيسبوك وال يسمح لألشخاص بتقصير روابط أي مواقع أخرى.-    

سلبيات الخدمة

لهذه الخدمة سلبيات كثيرة، فهي أحيانا تنتهك خصوصية المواقع بسبب اقتراحها روابط مصغرة لروابطها وبالتالي 
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أن  إلى مواقع أخرى يمكن  التوجيه  بإعادة  الروابط تقوم مباشرة  أن هذه  المستخدم. كما  يسهل تذكرها من طرف 

تحتوي على فيروسات أو مواقع ذات محتوى إباحي أو سلسلة منبثقات )Pop-ups( هدفها اإلعالن وربح المال. بسبب 

أحيانًا خطأ  الروابط  الضغط على هذه  وبالتالي يصبح  المقصود  الموقع  للزوار بمعرفة  الروابط   قصرها، ال تسمح هذا 

فادًحا.

رغم أن بعض المواقع مثل موقع )bit.ly( تسمح بمعرفة عدد الزوار الذين ضغطوا على رابط ما، إال أن هذا يسهل على 

يجب  وال  العموم،  في  للغاية  سرية  تكون  المعلومات  هذه  أن  حين  في  زياراتهم  وعدد  الزوار  حركة  تتبع  شخص  أي 

السماح ألحد باالطالع عليها عدا أصحاب الموقع.

صاحب  يقوم  أن  أو  الخدمة،  يقدم  الذي  الموقع  يتوقف  أن  فيكفي  القصيرة،  الروابط  حياة  على  خطرًا  هناك  أن  كما 

الرابط األصلي بتغيير الرابط أو حذفه، حتى يصبح الرابط القصير بال فائدة وبالتالي فإن االعتماد عليه وحده فيه نوع من 

المجازفة. نتيجة لهذا تم:

منع موقع )TinyURL( في السعودية.-    

سنة 2006م: منع موقع  ماي سبيس )MySpace( أي نشر لروابط موقع )TinyURL( المختصرة.-    

    -.)Bit.ly( بموقع )TinyURL(سنة 2009م: قام  موقع تويتر باستبدال خدمات موقع

ال تقبل موسوعة ويكيبيديا )Wikipedia( أي روابط قصيرة على صفحاتها.-    

أصبحت العديد من المواقع ترفض الروابط القصيرة.-    
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إيجابيات الخدمة

عدا كون الخدمة مجانية وتسمح بتقصير الروابط فإن إيجابيات الخدمة ليست كثيرة. إال أن من إيجابياتها تقديم بعض 

من  االمقدم   )Youtu.be( موقع  يقوم  المثال،  سبيل  على  تلقائي.  بشكل  محتوياته  لبعض  قصيرة  لروابط  المواقع  

موقع يوتيوب بتقليص روابط الفيديوهات الموجودة على يوتيوب فقط، وهذا النوع من تقصير الروابط آمن جدًا، حيث 

الرابط  تلقائيًا في  لفيديو معين، فإنه سيتغير  رابطًا  إذا ما غيروا  المدراء  أن  أكيد، كما  الفيروسات بشكل  أنه يخلو من 

المقلّص.

العروض التقديمية على اإلنترنت

عن  بعيدًا  ومفهوم  وسهل  مبسط  بشكل  المعلومة  إليصال  العروض  تقديم  لبرامج  احتياجنا  مدى  الجميع  يعلم 

الجامعات والمؤتمرات وغيرها إلعداد  الحاضر في  الوقت  يتم استخدامها في  التي  البرامج  أكثر  التعقيد والملل. من 

المادة العلمية برنامج بوربوينت الشهير المقّدم من ميكروسوفت والذي لطالما رافق كل من أراد تحويل مادته النصية 

لعرض تقديمي بهدف ايصال رسالته بشكل ملفت.

من  العديد  انطالق  نشهد  صرنا  فقد  البرمجة،  ولغات  اإللكترونية  المواقع  في  الحاصل  التطور  ومع  األيام  هذه  في   

المواقع التي أصبحت توفر خدمة تجهيز العروض والمحاضرات من خالل تقديم العديد من الميزات الحركية والمرئية 

باإلضافة إلى طرق جميلة واحترافية في عرض الصور والفيديو والنص والتي تختلف عما هو معتاد في برنامج بوربوينت.
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من األمثلة على هذه المواقع موقع برزي )Prezi(، الذي يسمح لك بإنشاء العروض التقديمية بطريقة جذابة ومبتكرة 

بحيث يسمح بإنشاء تفصيل جديد من أي تفصيل مدرج داخل العرض. ويسمح لك برزي بإنشاء العروض التقديمية مجانًا 

حتى مساحة 100 ميجابايت فقط ومن ثم تصبح الخدمة مدفوعة.

خدمة خالصات األخبار

ما  جمع  من  المختلفة  والبرمجيات  األنظمة  تمكن  أداة  فهي  المحتويات،  لنشر  بيانات  صيغة  اختصار  هي   RSS تقنية 

تنشره مواقع المحتوى األخرى. وبعيدًا عن التعريفات التقنية، فهي وسيلة لنشر المحتويات في ملفات يمكن قراءتها 

من خالل برامج تعرف ببرامج بقارئ األخبار أو قارئ المحتويات.

لخالصات األخبار العديد من التطبيقات، ومن تطبيقاتها تمكين القّراء من متابعة آخر أخبار المواقع دون الحاجة لزيارة 

كل موقع على انفراد، أو االطالع على المحتوى من موقع آخر.

 ففي الغالب تقوم المواقع بنشر محتوياتها في ملفات، فتوفر بذلك وسيلتين لقراءة ومتابعة المحتويات، األولى بأن 

الطريقة  أما  الماضية.  السنوات   أن نفعل في  اعتدنا  الناس وكما  أغلب  المتصفح كما يفعل  باستخدام   الموقع  تزور 

الثانية فهي استخدام برنامج قارئ محتويات منفصل  فتصلك محتويات الموقع دون الحاجة الستخدام  المتصفح.

أمثلة على المحتويات التي يمكن متابعتها من خالل قارئ األخبار:



دليل منظمات المجتمع المدني     |    الخدمات الرقمّية المساندة 146

األخبار: مثل أخبار جوجل وياهو.-    

المقاالت: مثل مقاالت »أنا ديجيتال« وموقع »بي بي سي« أو أي موقع آخر.-    

الصور: مثل فليكر.-    

المواعيد: بعض الخدمات توفر ملف )RSS( لمتابعة مواعيدك.-    

الملفات: كالملفات الصوتية التي تسمى )Podcast(، أو ملفات الفيديو أو أي نوع آخر من الملفات.-    

فوائد تقنية:

مجالت  وثالث  يوميتين  صحيفتين  يتابع  شخصًا  أن  تخيل 

اسبوعية ومجلة شهرية وخمسة محطات فضائية إخبارية 

عالمية، ولكنه ال يقرأ كل ما هو منشور في هذه الصحف 

عمل  فلديه  القنوات،  تعرضه  ما  كل  يتابع  وال  والمجالت، 

يحصل  الشخص  هذا  ولكن  اجتماعية،  حياة  ومسؤوليات 

على تقرير ملخص عن عناوين محتويات المجالت والصحف 

نبذة  التقرير  يتضمن  بحيث  الفضائية  المحطات  وبرامج 

سريعة عنها، وهنا له الخيار في مشاهدة وقراءة ما يريد.
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يوفر هذا  الكثير من الوقت، ويلغي كل ما يتم تضيعه من وقت، فليس هناك حاجة للنظر في كل هذه اإلعالنات، وال 

في كل الصفحات، فالشخص يختار وال يفرض عليه شيء.

هذا ما تقوم به تقنية )RSS(، فهي تجلب المواقع إلى المستخدم ال العكس، وليست هناك حاجة إلى زيارة كل موقع 

يعرض عناوينه وجعل المستخدم يختار ما يقرأ وما يتركه من الموقع، فال حاجة لرؤية إعالنات المواقع، وال الستخدام  

المتصفح.

إليها عند كل ساعة أو نصف ساعة لمتابعة آخر  الرجوع  المواقع كل يوم مع إمكانية  بزيارة عشرات  يقوم معظمنا 

التحديثات إال أن هذا يستهلك الكثير من الوقت، أما مع تقنية RSS، فيمكن متابعة نفس المواقع خالل أقل من عشرين 

دقيقة، وليس هناك حاجة لقراءة كل شيء بل يقرأ المستخدم ما يهمه فقط.

كانت المواقع في الماضي ترسل ملخصات محتوياتها عبر البريد اإللكتروني للمشتركين، وال زالت الكثير من المواقع 

الكثير من مزودي خدمة  أن  البريد اإللكتروني بجانب  الناس بواسطة  تفعل ذلك، ولكن المشكلة في كثرة ما يتلقاه 

البريد يعدون هذه الرسائل على أنها رسائل مزعجة، وإذا زودت موقًعا ما ببريدك اإللكتروني فال يوجد ضمانة بأن الموقع 

لن يبيعه لمواقع أخرى إلرسال المزيد من الرسائل المزعجة، فهذه الخدمة تجنب أي مستخدم كل هذه المشاكل.

ومع التقنيات الحديثة في الهواتف النقالة الذكية، هناك العديد من التطبيقات التي تعمل على قراءة األخبار في هذه 

أو  االستراحات  خالل  أو  مطعم  في  للدور  انتظاره  خالل  المفضلة  مواقعه  يتابع  مستخدم  أي  تجعل  والتي  الهواتف 

االستلقاء للراحة.

ويعد تطبيق »فليب بورد« )Flip Board( من التطبيقات الجديدة لقراءة األخبار والتي تتزايد شعبيتها يوًما بعد يوم، إال أنه 

#
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يعمل بطريقة المجلة اإللكترونية بحيث يسمح للمستخدم بتجميع المقاالت الصادرة عن مواقعه المفضلة في مكان 

واحد. ومؤخرًا، بات التطبيق يسمح للمستخدمين بإمكانية مشاركة األخبار والمقاالت بشكٍل  فردي مع األصدقاء على 

التطبيق  مباشرة.

مواقع رواية القصص

ومن أشهرها موقع »ستوريفاي« )Storify( الذي يستخدم لجمع القصص من الشبكات االجتماعية مثل فيسبوك وتويتر 

وغيرها بحيث تتيح للمستخدم كتابة قصة جديدة مأخوذة من إدراجات الفيسبوك وتغريدات تويتر ومقاالت المدونات 

اليوتيوب وإدراجها ضمن موقعك أو مدونتك اإللكترونية لتتخلص من الكثير من الضجيج الموجود على  وفيديوهات 

الشبكة وتشارك هذه القصة مع اآلخرين.

أدوات االستماع والرصد

وتعرف أيًضا بأدوات مراقبة األخبار  )Listening Tools( وتستخدم في  االستماع إلى ما يتداوله المستخدمين والناشرين 

من أخبار ومصادر من الممكن أن تتحدث عنك وعن منظمتك. وهكذا يقوم المسؤول عن االتصال والتواصل االلكتروني 
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في المنظمة باستغالل وقته وجهده في البحث عن األخبار ذات األهميّة لعمل المنظمة وفئتها المستهدفة بفاعليّة 

أكبر وتصفحها بهدف تعظيم هذه القيمة. 

مثال على أدوات اإلستماع األكثر استخداًما: 

إنذار األخبار من جوجل )Google Alerts(: وهي خدمة مجانية تقدمها شركة جوجل إلى متصفحي شبكة االنترنت 

كلمة  أي  اختيار  )يمكن  المطلوبة  البحث  كلمة  إدخال  يتم  حيث  جوجل،  من  إلكترونيًا  بريًدا  يمتلكون  كانوا  حال  في 

مطلوبة ويمكن ان تتكون من عدة كلمات حسب الطلب(، وتحديد نوع اإلنذار، واالختيار من بين األخبار أو المدونات أو 

الشبكة أو المجموعات أو الشاملة من ثم إدخال عدد المرات لتلقي اإلنذار )بشكل فوري أو يومي أو أسبوعي(، ليتلقى 

المستخدم بريدًا يخبره عن الموافقة أو الرفض لبدء وصول إنذارات األخبار لبريده حسب الزمن الذي اختاره في أسفل 

الصفحة الرئيسية ألخبار جوجل. 
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يعتمد بقاء المنظمـــات غير الحكومية الموجودة حاليًا على مدى قدرتها على إدامة االهتمام العام بقضية ما ســـواًء 

أكانـــت مجتمعية أو مدنية،  وعلى مدى قدرتهـــا أيًضا على البقاء ماثلًة في األذهان باعتبارها الوســـيلة التي يمكن من 

خاللهـــا معالجة ونقل هذه القضية للرأي العام ولآلخرين. يســـتلزم تحقيق هذا األمر قيـــام المنظمات غير الحكوميّة 

بالعمل على الوصول إلى جمهورها المستهدف بحثًا عن هدفين وهما: 

وبذا، تضمن المنظمة غير الحكومية جذب أصحاب المصلحة  أو العالقة للمســـاهمة في قضاياها التي 

تتبناها وتدافع عنها، وذلك من خالل المشاركة المباشرة واالقتصادية على حد سواء.

يتطلّـــب تحقيق هـــذه األهداف أن تســـعى المنظمة غير الحكوميـــة عبر "صورتها" العامـــة والبصرية 

واتصاالتها إلى جذب االنتباه علنًا إلى المســـألة أو القضية التي تمثلها المنظمة نفســـها أوتتبناها، أو إلى 

تفسير المشـــكلة، ومحاولة جمع المعـــــلومات الخاصة بالتـشخيــــــص الالزم للحالة إضــــــــافة للمخاطر 

والحـــلول المحــتملة لـهـــذه المشكلة.

أوالً: نشـــر القيـــم واألفكار والمعتقـــدات التي 

المدني هذه معنى  المجتمـــع  تمنح لمنظمة 

وكيانًا خاًصا بها. 

مقّدمـــــــــة

وثانيـــً: ضمـــان شـــعور أصحـــاب المصلحة أو 

العالقة بارتباطهم والتزامهم تجـاه المنظمة 

أيًضا. 
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من هنا تبـــرز أهمية الصـــورة الخاصـــة بالمنظمة غير 

الحكومية والتي يجب أن تترافق في أذهان الجمهور 

مع اســـم أو عمل هذه المنظمة بحيـــث تلعب هذه 

الصـــورة دورًا رئيســـيًا فـــي تقديم "هويـــة" وفردانية 

المنظمة لجمهورها وللعموم وتعريف 

هذه الهوية وتمييزها عن غيرها من 

المنظمات ذات الرسالة واألهداف 

مختلفة  قضايـــا  تتبنى  والتـــي 

محاولًة طـــرح وتقديم الحلول 

المحتملة لها  ســـواًء أكان ذلك 

حاليًا أم مستقبليًا.

لذا، ينبغـــي أن ندرك تمامـــًا أن دور 

"العالمـــة" الخاصـــة بالمنظمـــة غير 

الحكوميّـــة يجـــب أن ال يقتصـــر على 

المنظمة  "رمـــزًا" لهوية هـــذه  كونهـــا 

فقط، بـــل يتعدى هـــذا المفهوم ليكون 

بمثابة خطاب أو شعار بصري. ويعني هذا أن "العالمة" 

يجـــب أن تتمتع بالقـــدرة على النقل الفـــوري ألجندة 

وأهداف المنظمـــة وتحقيق فهم خاص بها وبميدان  

عملها ومـــدى تأثيرهـــا االجتماعّي علـــى مجتمعها 

ومحيطها.  

يعمل الشعار البصري للمنظمة على تمييز 

مجال عملها كما  يكـــون قادرًا في ذات 

الوقت على جذب انتباه أي شـــخص ذي 

منظمات  تناضل  التـــي  بالقضية  صلة 

المجتمع  المدنّي من أجلها.  نعرض 

لتعريـــف  التاليـــة  فـــي األقســـام 

مفاهيـــم مثل تســـويق العالمة 

الخاصـــة بمنظمـــة المجتمـــع 

الهويـــة  وتعريـــف  المحلـــي، 

ألهم  إضافة  والرقمية  البصرية 

القواعد التي يتوجب على منظمات 

المجتمع المدني اتباعها من أجل التسويق لهويتها 

وأهدافها بصريّا ورقميًا على أفضل وجه. 
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تســـويق أو تمييز العالمة هو عملية تطوير واستخدام 

الّصـــور والكلمـــات كالشـــعارات البصريّـــة والكالميّة 

إلنشاء هوية مميزة لمنظمتك، حيث تعبّر هذه الهوية 

القيـــم األساســـية لمنظمتك وجوهـــر ماهيتها  عن 

وأفعالها وأســـباب أهميتها.  يتم تعزيز وجود هويتك 

ومدى اتصالهـــا باآلخرين عبر الزمن مـــن خالل التكرار 

الثابت والمتواصل للرســـومات والرســـائل وغيرها من 

العناصـــر البصريـــة األخرى مـــن أجل إيصـــال فكرتك 

ورسالتك وأهدافك للجمهور المستهدف. 

تســـاعد الهوية البصريّة الجمهـــور أو أفراد 

المجتمـــع على تمييز منظمتـــك عن غيرها 

من المنظمات وغـــرس الثقة في القضية 

التي تتبناها هذه المنظمة.  

تؤدي هـــذه الثقـــة إلـــى بنـــاء مزيد من 

جمع  على  والقدرة  والتأثيـــر  المصداقيّة 

التبرعـــات.  هناك اعتقاد ســـائد بأن »تســـويق العالمة« 

أمـــرٌ  مكلـــف، إال أنه أمرٌ ضروري لكســـب 

بقيم  المؤيدين  وإقنـــاع  الرســـالة  وضوح 

منظمتهم. 

يحقق الشـــعار البصـــري الربط الـــالزم بين 

منظمتك وبين الجمهور، فكلما كان شعار 

مطبوعاتك  فـــي  وضوحـــا  أكثر  المنظمـــة 

واللوحات اإلعالنيـــة وغيرها من المواد األخرى، كلما 

ما هو »تسويق العالمة« أو »البراندينج«؟

ما هي الهوية البصريّة؟
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ســـاعد ذلك الناس  على تمييز منظمتك عن غيرها عن 

المنظمات غير الربحية بشكل أكبر. 

من الواجب االنتباه إلى أن »تســـويق العالمة« ال يقتصر 

على إنشاء الهوية البصرية فحسب، بل هي عملية تبدأ 

مع كتابة عبارات المهمـــة، والرؤية، والقيم المتعلقة 

بمنظمتك. بعد االنتهاء من هذه المعلومات، يمكنك 

تســـليمها إلى المصمـــم الجرافيكـــي لتحويلها إلى 

تمثـيــــــل بصـــري لجوهــــــر الهوية الرقمية التي تعبر 

عن المنظمة. 

يجب أن تتألف هوية منظمتك البصرية من العناصر التالية: 

1- الشعار

الشـــعار )باإلنجليزيـــة: Logo( هـــو رمـــز جرافيكي أو 

 )Logotype :تصويري أمـــا اللوغو تايب  )باإلنجليزيـــة

فهو عبارة عن الكلمات الموجودة في شعار منظمتك 

أو حملتـــك بطريقة ثابتة ومحـــددة أو بتعريف آخر قد 

يشمل »اللوغو تايب«  الرمز والكلمة المصاحبة له.

من الضروري تصميم هذه العناصر بطريقة احترافية، 

فيجـــب أن ال ننســـى أن من الالزم اســـتخدام شـــعار 

المنظمة باستمرار وبشكل ثابت بحيث ال ينبغي مّطه 

أو تعديل ألوانـــه. يجب أن يترافق الشـــعار مع ملفات 

رقمية مختلفة ذات جودة عالية لوضعها واالستفادة 

منها في أماكن مختلفة وأغراض متعددة. قد تحتاج 

إلى نســـخة من الشـــعار باللونين األبيض واألســـود أو 

نســـخ الســـتخدامها في تصميمات أفقية أو عمودية 

ما هي عناصر الهوية البصرية؟



155الهوية البصرّية والرقمّية

ولـــذا من المهم بمـــكان أن تحافظ هـــذه التنويعات 

المختلفة من الشعار على نفس العناصر األساسية له 

مثل اللون والخط وغيرها. ضع في اعتبارك الصور التي 

تمثلها منظمتك عند العمل على تصميم الشـــعار أو 

استخدم الصفات أو النعوت التي تصف الشخصية أو 

الهوية الخاصة بمنظمة المجتمع المدني التي ترغب 

برسم تصّور لها.

وللشـــعار الناجـــح خمـــس خصائـــص مـــن الواجـــب 

الحفـــاظ عليها ليؤدي وظيفته فـــي التأثير على الفئة 

المستهدفة وهي: البساطة، وسهولة تذكره، وكونه 

مناســـبًا لكل زمان بحيث يصلح لالستخدام في كافة 

الفتـــرات الزمنية، إضافة لكونه مالئمًا لهوية ورســـالة 

المنظمة وتمتعه بالتنوع والوظيفية.

2- لوحة األلوان

 تعد األلـــوان واحدة من أكثـــر العناصر التي 

يتم تمييزها على الفورفي هويتك 

البصرية بجانـــب أنها     تعمل 

لرســـالة  الترويـــج  علـــى 

الحاجة  دون  منظمتـــك 

عبارات  اســـتخدام  إلـــى 

لفظيـــة. غالبًـــا مـــا يتم 

من  األلوان  لوحـــة  تعريف 

خالل األلـــوان الرئيســـية في 

شـــعار المنظمة إلى جانب احتواء الشعار 

لـــون واحـــد أو لونين على  على 

األكثر إال أن بعض الشعارات 

قـــد يتكون من عـــدد أكبر 

من األلـــوان. اقصـــر خيارك 

فقـــط  لونيـــن  علـــى 

وذلك  الشـــعار  فـــي 

مصاريـــف  لتوفيـــر 

ألوانًا  واختـــر  الطباعـــة 
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أخرى باإلضافـــة إلى ألوان الشـــعار األساســـية بحيث 

تكّمل ألوان الشـــعار ويمكن تضمينها في قرطاسية 

المنظمة والنشرة اإلخبارية والكتيبات بجانب الموقع 

اإللكترونـــي الخاص بها. تتوافر عـــدة مواقع ومصادر 

متخصصة على شـــبكة اإلنترنت لمجموعات مختلفة 

من لوحات األلوان.  

3- المحارف أو أشكال الكتابة

اختر مجموعة من الخطوط الســـتخدامها في المواد المطبوعـــة الخاصة بمنظمتك. بإمكانك أن تمتلك هوية موحدة 

من الخطوط الخاصة بك والتي يتم تنســـيقها بشكل ثابت ومميز بحيث تمــــــنح منظــمتك شكالً خاصًا بها دون غيرها 

من المنظمات. 

4- نمط ثابت من الصور والعناصر الرسومية

ليس من الضروري اســـتخدام الصور نفسها في كافة مطبوعاتك ولكن من الواجب أن يكون لكل الصور نفس الشكل 

واإلحساس الذي تنقله للمستخدم. بإمكانك توظيف الرسومات الخطية والتوضيحية أو األشكال البسيطة فقط ولكن 

حافظ على نمط ثابت في كافة المواد سواًء أكانت مطبوعة أو موجودًة على اإلنترنت. 

باإلمكان تطبيق وتنفيذ كافة العناصر السابقة باستخدام مبادئ التصميم الجرافيكي 

والــذي يعّرف بأنه حّل المشــكالت بصريًا باســتخدام تقنيات الكتابــة و عناصر الجرافيك 

إلنتاج عمل يشد انتباه المشاهد وينقل المعلومة بطريقة سهلة وفّعالة.
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وللتصميــم الجرافيكي مجــاالت عدة منها: تصميم الهويــة التجارية، وتصميم صفحات اإلنترنــت وواجهة التطبيقات، 

وتصميم العبوات وتغليف المنتجات والبضائع إضافة إلى تصميم المطبوعات. 

تستخدم عدة برامج لتنفيذ التصميم الجرافيكي وبنسب مختلفة وهي: 
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نتعــرف فيما يلي على المصطلحات واألدوات المســتخدمة في التصميم الجرافيكي والتي تســاعدك على فهم هذا 

الفن بتعمق أكثر للحصول على أفضل النتائج لمنظمتك:

1- أنواع الرسومات

CMYK و RGB 2-  نماذج األلوان

نموذج RGB معد للتّعامل مع ألوان الضوء الناتجة عن خلط األلوان الرئيســية، األحمر واألخضر واألصفر. ويســتخدم هذا 

النموذج مع الّشاشــات والفيديو واإلضاءة. أّما نموذج CMYK فهو معد أللوان الطباعة وهي األزرق الســماوي والماجينتا 

واألصفر واألسود.     

)Raster Graphics(  الرسومات الُنقطية

والتــي تتكــون فيهــا الصــورة مــن مجموعة من 

البكســالت )أصغــر وحــدة على الشاشــة(.  وهي 

األنســب للصــور الفوتوغرافية والرقميــة وتحدد 

دقة الصورة بحيث كلما زاد عدد البكسالت، زادت 

دقة ووضوح الصورة.

  )Photoshop( البرامج المستخدمة: فوتوشوب

.)Paint Shop Pro( وبينتشوب برو

)Vector Graphics(  الرسومات المتجهيَة

والتي تتكون فيها الصورة من خطوط ومنحنيات، 

وتُقــرأ وفقــًا لنظــام هندســّي، وال يتأثــر مقياس 

الصــورة أو دقتها مهما اختلف حجمها بل تظهر 

بنفــس الوضوح عنــد الطباعــة مثــل الكليب آرت 

والشعارات والخطوط.

  )Illustrator( إيلوســترايتر  المستخدمة:  البرامج 

.)Corel Draw( وكوريل درو
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3- أهمية تحويل الخطوط إلى أوتالينز

وذلــك للتمكن والتأكد من ثبات نوع الخط المســتخدم عند الطبــــاعة في حال استخـــــدام نوع خــٍط غير متواجٍد في 

مكتبة الخطوط.

4- حفظ الملفات حسب االمتدادات 

AI: االمتداد الرئيسي عند استخدام برنامج إيلوسترايتر للتمكن من التعديل على الملف.

PNG: يتميز بآلية الضغط للمحافظة على جودة الصورة، وهو من أكثر األنواع شيوًعا لعرض الصور على اإلنترنت.

JPEG: يمكن من خالله التحكم بدرجة ضغط الصور للحصول على حجم ملف مناسب للتحميل إال أنه غالبًا ما يتسبب 

في ضعٍف في جودة الصورة.     

المصمم الجرافيكي: هو الشخص الذي يعمل على جمع العناصر المختلفة من كلمات وصور 

وألوان في تصميم واحد يلفت النظر باالعتماد على مجموعة من المبادئ بغرض إيصالها للمتلقي.

مصمــم الويــب: هو الشــخص الذي يقــوم بتصميم العناصــر المختلفة لصفحــات أو مواقع 

اإلنترنــت وتنســيق وترتيب مواقــع الصور والنصــوص والخطوط الخاصة بها واســتخدام الشــيفرات 

المصدرية الخاصة بالويب أحيانًا من HTML وCSS إلخراج الصفحة على أكمل وجه.
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مطور الويب أو المواقع اإللكترونية: هو الشخص الذي يقوم ببرمجة وظائف موقع اإلنترنت 

باســتخدام لغات برمجة مختلفة مثــل PHP أو واحدة من لغــات Microsoft.NET إضافة للربط مع 

.Java Script و HTML قواعد البيانات والخبرة بالتعامل مع

من الواجب أن تحرص المنظمات غير الحكومية أو منظمات المجتمع المدني على مراعاة األمور التالية عند التعامل مع 

المصمم الجرافيكي لتنفيذ هويتها البصرية:

-    اســتالم ملفــات التصميم على شــكل ملفــات  AI  وذلك 

لسهولة التعامل معها عند التعديل والطباعة

-   الحصــول على ملفــات تصميم شــعار المنظمة بأحجام 

وألوان مختلفة

-    الحصول على دليل الشعار الذي يوضح كيفية تصميمه 

وكل ما يتعلق به من ألوان ومعلومات واستخدامات

-    اســتالم رمــوز األلــوان الخاصــة بالشــعار علــى صــورة 

لتســهيل  وذلــك   )Pantone )باإلنجليزيــة:  البانتــون 

عملية طباعتها
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ما هي الهوية الرقميّة؟

باتت الهويـــة الرقمية من أكثر المصطلحات انتشـــارًا 

مؤخرا على شـــبكة اإلنترنت في أيامنا هذه. ويتساوى 

في ذلك األفراد والمؤسســـات ومنظمـــات المجتمع 

المدني وحتى الحكومات أيًضا بحيث صار وجود 

الهويـــة الرقميـــة أمرًا ضروريًـــا ال يكتمل 

وجود هذه الكيانات بدونها.

الهوية  مســـتخدم  يحـــدد  قـــد 

الرقمية مالمح الشخصية لنفسه 

أو قـــد يتأثر في جانـــب من ذلك 

الذين  االفتراضي  المجتمع  بأفراد 

يتواصل معهم على الشبكة.

وقد أتاحـــت مواقع التواصل االجتماعي 

المختلفـــة مـــن فيســـبوك وتويتـــر ولينكد إن 

وجوجـــل بلس والمدونـــات لألشـــخاص أن يعبروا عن 

شـــخصيتهم وآرائهـــم عن طريـــق الكتابـــة والحوار 

ونقاش القضايا المختلفة.  

إن خالصـــة هذه األفـــكار والتوجهات التي نشـــاركها 

رقميًـــا مـــع اآلخريـــن ليســـت إال عبـــارة عن 

البصمة أو الهويـــة الرقمية التي تميزنا 

حيث  أذهانهـــم،  فـــي  ونخلّفهـــا 

يمكن معرفـــة العديد من األمور 

محتويات  تفقـــد  خالل  من  عنك 

مدوناتك وحساباتك "بروفايالتك" 

وفيديوهاتك  وصورك  ونقاشاتك 

التـــي تبقى متوافرة علـــى اإلنترنت 

لفترة غيـــر محدودة. إن هـــذه الصورة 

التـــي تعمـــل أنـــت علـــى تشـــكيلها وبنـــاء 

مالمحها شيئًا فشـــيئًا هي ما يجعل لك وجوًدا على 

اإلنترنت ويلخص "هويتك الرقميّة" في كافة صورها. 

يمكـــن 
الهويـــة  تعريـــف 

مجمـــوع  بأنهـــا  الرقميـــة 
الـــذي  التمثيـــل  أو  الشـــخصية 

يختـــاره الفـــرد أو الشـــخص لنفســـه 
الرقميـــة  المجتمعـــات  فـــي 

الموجـــودة علـــى  المختلفـــة 
اإلنترنـــت. شـــبكات 
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وال تختلـــف الهويـــة الرقمية 

لمنظمـــات  أهميتهـــا  فـــي 

المجتمـــع المدنـــي عن تلك 

الخاصة باألفراد. ذلك أن هوية 

المنظمة غير الحكومية على 

اإلنترنـــت وشـــبكات التواصل  

تلعـــب  دورًا كبيـــرًا في دعم 

علـــى  والتأثيـــر  قضاياهـــا 

إضافة  ومتابعيها  مؤيديهـــا 

لكسب مؤيدين جدد. ولتحقيق هذه األهداف، يمكن 

للمنظمة غير الحكومية اتباع النصائح  التالية:

 االهتمام بسمعة منظمة المجتمع المدني رقميًا -    

من حيث تحديد هويتها وأهدافها ورســـالتها التي 

تعمل على نشرها والتوعية بالقضايا التي تدعمها

علـــى -     التخاطـــب  لغـــة  توحيـــد  علـــى   الحـــرص 

ومناســـبتها  االجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات 

المثـــال،  ســـبيل  علـــى  المســـتهدف.  للجمهـــور 

الحديـــث  طريقـــة  تختلـــف 

عن  الشـــباب  جمهـــور  إلـــى 

تلك المســـتخدمة لمخاطبة 

األكبـــر  العمريـــة  الفئـــات 

االلتزام  ويجـــب  كمـــا  ســـنًا. 

باســـتخدام اللغـــة العربيـــة 

الفصحـــى على الـــدوام في 

فـــي  اعتمادهـــا  تـــم  حـــال 

المقـــاالت  نصـــوص   كتابـــة 

واإلدراجـــات أو غيرهـــا مـــن اللهجـــات المحكيّـــة 

كاللهجـــة المصرية أو الشـــاميّة إلى آخـــره وذلك 

لمنـــع حـــدوث تشـــويش فـــي ذهـــن المتلقـــي.

 االهتمـــام بترســـيخ الصـــورة البصريـــة المأخـــوذة -    

عن منظمة المجتمـــع المدني عـــن طريق األلوان 

والصـــور  المنظمـــة  شـــعار  فـــي  المســـتخدمة 

واأليقونات والمعلومات المصورة وغيرها.

 التواصـــل، التواصل ومن ثـــم التواصل. احرص على -    

بهــا -     تتمتــع  التــي  الشــخصية  هــي   مــا 
منظمتك على اإلنترنت؟

 هل تحاول أن تكون مؤثرًا فيما تنشره من -    
معلومات وحقائق حول طبيعة عملك؟

 هــل يتمتــع المحتــوى الذي تشــاركه مع -    
متابعيك باألصالة والفائدة أم هل تكتفي 
عــن  الصــادر  بالمحتــوى  بمشــاركتهم 

منظمات ومؤسسات أخرى؟
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مشـــاركة آخر أخبـــار الفعاليـــات واإلنجـــازات التي 

حققتهـــا منظمتـــك مـــع متابعيـــك. أجـــب على 

استفساراتهم وأسئلتهم أولًا بأول واحرص على أن 

تصلهم صورة عملك بشفافيّة ومصداقيّة.

ما هي أهمية الهوية لمنظمات المجتمع المدني؟

تساهم في صناعة اسم ووجود منظمتك-    

إيصال مهمتك وأهدافك لجمهورك بطريقة أكثر إقناًعا-    

توظيف أعضاء جدد والمحافظة عليهم -    

كسب ثقة المنتفعين من منظمتك والقيادات المحلية والمانحين-    

تحسين قدرة منظمتك على جذب التمويل وخدمة المستفيدين منها-    

تعزيز استدامة منظمتك غير الحكومية -    

تعزيز ملف منظمتك بين صانعي القرار-    

إنشاء مواد تسويقية أكثر تأثيرًا-    

 إضفــاء بصمة منظمتك على الفعاليات التي تقوم المنظمة برعايتها، ولــذا كن حذرا عند اختيار هذه الفعاليات ذلك -    

أنها ستصبح مرتبطة بأهداف منظمتك ورسالتها.
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ما هي أفضل الممارســات لبنــاء موقع إلكتروني خاص 
بالمنظمات غير الحكومية؟

يعّد بناء وإنشــاء المواقع اإللكترونية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني من أهم عناصر الهوية الرقمية التي تســاهم 

في الترويج لهوية المنظمات غير الحكومية وإيصال رسالتها لكافة المستفيدين من خدماتها ونشاطاتها المجتمعية 

التــي تهــدف لخدمــة قضاياهــا المختلفة. تعمــل المواقــع اإللكترونيــة للمنظمات غيــر الحكومية ومواقــع التواصل 

االجتماعــي على اســتغالل فضاء اإلنترنــت للتواصل مع أصحاب العالقــة المختلفين من مؤيديــن ومنتفعين ومانحين 

وتوظيف آخر التطورات التكنولوجية لتحقيق أهدافها وجعل الموقع اإللكتروني قاعدة لمجتمعها وجمهورها.

فيمــا يلي أفضل 19 ممارســة إلنشــاء المواقع اإللكترونية على شــبكة اإلنترنــت للمنظمات غير الحكوميــة والتي ينصح 

باتباعها لتحقيق أفضل النتائج:

التصميم الجيد للموقع والذي يسمح بسهولة التنقل، وسهولة القراءة وقابلية االستخدام . 1

 تحسين قواعد وأساسيات محركات البحث )وتعرف اختصارًا بـ SEO( بالنسبة للموقع،  بحيث يسهل على مستخدمي . 2

اإلنترنت إيجاد الموقع اإللكتروني الخاص بمنظمة المجتمع المدني بواسطة محركات البحث مثل جوجل مثلًا

 توفيــر ميزة العضوية في الموقــع، والتي توفر خاصيــة اإلدارة الجيدة لعضويات األعضاء المســجلين في الموقع أو . ٣

أولئك المنتسبين حديثًا إليه أو الذين يرغبون في التسجيل فيه  
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 إنشاء المنتديات سواًء أكانت عامة أو خاصة لمناقشة القضايا ذات الصلة بالجهات المانحة واألعضاء. 4

 إضافة نماذج »االتصال بنا« أو »مراسلتنا« إلى مختلف أقسام الموقع مع توفير خاصية مكافحة السبام )البريد المزعج(. ٥

 خاصـــــــية الفعــــــاليات التــي تســمح للمنظمة بالتســجيل وحجــز الفعـــــاليات على اإلنــتـرنـــت وإخطار األعـــــضاء . 6

بالفعاليات المستقبلية

 إنشــاء معارض الصور بحيث يمكن نشــر صور األحــداث والمهام والحمــالت التي ترعاها وتنفذهــا منظمة المجتمع . 7

المدني ألعضاء وزوار الموقع.

 توافــر حســابات للمنظمة على مواقــع التواصــل االجتماعي، . 8

والترويــج  والتفاعــل  األخبــار  بمشــاركة  تســمح  والتــي 

لنشــاطاتها من خالل تويتر وفيسبوك ويوتيوب وغيرها 

مــن القنــوات التــي تتناســب مــع األعضــاء الحالييــن 

والمســتقبليين للموقــع مــن الواجــب أيًضــا مراعاة 

اختيار مواقع التواصــل االجتماعي التي تخدم الفئة 

المستهدفة للمنظمة غير الحكومية

 زر التبرع عبر اإلنترنت الذي يســهل على الزوار وجمهور . 9

باستخـــــدام  للمنظمــة  التبــرع  اإللكترونــي  الموقــع 

بطاقات االئتمان اإللكترونية
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             توفيــر إمكانيــة وضع مقاطــع الفيديو ســواء على الموقع نفســه أو عن طريق االســتعانة بطرٍف ثالــث مثل موقع . 10

اليوتيوب الذي يســمح لألفراد والمنظمات برفع الفيديوهات وإنشــاء قنوات مخصصة للفيديــو مجانًا مما يقلل من 

مساحة التخزين على الموقع ويرفع من ترتيب الموقع على محركات البحث

 استخدام أنظمة إدارة المحتوى )وتعرف اختصارًا بالـ CMS( المعتمدة على المصادر المفتوحة في بناء الموقع وذلك . 11

لمجانيتها وسماحها للمستخدم بامتالك الشفرة المصدريّة والتحّكم في خصائصه وميزاته بالكامل 

 إضافــة الشــيفرة المصدرية أو الكــود الخاص بتحليــالت جوجــل )Google Analytics( إلى موقعــك وهي خدمة . 12

مجانية من جوجل تســاعد في قراءة معلومات الزيارات لموقعك وتوفير إحصاءات حول سلوك المستخدمين على 

الموقع مما يساعد في تحسين أدائه مستقبلًا بالنسبة لمحركات البحث 

 خاصيــة التحكم بعدة مســتخدمين، والتي تســمح ألكثر من مســتخدم  بالدخول إلى الموقــع إلدراج المحتوى في . 1٣

أقســام معينة تحت إشــراف مديري الموقع األمر الذي يثري من مساهمات أصحاب العالقة في المسائل التي تُعنى 

المنظمة غير الحكومية بدعمها

 توفيــر خدمة الرســائل اإلخبارية عن طريق اإلنترنت، والتي تهتم بإحاطة قاعــدة عريضة من متابعي وجمهور موقع . 14

المنظمــة غير الحكومية بآخر أخبار ونشــاطات المنظمــة والتي تصل إلى بريدهم اإللكتروني الشــخصي في أوقات 

وفترات محددة من الشهر على سبيل المثال

 خاصية إدارة الوثائق والملفات، والتي تسمح للزوار والمستخدمين بالبحث في الموقع  وإيجاد المواضيع التي يبحثون . 1٥

عنها بسهولٍة ويسر
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 خاصية إنشــاء المواقع المصغرة أو النطاقات الفرعية المنبثقة عن الموقع األصلي للمنظمة والتي تســمح للقائمين . 16

عليها بتدشــين حمالت وفعاليات لخدمة المجتمع المدني أو بمنح هذه المســاحات لألعضاء المتحمســين ليباشروا 

إدارة الحمالت بأنفسهم تحت إدارة هذه المنظمات

 خاصية »آخر األخبار« والتي تقوم بعـــرض آخر األخبار والمســتجدات حـــول نشــاطات منظمة المجتمــع المدني للزوار . 17

ومســتخدمي الموقع اإللكتروني. يجب أن تكون هـــذه الميزة بـــارزة بشــكل واضح بحيث يمكن تمييزهــا من الزيارة 

األولى للموقع

 إنشــاء مدونة تســمح لألعضــاء والــزوار باالطالع على . 18

أحــدث المعلومــات الخاصــة بالمنظمــة مــع توفير 

مســاحة للتعليقــات التــي يفضــل أن يتم اإلشــراف 

عليها من قبل اإلدارة

 خاصيــة  البطاقــات اإللكترونيــة التي تســمح لألفراد . 19

بإنشــاء هــذه البطاقات التــي تروج لموقــع المنظمة 

وإرســالها عبــر البريــد اإللكتروني لألصدقــاء والعائلة 

والزمالء
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دراســات حالة لمواقع لمنظمات غير حكومية  ممولة 
من منظمة »تك ترايبز«

قامــت منظمة »تك ترايبز« بتقديم الدعم والمنح الالزمة لعدد من المنظمات غير 

الحكوميــة في العالــم العربي للعمل على بنــاء هويتها الرقميــة والبصرية في 

آن مًعــا إيمانًا منهــا بالدور الفاعل الــذي تلعبه هذه الهوية والتــي تتمثل في بناء 

مواقــع إلكترونية خاصة بهذه المنظمات على شــبكة اإلنترنت إضافة لتواجدها 

على مواقع التواصل االجتماعي.

هذه المنظمات وإن تباينت في أهدافها وتطلعاتها، إال أنها تشاركت أثناء مرورها 

بتجربــة إنشــاء مواقــع إلكترونية خاصــة بها تجارب متشــابهة نوردهــا فيما يلي 

للفائدة.

ما هي المراحل الهامة البتكار موقع إلكتروني ناجح لمنظمة المجتمع المدني؟

ينبغي أن تســبق عدة مراحل إنشــاء الموقع اإللكتروني للمنظمــة غير الحكومية أو منظمــة المجتمع المدني لضمان 

نجاحها في مهمتها وهي:

تحديد الفكرة: هل تستقطب الفكرة اهتمام مستخدمي اإلنترنت؟.
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 تحديد الجمهور المســتهدف: من هو الجمهور المســتهدف؟ هذا العامل مهم جدًا ويحدد شكل  وأسلوب الموقع 

وطريقــة التواصل مــع زائري الموقع و أيضًا اللغات المســتعملة فيه. ويمكــن إجراء البحوث علــى اإلنترنت لتحديد هذا 

الجمهور بشكل أكثر دقة وتحديًدا.

تهيئــة محركات البحث:  ما الذي يجعــل الموقع يظهر في المراتب األولى في تصنيف محركات البحث؟ هذا الجانب 

ذو أهميــة كبرى وهو يمثل واحًدا من كبار التحديات التي قد تحول دون نجاح الموقع اإللكتروني. لحل هذه المشــكلة، 

مــن المهــم أن يكون للموقــع روابط خارجية على مواقــع أخرى تهتم أيضًا بنفــس المواضيع دون أن ننســى المواقع 

اإلعالمية كالمدونات أو وسائل اإلعالم االجتماعية. كما تلعب الكلمات المفتاحية دورًا هامًا للوصول إلى هذا الهدف.

عنوان الموقع: كيف يتم اختيار عنوان الموقع؟. عنوان الموقع يمثل في ذات الوقت نفسه هوية الموقع.  يجب اختيار 

العنوان بعناية فائقة حيث يجب أن يكون اســم الموقع ممثــلًا للمحتوى ولكن يجب أن يكون العنوان المختار للموقع 

سهل النطق والفهم وقصيرًا في اآلن نفسه.

التصميــم: ما هي األلوان، الصور أو مقاطع الفيديو التي يمكن 

اســتخدامها. ينبغــي التركيــز على بســاطة الموقع وســهولة 

اســتخدامه من قبل الزوار إضافة إلى البســاطة في اســتخدام 

األلــوان بحيث ال يتجاوز عددها  أكثر من ثالثة ألوان. كما يجب أن 

تكون األلوان المســتخدمة غير متعبــة لألعين للمحافظة على 

توازن التباين.  إن  استعمال العديد من الصور المختارة يمكن أن يضفي على النص صبغة توضيحية. كما تجذب مقاطع 

الفيديو  والمقاطع الصوتية اهتمام المستخدم وتقدم له المعلومات بطابع ترفيهي.

احــرص علــى اختيــار المصمم أو 

المطــور الذي يمتلــك الخلفية الكافية 

بمنظمات المجتمع المدني ما أمكن.
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العوامل القانونية: ما هي العوامل القانونية التي يجب احترامها؟، تختلف اإلجابة عن هذا السؤال من بلد آلخر.

التعريــف بالمنظمة: مــن نحن؟ من المهم أن يحتــوي الموقع على معلومات عن المنظمة وذلك لمنح المســتخدم 

أو الزائــر فرصــة للتعرف على المنظمــة، وتاريخها وأهدافها. حيث يخلق هذا نوعًا من الشــفافية التــي قد تكون هامة 

للمستخدم ولوسائل اإلعالم التي قد تهتم بنشاطات المنظمة.

 الرؤيــة الواضحة ألهــداف الموقع: إجراء البحــوث لمعرفة ما تقوم به المنظمات والمؤسســات األخرى على شــبكة 

االنترنت وتحديد أي من العناصر تتناسب معك بشكل أفضل، وتوصيل احتياجاتك لمطوري المواقع.

كيف تختار منظمة المجتمع المدني أو المنظمة غير الحكومية فريق التطوير المناسب للموقع؟

تمتلــك منظمــة المجتمع المدني خيارين فيما بخــص هذا الموضوع، حيث يمكنها اختيار شــركة تصميم أو البحث عن 

مصمم حر )فريالنس(.  نسلط الضوء فيما يلي على اإليجابيات والسلبيات المتوقعة في حال اختيار أي منهما:

شركة التصميم

اإليجابّيات:

تمتلك تجارب سابقة في هذا المجال-    

أكثر موثوقية من حيث احترام بنود االتفاقية-    

متوفرة على أعمال سابقة-    

قد تكون لديها سمعة جيدة في هذا المجال-    

االلتزام بمواعيد تسليم العمل-    
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السلبّيات:

قد تطلب سعرًا باهًظا مما قد ال يتوافق مع ميزانية المنظمة-    

قد ال تقبل تغييرات على بنود االتفاقية-    

ال يمكن التواصل معها بشكل يومي-    

المنتج النهائي قد ال يوافق التطلعات إن لم يكن صاحب المشروع على اطالع يومي على سير العمل-    

تتوقف العالقة معها بعد انتهاء مدة االتفاقية-    

ال توّفر المواكبة-    

أقل تفهًما في حال تأخر التمويل-    

المصمم الحر

اإليجابّيات:

يمكن التواصل معه بشكل يومي  دون أن ينظر إلى هذا األمر على أنه إزعاج-    

يقبل التغييرات -    

يتوفر على أعمال سابقة-    

استمرارية العالقة معه -    

يسمح باالطالع والمواكبة-    

غالبًا ما يكون أقل تكلفة-    

أكثر تفهًما في حال تأخر التمويل-    
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السلبّيات:

قد ال يلتزم بالتواريخ-    

قد ال يقوم بعمل تصميم أصلي-    

االتفاقية معه أقل إلزامية من الناحية القانونية-    

تجارب ودراسات حالة لمواقع خاصة بمنظمات المجتمع المدني:

موقع قادة الغد االلكتروني 

تجربة جمعية قادة الغد - األردن

www.leadersot.org

تعد منظمة قادة الغد من أكثـــر منظمات المجتمع 

المدنـــي األردنـــي نشـــاًطا وتواصـــلًا مـــع متابعيهـــا 

وجمهورها علـــى مواقع التواصـــل االجتماعي، حيث 

تتوافـــر المنظمـــة على أكثـــر مـــن 10،000 متابـــع على 

الفيســـبوك مجتمعيـــن علـــى صفحـــة قـــادة الغد، 

باإلضافة إلـــى صفحات مبادرات المنظمة األخرى مثل 

)فرصـــة، وديوانية، ومســـتقبلنا وفضفـــض(. تتواصل 

المنظمة مع جمهورها يوميًا على فيســـبوك وتويتر 

وتشارك المحتويات التي تهم غالبية متابعيها والذين 

هم من الشباب في معظم األحيان، بحيث يتفاعلون 

مع أفـــراد المنطمة، بكتابـــة التعليقـــات، والتعقيب، 

وطرح األســـئلة، وإبداء آرائهم بالمواضيع التي يهتمون 

لها.

رغبـــت جمعية قـــادة الغد في تحســـين القدرة على 

http://www.leadersot.org/
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التواصل مع متابعيها بشـــكل أفضل وأكثر احترافية 

يتماشـــى مع تطلعاتها وطموحـــه لخدمة مجتمع 

الشباب. لذا جاءت فكرة إنشاء موقع إلكتروني ليعمل 

كمنصة للتواصل مع جمهور المنظمة بجانب التفاعل 

األفضل الـــذي ينطلق مـــن حســـابات المنظمة على 

شـــبكات التواصل االجتماعي بحيث يتمكن القائمون 

على المنظمة من إيصال معلومات حول ما يقومون 

به، من هـــم القائمون على الجمعيـــة، وكيف يمكن 

للمهتميـــن بقادة الغد المشـــاركة ومتابعة أنشـــطة 

الرئيســـية ) فرصـــة، وديوانية، ومســـتقبلنا  مبادراتها 

وفضفض( بشكل أكثر تفاعالً.

تواصلـــت الجمعيـــة مـــع فريـــق مـــن المصمميـــن 

والمبرمجيـــن الذيـــن حاولت قادة الغـــد أن تضعهم 

في الجو الخاص برســـالتها وأهدافهـــا حتى يتمكنوا 

من المســـاعدة في تطوير الموقع الجديد بالشـــكل 

المطلـــوب وذلك عن طريق التواصل معهم بشـــكل 

يومي إلطالعهم علـــى فعاليـــات الجمعية الخاصة 

بالمجتمع المدني وتوفيـــر بيئة مريحة لهم حيث تم 

استثمار الكثير من الوقت لتحقيق هذا الهدف.

انتقلت الجمعيـــة في عملية التطويـــر من التصميم 

الجدي األشـــبه بتصاميم الشـــركات إلى تصميم غير 

تقليدي بشـــكل كامل إلى أن استقر األمر في النهاية 

علـــى اختيـــار تصميـــم أكثـــر وضوًحا وســـهولًة في 

االستخدام بالنســـبة للزوار بحيث يعبر عن هوية قادة 

الغد أفضل تعبير ويسهل إيصال الرسالة التي تعتنقها 

للفئة المســـتهدفة. إن االســـتماع لفريق المصممين 

وإجراء عمليات البحث الالزمة عن نشـــاطات الجمعية 

على شـــبكة اإلنترنت لجعل الفريق أكثر دراية واطالًعا 

بماهيـــة عملها قد كان له أكبر األثر في إخراج الموقع 

بالشـــكل المطلوب إضاًفة للتمسك برغبات المنظمة 

واحتياجاتها فـــي كل مرحلة مع الحرص على االبتكار 

والتجديد في العمل.
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موقع مناظرة االلكتروني

تجربة منظمة مناظرة - تونس

www.munathara.com

انطلقت فكرة مناظرة من واقع التغيرات الجســـيمة 

التي شـــهدتها المنطقـــة العربية بعد ثـــورات العام 

2011م حيـــث برزت الحاجة إلعطاء فضاء أكبر للشـــباب 

والنساء والفئات األخرى للتعبير عن آرائها وتعلم فنون 

المناظرة والحوار مع اآلخر، وتوفير الوســـيلة المناسبة 

إليصال صوت من ال صوت له في العالم العربي.

لذا ارتأى القائمـــون غلى منظمة مناظرة االســـتعانة 

بتكنولوجيـــا اإلنترنـــت وتوظيفها لتحقيـــق أهدافها 

وذلك انطالًقا مـــن واقع أهمية هذه التكنولوجيا في 

الحيـــاة العامة وخصوًصا لدى فئة الشـــباب، ومن هنا 

جاءت فكرة إنشـــاء موقع إلكترونـــي يهتم بالقضايا 

التي تهم العالم العربي وسكانه. 

بعد أخذ المراحـــل المذكورة آنًفا حـــول ابتكار موقع 

إلكتروني ناجح لمنظمات المجتمع المدني في االعتبار، 

خاض فريق الموقع تجربة برمجة الموقع التي تعلم 

منها أهمية الصبر والدقـــة والتركيز إضافة إلدراكه أن 

هـــذه المرحلة تتطلـــب الكثير من الوقـــت إلتمام بناء 

الموقع اإللكتروني. إضافة إلى ذلك، فقد أدرك الفريق 

ضرورة سماع آراء جميع األطراف العاملة على تصميم 

و برمجة  الموقع باالضافة إلى آراء أشـــخاص من خارج 

فريـــق العمل. كمـــا ومن الواجـــب التحقق من صحة 

المحتوى المنشور على الموقع ومن سالمته اللغوية 

قبل إطالق الموقع على اإلنترنت.

أما المرحلة األخيرة من مرحلة بناء الموقع اإللكتروني 

فهي مرحلة الصيانة وتزويد المحتوى الخاص به. ففي 

هذه المرحلة يجب تنقيـــح مواضيع ومقاالت الموقع 

وتحديث محتوياته حســـب التغيرات والتطوير التقني. 

باإلضافة إلى البحث عن ســـبل وطـــرق وأفكار جديدة 
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من شـــأنها أن تجعـــل الزائرين أكثر تفاعـــلًا واهتماًما  

وقضاياهم  أفكارهـــم  يشـــاركون  بحيـــث  بالموقع 

مع فريق منظمة مناظرة لنشـــرها ومشـــاركتها مع 

اآلخرين على نطاٍق أوسع.

موقع منظمة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان اإللكتروني

تجربة مرصد الدعم لالستشارات والتدريب - األردن

www.tamkeen-jo.org

مرصـــد الدعـــم لالستشـــارات والتدريب هـــو منظمة 

غير حكومية تأسســـت في العاصمـــة األردنية عّمان 

بهدف تعزيـــز ممارســـة الحريات األساســـية وحقوق 

اإلنســـان لجميع قطاعـــات المجتمع ال ســـيما الفئات 

المستضعفة واألقل حظًا كاألطفال والنساء والعمالة 

المهاجرة وذوي االحتياجات الخاصة وغيرهم.

وإيمانًـــا مـــن القائمين علـــى المرصـــد بأهمية حاجة 

المنظمة غيـــر الحكومية ســـواًء إن كانت حقوقيّة أو 

مجتمعيّة أو خيريّة دونًا عن غيرها من المؤسسات إلى 

إنشـــاء موقع إلكتروني، وإن كانت حاجة مؤسســـات 

إلحاًحا،  أكثـــر  اإللكتروني  للموقع  المدنـــي  المجتمع 

فالمؤسســـات التي تعمل على إيصال رســـالة معينة 

ورفع وعي الفئـــات جميعها وخاصة الشـــبابية منها 

تحتاج إليه لتلبية حاجاتها، وهـــو األمر الذي ترافق مع 

تنوع وســـائط التواصـــل االجتماعي التـــي تحمل في 

طيّاتها ما هو مرئي ومســـموع ومقروء، بجانب تبادل 

الرؤى واآلراء من خاللها. 

وقد هدف المرصد من وراء تطويـــر الموقع للتعريف 

بمرصد الدعم، ونشر ما يحويه من مصادر للمعلومات 

والمراجع بجانب تعزيز انخراط الشـــباب ورفع وعيهم 

حـــول قضايـــا العمـــال المهاجريـــن. كمـــا وكان من 

األهمية بمكان بالنســـبة للمرصـــد، أن يعمل الموقع 
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اإللكتروني علـــى رفع وعي أصحـــاب العمل والعّمال 

حول حقوقهم وواجباتهم.

واجـــه فريق المرصد بعـــض المصاعـــب والتي تمثلت 

في البداية في اختيار المصمم المناسب بسبب عدم 

معرفـــة الفريـــق بتقنيـــات تنفيذ وتصميـــم المواقع 

بالمهارة  اإللكترونية، حيث تميّز معظـــم المصممين 

في التســـويق مما صّعب من عمليـــة اختيار واحد من 

بينهم، وفـــي النهاية تم اختيار الشـــركة التي قامت 

بالتصميـــم بناًء علـــى العرض الذي قدمـــه المصمم، 

باإلضافة إلى إلمامه بقضايا العمال المهاجرين.

أما التحدي الثاني فتمثل باســـتكمال تصميم الموقع 

اإللكتروني خالل 6 أســـابيع فقط. بـــدأ العمل باالتفاق 

مع المصمم وعرض الهدف من إنشاء الموقع، وتمت 

األمور في البداية على مايرام من حيث اختيار الشعار. 

إال أن الصعوبة كانت في بعض اللغات الشرق آسيوية، 

ألن الموقع يحتوي على صفحات باللغة اإلندونيســـية 

واللغة الســـيرالنكية، التـــي كان إدخالها في الموقع 

اإللكتروني فـــي منتهى الصعوبة، حيث تمت أكثر من 

٥ محاوالت إلدخالها، واســـتغرقت الكثير من الوقت. 

أما بالنسبة للغة اإلندونيسية، فقد كانت األمور سهلة 

حيث تكتب اللغة اإلندونيسية بالحروف الالتينية. 

 في النهاية تم إطالق الموقع اإللكتروني، وهو يحمل 

صفحتين باللغات الشـــرق آســـيوية، إضافة إلى اللغة 

العربيـــة، كما يحوي الموقع العديـــد من المعلومات 

التي تهدف إلـــى رفع الوعي القانوني وبعض المصادر 

التي تهم الباحثين مما يعد أساًســـا قويًّا يمكن البناء 

عليه مستقبلًا.
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موقع مبادرات : أول موقع إخباري خاص بالمبادرات المتميزة 

تجربة مبادرات - المغرب

www.mobaadarat.com

انبثقت فكرة المشروع من الفجوة الحاصلة بين الكم الكبير من المبادرات اإليجابية التي تقوم بها فعاليات المجمتمع 

المدني والنقص الحاصل في قنوات التواصل إلبراز المجهودات المبذولة. من أجل ذلك كان من الضروري إحداث وســيلة 

تمد الجسر و تبرز الدور الفاعل الذي يلعبه المجتمع المدني أولًا وذلك اعتراًفا بمجهودات المبادرين وتشجيًعا لها. وثانيًا، 

نشــر روح المبادرة خاصة بين الشــباب، وكانت الوســيلة األنجح هي خلق موقع خاص بأخبار المبادرات المتميزة للمجتمع 

المدني. 

حــاول القائمون على الموقــع مواجهة التحديــات الخاصة بتطوير الموقــع اإلخباري من حيث التصميــم وتطويره من 

حيث المحتوى بجانب محاولة إيصال الموقع  إلى مســتوى التنافســية واستعمال وسائل تكنولوجية من أجل التعريف 

بالمبادرة.

اختــار فريق مبــادرات  مصمًما حرًا )فريالنس( لتنفيذ موقع مبــادرات اإلخباري بناًء على ثالثة عوامــل: أوالهما تزكية أحد 

األصدقــاء وثانيهمــا لعمله المتقن حيث اســتفاد الفريق مــن المواكبة التي حــرص المصمم على إبقــاء القائمين على 

الموقع  على إطالع مستمر عليها من حيث  تفاصيل التصميم وقبل إجراء التغييرات وغيرها من المالحظات. أما السبب 

األخير فكان حرص الفريق على تشجيع وزيادة فرص تشغيل الشباب. 

كمــا واهتم الفريــق أيًضا بإتقــان التواصل مــع الممولين والمصمميــن أيضًا حيث تــم التركيز على تبليغ المســتجدات 
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والمراحــل المنجــزة والتغييــرات الحاصلة والتوقعــات المرتقبة أثناء المراحــل المختلفة لعملية التطويــر.  وقد كان من 

الضــروري االهتمام بوضــع خطة احتياطية أو ما يعرف بالخطة )ب( لمعالجة األمور التــي لم يتم التنبؤ بها أو التخطيط 

لها بإتقان مما قد يعصف بالتزامات صاحب المشروع مع كل من الجهة المسؤولة عن التطوير أو الجهة الممولة.
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مقّدمـــــــــة

الحشـــد أو التعهيد الجماعي هـــو عملية جمع أو 

الحصول على المعلومات والخدمات 

المســـتخدمين  من  والمحتوى 

الشـــبكة  على  المتواجدين 

دون  مثـــاًل  العنكبوتيـــة 

الحاجة لتعيين مراسلين 

أو موظفيـــن لتحقيـــق 

هذا الهدف مما يساعد 

على جمـــع المصادر من 

عدة مـــوارد متعددة دون 

الحاجة لالعتماد على مصدر 

واحد.

أثبـــت التعهيـــد الجماعـــي فعاليتـــه فـــي 

مســـاعدة المنظمات غيـــر الحكومية علـــى تحقيق 

أهدافها ومناصرة قضاياها المختلفة. فباتت الخرائط 

التفاعلية من أكثر وسائل الحشد الجماعي استخداًما 

لمعالجة مشـــاكل المجتمع المحلي وجمع 

التبرعـــات لتمويـــل قضاياها الرئيســـية 

ودعمها.

يفيد الحشد أو التعهيد الجماعي 

في رصـــد القضايـــا االجتماعية 

وإشـــراك أفـــراد المجتمـــع في 

القرار. إن استخدام وسائل  صنع 

قبـــل  مـــن  الجماعـــي  الحشـــد 

عن  المحلي  المجتمـــع  منظمـــات 

طريق توظيـــف اإلحصـــاءات مثلًا  في 

جمع اآلراء حول تعديالت مقترحة على بنود 

الدستور يساعد في معرفة توجهات الشارع بشكل 

بعيد عن التأثير الرسمي مما يزيد من قيمة المساهمة 

المجتمعية في صنع القرار.
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لماذا تحتاج منظمات المجتمع المدني إلى أدوات الحشد 
الجماعي؟

 تقليل الكلفة. بـــدلًا من تعيين الموظفين، يمكن     -

لمنظمـــة المجتمع المدني االعتماد على الجمهور 

لتزويدها بالمعلومات الضرورية لعملها.

تتيـــح أدوات الحشـــد الجماعي     -  حريـــة االختيـــار. 

لمنظمات المجتمـــع المدني حريـــة االختيار حيال 

المحتوى والمواد التي يمكـــن الحصول عليها من 

موارد ومصادر مختلفة. 

 جمع المعلومات. تســـتخدم الخرائـــط التفاعلية     -

مثال وبشـــدة في جمـــع العديد مـــن المعلومات 

الخاصـــة بظواهر مجتمعية معينـــة مثل التحرش 

الجنسي والخروقات االنتخابية.

 تلبية حاجات المنظمـــة الخدمية وجمهورها.     -

إن اســـتخدام المعلومـــات التي يوفرهـــا جمهور 

الخريطـــة التفاعلية فـــي بلد يعاني مـــن الكوارث 

الطبيعية كالزالزل مثال يسهم في تزويد موظفي 

المنظمة بأماكن األشخاص الذين هم بحاجة إلى 

الدعم والمساعدة.

 جمع التبرعات. وهو مـــا تقوم به مواقع التمويل     -

الجماعي مثل كيك ســـتارتر من مساعدة أصحاب 

المشـــاريع اإلبداعية مثال في جمـــع التمويل الالزم 

لمشـــروعهم مـــن أكثر من شـــخص أو جهة دون 

الحاجة الستجداء ممول واحد وحسب.
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ما هي األمثلة على أدوات الحشد الجماعي؟

هـــي   :)Ushahidi( أوشـــاهيدي 

شـــركة غير ربحية متخصصة 

مجانية  تطبيقـــات  بتطوير 

المصـــدر  ومفتوحـــة 

المعلومات  بجمـــع  تعنى 

جانـــب  إلـــى  وتصويرهـــا 

الخرائـــط  وبنـــاء  تطويـــر 

تســـتخدم  التي  التفاعليـــة 

جمع  مثل  متعـــددة  ألغراض 

الجمهور حول  المعلومات مـــن 

وخروقات  الطبيعيـــة  الكوارث 

االنتخابات وغيرها على سبيل 

المثال.

هذا  يوفر   :)Kiva( كيفـــا 

الموقع خدمـــة القروض 

الذين  المشـــاريع  ألصحـــاب  الصغيـــرة 

يحتاجـــون إليهـــا باالعتمـــاد علـــى 

طريقة حشـــد التمويل من أجل 

دعم هذه المشاريع.

 Crowd(فـــالور كـــراود 

هذا  يعمـــل   :)Flower

استغالل  على  الموقع 

الجماعـــي  الحشـــد 

لتحويل المشـــاريع الكبيرة 

المشاريع  من  سلسلة  إلى  

األصغـــر حجًمـــا بحيث يتم 

توزيع المهـــام الخاصة بها  بين 

عدة أطراف للعمـــل عليها مجتمعين 

عبر اإلنترنت.  
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ما هي الحمالت المجتمعية؟

تســـعى الحمـــالت المجتمعية إلـــى التأثير فـــي الرأي 

العام عن طريق إشراك أفراد المجتمع في صنع القرار 

عن طريق تشـــكيل الرأي العام حول قضايا ومسائل 

مجتمعية مثل الفقر والتحرش الجنســـي واالغتصاب 

والتمييز بين الجنســـين وحماية البيئة بهدف الســـعي 

نحـــو التغيير وحل هذه اإلشـــكاالت بجهود المجتمع 

نفســـه بعيًدا عـــن المســـاهمة الحكوميـــة أو حتى 

بمشـــاركة من الحكومات وصناع القـــرار، بل بالتعامل 

معهم كشركاء في التغيير وليس التوكيل المطلق.

إن تغييـــر السياســـات والقـــرارات الرســـمية والزيـــادة 

مـــن التأثير المجتمعـــي في صناعة هذه السياســـات 

والقـــرارات هو من أهم أهـــداف الحمالت المجتمعية 

التي تســـعى المنظمات غير الحكومية إلى تحقيقها 

فـــي كافة أرجاء العالم ســـواء المتقدم منها أو دول 

العالم الثالث كذلك. 

كيف تنشئ حملة لجمع التمويل لمنظمتك؟ 

1- تصميم الحملة

 تحديد األهداف: ما الذي تسعى منظمتك إلى تحقيقه؟. قم بوضع أهداف حقيقية وواضحة وقابلة للتحقيق. حدد -    



دليل منظمات المجتمع المدني     |     أدوات الحشد والتنظيم الجماعي  184

ســاحة العمل والقضايا التي ســتتعامل معها. حاول حصر وتحديد أهدافك بحيث تكون ذات صلة مباشرة بمشاكل 

جمهورك واهتم بتقييم المشاريع السابقة المشابهة لمشروعك أو حملتك الحاليّة.

 إجراء البحث حول موضوع الحملة: قم بجمع المعلومات واإلحصاءات والتقارير الرسمية وغير الرسمية حول قضيتك -    

واألبحــاث األكاديمية أيًضا إلى جانب إجراء المقابالت مع مجتمعك. اســتفد من تجارب المنظمات التي ســبقتك في 

القيام بحمالت مشابهة وحاول أن تعقد شراكات معها إن أمكن لتسهيل عملك. 

 إجراء األبحاث حول المانحين أو المتبرعين المحتملين: يجب أن تتوافر منظمتك على فريق عمل يعمل بشــكل خاص -    

علــى جمــع التبرعات مــن المانحيــن المحتملين. احتفظ بالئحــة مموليك الســابقين وابق على عالقــة طيبة معهم 

لوضعهم ضمن دائرة الممولين المحتملين للمستقبل.

 التواصــل الداخلي والخارجي: احرص على أن يتمتع التواصل بين فريق منظمتك الذي يعمل على الحملة بالشــفافية -    

والوضــوح واجعــل لكل منهــم دورًا في صنع القــرار. كما وكــن على عالقة جيدة مــع أفراد منظمتــك وجمهورك 

المستهدف ألنهم هم القاعدة األساسية التي تتوجه إليها من خالل عملك واحرص على استشارتهم خالل مراحل 

سير المشروع أو الحملة.

2- إدارة الحملة

 يجب أن تمتلك المنظمة الدراية الكافية بالمجال الذي ستجري فيه فعاليات الحملة، واألناس الذين ستعمل معهم، -    

إضافة لألهداف التي سيتم تحقيقها على المدى البعيد. 
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 استفد من اإلنترنت بشكل جيد. تذكر بأن المانحين سيقومون بمتابعة وجودك على اإلنترنت، ولذا احرص على تطوير -    

موقع منظمتك اإللكتروني وتحديثه بشــكل مســتمر إضافة لعرض مشاريعك وإنجازاتك بشكل مفيد وجذاب. قم 

بطــرح المواضيع واألســئلة التي تهم جمهورك مع االهتمــام بالتفاعل مع تعليقاتهم والــرد عليها. ال تغفل أهمية 

وجودك على مواقع التواصل االجتماعي كفيبسبوك وتويتر. 

 يجــب أن تكون لمنظمتك عالقــات جيدة مع الصحفيين ووســائل اإلعالم المختلفة. سيســاعدك هؤالء على إطالق -    

الحملة الدعائية الخاصة بالحملة عندما تتوضح عناصرها األولية وأهدافها. 

 قــم بعقد المؤتمرات الصحفية لإلعالن عن حملتك المجتمعية إلى جانب دعوة األشــخاص المؤثرين في مجتمعك -    

لتقديم الدعم الالزم لجهود منظمتك.

 طور اســتراتيجية مفصلة لالستفادة من مساهمات جمهور مجتمعك. اجعل رســالتك الخاصة بالهدف من الحملة -    

غاية في الوضوح واحرص على التواصل مع نظرائك من منظمات المجتمع المحلي أو المتطوعين لمســاعدتك على 

تحقيق أهدافك.

 تواصل مع القطاع الحكومي في بلدك وتأكد من وجود هيئات لدعم المشاريع المجتمعية وتقديم التمويل الالزم -    

لها أو التسهيالت التي قد تقدمها البلديات أو الوزارات ضمن خططها لدعم المجتمع المحلي.

3- تقييم الحملة

 ال تتجاهل أولئك الذين كانوا ســبًبا في نجاحك. قم بجمع موظفي الحملة والمتطوعين فيها وتقديم الشــكر -    
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لهم على جهودهم المبذولة في إنجاحها. ابعث برســائل الشكر إلى من دعموا الحملة وقاموا بتمويلها سواء في 

رســائل خاصة أو عن طريق استخدام الشبكات االجتماعية وموقع منظمتك اإللكتروني. كما ويتوجب عليك تقديم 

الشكر لألشخاص الذين ساهموا بآرائهم واقتراحاتهم في تطوير الحملة.

 اطلــب تقييــم الحملــة مــن العاملين عليها. قــم بجمع  طاقــم الحملة  إلعــادة تقييم  الحملــة والتركيز على  -    

األهــداف التي  لــم يتم تحقيقها.  من المهــم االهتمام بتحديد األخطــاء التي وقعت أثناء تنفيذ الحملة وأســبابها 

سواء أكانت ناتجة عن ضعف في التخطيط أو سوء في التوقعات وذلك لتجنبها مستقبلًا. قم بتوثيق جميع التقارير 

والمعلومات الخاصة بالحملة لالستفادة منها في حمالتك القادمة.

 احرص على الشفافية. كن واضًحا وصريًحا مع جمهورك فيما يخص المال الذي تم جمعه لتمويل الحملة ومصادر -    

جمعه وســبل إنفاقه. ســيزيد هذا من مصداقيتك عندهم وعند الممولين الحالييــن والمحتملين كذلك، األمر الذي 

سيساهم في رفع أسهمك عندهم وزيادة الثقة بمنظمتك وجهودها المجتمعية. قم بمشاركة هذه األرقام مع 

شركائك اإلعالميين في الصحف ووسائل اإلعالم المرئية والمسموعة أيًضا.

أدوات جمع التمويل من خالل اإلنترنت

هناك العديد من المنظمات في مختلف أنحاء العالم التي تشــارك في األنشطة االجتماعية، ولكنها ليست قادرة على 

تحقيــق قدراتها وإمكاناتها الكاملــة وذلك ألن العديد منها ليس لديها الكثير من الطرق للحصول على التمويل، وليس 
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لديهــا معلومات وافرة حــول المنظمات 

المانحة، والمشاريع التي تدعمها.

مــن  التمويــل  لجمــع  أدوات  إيجــاد  تــم 

خــالل اإلنترنــت لتجعل من الســهل على 

المنظمــات غيــر الحكوميــة بــدء حمالت 

لجمــع التبرعــات لهــا عبــر مواقــع مثــل 

الفيســبوك وتويتر في دقائق بدون أدوات 

تكنولوجية معقــدة وأينما تكوين وبدون 

األدوات  هــذه  اســتخدمت  وقــد  انتظــار. 

مــن  المنظمــات  هــذه  أنصــار  لتمكيــن 

الوصــول إلــى أصدقائهــم ومعارفهــم 

وبالتالــي جعــل العمليــة برمتهــا لجمــع 

التبرعــات تســير بشــكل أفضــل وأســهل 

للفهم.

فــي الوقت الحالي، تنشــأ في كل يوم أدوات جديدة لجمع التبرعات أو أداة لدعــم الحمالت الجديدة لدعم المنظمات 

غير الربحية، وعلى الرغم من وجود رســوم على بعض هذه األدوات أو بدل إعالنات على هذه المواقع لضمان االستدامة 

إال أن من الواضح أن دوافعها هي اإليثار.
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وهنا نستعرض ستًا من هذه األدوات الجديدة لجمع التبرعات للمنظمات غير الربحية:

  :)SwipeGood( موقع

يتيح موقع )SwipeGood( لكل الراغبين بالتبرع من أفراد و شركات تدوير قيم جميع مشترياتهم ألقرب وحدة نقدية 

كاملة بالدوالر عند شــراء أي منتج بواســطة بطاقة االئتمان عبر اإلنترنت وتقديم فرق المبلغ البسيط لمنظمة غير ربحيّة 

أو قضيّة يدعمونها بنقرة زرٍ فقط.

  :)GiveBack( موقع

يتســم موقــع )GiveBack( بخلق حلقات التواصل والدعــم بين الجهات المانحة والجهات المســتفيدة من المنح عن 

طريق إعطاء الفرصة لألولى بإنشاء ملّفات ومساحات لها على الموقع تطرح عن طريقها آخر فرص المنح، باإلضافة إلى 

تتبّع تلك المنظمات التي تفّضل والتبّرع لها بطريقة مباشرة.

  :)Give a Tweet( موقع

تأســس موقع )Give a Tweet( لالســتفادة من القوة الحقيقة لموقع تويتر وجعل عملية التبرع لمنظمات المجتمع 

المدني أسهل. ويمكن للمانحين أن يقدموا تبرعاتهم إما مباشرة إلى المنظمات غير الربحية، أو مشاركة مانحين آخرين 

في تقديم التبرعات.

  :)Cauzoom( موقع

يســمح موقع )Cauzoom( للمنظمات غير الربحية  بإنشاء مشــاريع أو حمالت حتى يتمكنوا بعدها من الحشد لجمع 
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التمويل لهذه المشاريع والحمالت من األفراد والشركات.

  :)Kickstarter( موقع

يسمح لألفراد والمنظمات بالحصول على التمويل الالزم لدعم مشاريعها من عدة جهات مختلفة.

  :)Causes( موقع

ســاهم هــذا الموقع في جمع تبرعات تجــاوزت مبلغ ٣0 مليــون دوالر للمنظمات غير الربحية حيــث تنوعت قضاياه من 

معالجة الكوارث وحتى حقوق اإلنسان.

دراسات حالة

موقع أفالمنا

/http://www.aflamnah.com/ar  :الموقع اإللكتروني

بات اإلقبال على صناعة األفــالم والمواد اإلبداعية  في 

العالم العربي أمرًا  منتشــرًا بشكل كبير في السنوات 

األخيــرة، إال أن هذه الصناعات تشــكو أحيانًا من ضعف 

التمويل الالزم إلخراجها على أكمل وجه. 
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لــذا، قام مؤسســو موقع أفالمنا بتوظيف فكــرة التمويل الجماعي التــي لطالما أثبتت نجاحها فــي تمويل الكثير من  

الحمــالت والمشــاريع حول العالم واســتخدامها في اســتقطاب الفنانيــن المبدعيــن الباحثين عن التمويــل الجماعي 

ألفكارهم من أفالم وتصميمات فنية وأدب وموسيقى وألعاب الفيديو أو االختراعات التكنولوجية .

ويســمح الموقع للمبدعين بإرســال فيديو تعريفي عنهم وعن فكرتهم لنشــره على الموقع مع تحديد المبلغ الالزم 

لتنفيذ المشروع وأوجه إنفاقه. ويعطى المشاركون مدة محددة لتلقي التمويل خاللها.

وقد حصل فيلم »لما شــفتك« للمخرجة »آني ماري جاســر« من خالل موقع أفالمنا على التمويل الالزم إلنتاجه وتوزيعه 

ليعرض في مهرجانات عربية وعالمية ويفوز بجوائز عديدة أيًضا.
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مقّدمـــــــــة

المدني جاهـــدة إليجاد  المجتمع  تســـعى منظمات 

الحلول للعديد من القضايا المحلية العالقة بالتعاون 

مـــع مجتمعاتها المحيطة . ولكن فـــي غالب األمر ال 

ترى جهودها النـــور الفتقارها للمعلومـــات الهامة و 

المتجددة عن قضية مجتمعية ما أو لصعوبة التعامل 

مع قواعد البيانات والكـــم الهائل من المعلومات إن 

توفرت.

وهنا تأتي الخرائط التفاعلية لتســـاعد تلك المنظمات 

على جمع وتحليل البيانات بطريقة ســـهلة وســـريعة 

لـــم تعهدها من قبل . الفكرة بســـيطة!، حيث »ترتكز 

فكرة الخرائـــط التفاعليـــة على مفهوم الحشـــد أو 

بالجماهير بغية  الجماعـــي، أي االســـتعانة  التعهيـــد 

الحصول على المعلومـــة ليتم ترجمتها على خريطة 

مع الوســـم الجغرافي لمكان وزمان وقوع الحادث أو 

الواقعة.

تخيل اآلتي: ضربـــت هزة أرضية إحـــدى المدن لتخلف 
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جرحى وقتلـــى. أبنية مدمرة وبنية تحتيـــة منهارة. ما 

الحل األســـرع؟، الجواب هو خريطة تفاعلية لمساعدة 

العامليـــن فـــي المجال اإلنســـاني وفـــرق البحث في 

عمليات اإلنقاذ لتوفير الدعم الالزم.

لنضـــرب مثـــاالً علـــى حالة 

صوت  إجتماعية!.  مسؤولية 

إطالق نار فـــي حيّك أرغمك 

على التبليغ عن الواقعة من 

خالل رســـالة نصية قصيرة، 

فيظهر بالغك على خريطة 

ليحذر سكان الحي و ليرصد 

لهم أية حوادث عنف أخرى 

وقعت في تلك المنطقة.

شـــيء!،  كل  ليـــس  هـــذا 

اســتـخــــــــدام  فخــــيارات 

الخرائـــط التفاعلية ال حـــد لها!. تخيل بأنهـــا آلية رصد 

لحاالت تـفـشــــي مـــرض المالريا في القاهـــرة مثالً، أو 

انتهـــاكات خـــالل االنتخابـــات الجزائرية أو حتـــى أثناء 

األزمات المرورية في دبي.

الجميـــل في األمـــر أن تقنية الخرائـــط التفاعلية توفر 

لمســـتخدميها إمكانية التحقق مـــن صحة البالغات 

المســـتقبَلة وتصنيفها قبل 

نشرها.

التفاعليـــة  الخرائـــط  تمنـــح 

المجتمـــع  منظمـــات 

المدنـــي القـــدرة على جمع 

المتعلقـــة  المعلومـــات 

التي  والقضايا  بالمجتمعات 

تخدمهـــا، فهـــي تســـاهم 

تيقظًا  أكثر  بناء مجتمع  في 

المصلحـــة  علـــى  وحرصـــًا 

جعلهـــا  بجانـــب  العامـــة، 

صانًعا للحدث ومساهًما في إحداث تغيير مجتمعي 

مطلوب.
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تعتبـــر الخرائـــط التفاعلية مـــن أكثر تقنيـــات اإلعالم 

االجـتـمـاعـــــــي والـحــشــــد الجماعـــي فعاليـــة في 

الوقت الراهن، وذلك لما توّفره من إمكانيات مختلفة 

ومتعددة لإلبـــالغ عن الظواهر المرصودة، وتقاســـم 

المعلومات المتوفرة عن طريق تشـــغيل خدمة تلقي 

التنبيهات.

ومـــن بين أهم األدوات المســـتعملة إلنشـــاء الخرائط 

التفاعلية، برمجيّة اليوشـــاهيدي “USHAHIDI” التي 

أثـــارت اهتمام نشـــطاء المنظمـــات غيـــر الحكومية 

والمؤسســـات الدوليّة التي استعملتها في رصد عدد 

من الحـــركات اإلجتماعية والسياســـية فـــي عدة بؤر 

للتوتر في العالم. كما اســـتعملتها منظمات اإلغاثة 

الدولية في رصد ضحايا الكوارث الطبيعية وخصوصًا 

زلزال هايتي سنة 2010.

يعـــد اليوشـــاهيدي منصـــة مفضلة عنـــد الكثير من 

النشـــطاء في ميدان اإلعالم الرقمي الموّجه لخدمة 

الصالح العام وذلك ألنه عبارة عن برنامج مفتوح المصدر 

يشـــتمل على خصائص التقنيات الحديثة لالتصال من 

بريد إلكتروني، وفيســـبوك وتويتر إضافـــة العتمادها 

على خدمة الرســـائل القصيرة SMS التي يتم إرسالها 

من أي هاتف نقـــال عادي. كما تشـــتمل على خاصية 

إرســـال الملفات الصوتية أو مقاطع الفيديو عبر تثبيت 

تطبيقات إضافية على منصة الخريطة التفاعلية .

إن خدمـــة الرســـائل القصيـــرة )SMS( تجعل إرســـال 

البالغات إلى الخريطة التفاعلية أمرًا ســـهالً وبســـيطًا. 

إذ ال يحتاج الشخص الذي يريد تقديم بالغ إلى االتصال 

بشبكة اإلنترنت لإلبالغ عن حالة معينة، بقدر ما يحتاج 

إلى هاتف نقال عـــادي فقط، ورقـــم الهاتف الخاص 

بالخريطة التفاعلية.
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طرق إنشاء الخرائط التفاعلية

يمكن لمنظمتك اســتعمال برمجيات كراود ماب أو اليوشاهيدي )كمثالين من عدة امثلة متوافرة على اإلنترنت( إلنشاء 

الخرائط التفاعلية كما يلي:

الطريقة األولى: وهي طريقة سهلة تمكنك من إنشاء موقع يحتوي على طريقة تفاعلية بأسرع وقت ممكن: 

    - http ://crowdmap.com :الدخول الى الموقع التالي

 إنشــاء حســاب المســتخدم في الموقع، حيث يجب إدخال االســم األول واالســم الثاني والبريد اإللكتروني ومن ثم -    

تسجيل الرقم السري للحساب وتأكيده

    -http://youradress.crowdmap.com :إنشاء العنوان اإللكتروني لموقع الخريطة والذي يكون على شكل

 إدخــال معطيــات مفصلة عن الخريطة، كاســم الخريطة الذي يظهــر أعلى الموقع ووصــف الخريطة )الهدف من -    

إنشائها وأهميتها، إلخ(

وأخيرًا، يجب قبول شروط الموقع وقبول استقبال التنبيهات البريدية، وهكذا يتم إنشاء الموقع بشكل نهائي.-    

هذه الطريقة سريعة وال تتجاوز مدة إنجازها الخمس دقائق. حيث تمكنك من إنشاء موقع يحتوي على خريطة تفاعلية 



دليل منظمات المجتمع المدني     |     الخرائط التفاعلّية 196

خاصــة بالقضية التي ترغب منظمتك بتبنيها وتجنبك كل المشــاكل التقنية المرتبطة بالتطوير. لكن من ســلبياتها أنك 

لم تتمكن من إحداث أي تغيير على ملفات الموقع من تصميم و برمجة )تغيير شكل الموقع، األلوان، وغيرها(.

الطريقة الثانية: تحتاج إلى مساعدة تقنية من طرف مطّور برمجيّات ومواقع الكترونية:

الدخول إلى موقع اليوشاهيدي : http://www.ushahidi.com وتحميل ملف نظام اليوشاهيدي-    

 تحمــــيل وتــثــبـيـت نظام الخادم المحلي Wampserver بالنسبة لنظام وينــــــــدوز 7 وذلك عبر الــموقع التـــــالي -    

http://www.wampserver.com

نقل ملف اليوشاهيدي إلى ملف المواقع www على الخادم المحلي-    

 قبل تثبيث الموقع على الخادم المحلي،  ســتحتاج إلى مســاعدة المطور من أجل عمل بعض التعديالت في األكواد -    

-htaccess- index.php. البرمجية لبعض ملفات اليوشاهيدي وخصوصا

إجراء بعض التغييرات على قاعدة البيانات كذلك-    

 بعــد تثبيت الموقــع على الخادم المحلي، يمكنك عمل التغيرات التي تراها مناســبة بمســاعدة المطور، ســواء على -    

شكل الموقع أو التصميم

 بعد عمل التغييرات المناسبة في تصميم الموقع يصبح الموقع جاهزًا على الخادم المحلي. عندها يمكنك التعاقد -    

مع شركة االستضافة واسم النطاق حتى يتم نقل الموقع من الخادم المحلي إلى خادم على اإلنترنت.
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هذه الطريقة تتيح لك إمكانية عمل تغييرات جوهرية في شكل الموقع وعمل تصميم جديد تماًما إال أنك ستحتاج إلى 

مساعدة المتخصصين في التطوير والبرمجة وكذلك متخصصين في التصميم الجرافيكي.

لمزيد من التفاصيل حول تهيئة الخرائط على اليوشاهيدي يمكنك االطالع على 

الدليل التفصيلي المدرج في نهاية هذا القسم

دراسات حالة

خريطة بالكمشة: يد ضّد الفساد

تجربة »أنا يقظ« - تونس

/http://iwatch-organisation.org :»الموقع اإللكتروني لمنظمة »أنا يقظ

https://www.facebook.com/I.watch.tunisia :الفيسبوك

https://twitter.com/IwatchTn :تويتر

https://www.youtube.com/user/IWatchTunisie :يوتيوب

/www.billkamcha.tn/ushahidi/index.php :موقع خريطة بالكمشة

/http://billkamchaiwatch.wordpress.com :»مدونة »بالكمشة

https://www.youtube.com/watch?v=pVPzvfRKovc :»أغنية بالكمشة »يوتيوب
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على الرغـــم مـــّن أن االحتجاجات التي 

ســـاهمت في إســـقاط بعض األنظمة 

التـــي كانـــت قائمة في بعـــض البلدان 

العربية مثل مصـــر وتونس قد اندلعت 

الديمقراطية  مثـــل  بمبادئ  للمطالبـــة 

أّن  إال  االجتماعيّـــة،  العدالـــة  وتحقيـــق 

المجال  هـــذا  في  الدوليّة  اإلحصـــاءات 

تشير إلى ارتفاع نسب الفساد في هذه 

الدول إلى حد يستدعي اتخاذ إجراء بهذا الخصوص.

منظمـــة »أنـــا يقـــظ« - باإلنجليزيّـــة I WATCH - هي 

منظمة رقابية تونســـية غير ربحيّة ومستقلة تأسست 

إثر الثورة التونســـيّة وتهدف إلى اإلشـــارة إلى الفساد 

المالـــي واإلداري وتدعيم الشـــفافيّة. وبما أن ظاهرة 

الفساد شائعة جدا في تونس ويعاني منها جّل الناس، 

سعت المنظمة إلى إطالق موقع »بالكمشة« - وهي 

لفظة بالّلهجة التونسية يســـتعملها التونسيون في 

حياتهم اليومية بمعنى »المسك بالجرم المشهود«- 

لرصد الفســـاد ومكافحته، بحيث يسمح ألي مواطن 

باإلبالغ عن حاالت الفساد فور حدوثها، وذلك باالعتماد 

على اإلنترنت والبريد اإللكتروني والرســـائل النّصية في 

إيصال حاالت الفساد ودعم الشفافيّة.

اعتمـــدت منظمة »أنـــا يقظ« على اســـتخدام الخرائط 

التفاعليّـــة لتوفير الفرصـــة للمواطنيـــن لرصد حاالت 

الفساد والتبليغ عنها في وقت وقوعها الفعلّي. إال أن 
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االحصاءات تشـــير إلى أن نسبة نجاح الخرائط التفاعليّة 

حول العالم تبلغ ســـتة بالمئة فقط ولذا اعتمدت »أنا 

يقظ« علـــى تأمين االرتباط الالزم بين النشـــاط والعمل 

الميداني واإلنترنت لضمان نجاح تجربتها.

ولضمان استمرارية قيام المواطنين بالتبليغ عن حاالت 

الفســـاد، البد أن يكون لتبليغهم أثر ملموس، وذلك ال 

يتحقق إال بنشـــر الصحفييـــن والمدونين في الميادين 

الستقصاء حاالت الفســـاد من الناس، وهو ما حققته 

منظمة »أنا يقظ« عن طريق تدريب 20 مواطٍن وصحفٍي 

في مجال التدوين، إلى جانب تدريب 60 مراسٍل موثوٍق 

فـــي ٥ والياٍت ســـيكون لهم حـــق الدخول المباشـــر 

للخريطة التفاعليّة.

وبما أن الفســـاد من أكثر المواضيع حساســـيّة، فمن 

المهـــم التحقق مـــن بالغـــات وتقارير الفســـاد قبل 

نشرها، حيث أن منظمة »أنا يقظ« تعتبر ملتزمة قانونًا 

بعد النشر. أّما في حال كان الموضوع قليل الخطورة 

والحساسية، فيجب أن يتم التركيز على كيفية صياغة 

الموضوع وتحليل بياناته وذلـــك إلبراز الجوانب الهامة 

فـــي الموضـــوع، وهو ما يوفـــره موقع يوشـــاهيدي 

USHAHIDI للخرائط التفاعليّة.

ال يتمتـــع كافـــة األفـــراد بتغطيـــة االنترنـــت، ولكـــن 

معظمهم يملكـــون هواتف نقالة، لذلك حتى يكون 

»بالكمشـــة« ناجًحـــا تقنيًـــا، يجب دمج خدمة إرســـال 

الرســـائل القصيرة مـــع الخرائط التفاعليـــة، باإلضافة 

إلـــى اســـتخدام موقـــع تويتـــر والبريـــد اإللكتروني، 

وبذلك سيتســـنى لجميع األفراد التبليغ عن الفســـاد 

فـــور وقوعـــه. أما فيما يخـــص الفســـبوك فال يمكن 

اســـتخدامه للتبليغ عن الفســـاد ولكـــن من الممكن 

للتعليق  أدوات تســـّهل استخدامه كوســـيلة  إضافة 

على البالغات وحسب. 

اعتمدت منظمة »أنا يقظ« علـــى عالقاتها الطيبة مع 

الصحافة لتحقيق الترويج الالزم لموقع »بالكمشـــة«. 

إضافـــة إلى ذلـــك، فقد أطلقـــت منظمة »أنـــا يقظ« 

أغنية راب حملت اســـم موقع »بالكمشة« على موقع 
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التواصـــل االجتماعّي »يوتيوب« في شـــهر ديســـمبر /

كانون األّول من العام 201٣ لتتجاوز عدد مشـــاهداتها 

العشـــرة آالف مشـــاهدة منذ تاريخ اإلطـــالق. وتعّول 

المنظمة علـــى هذه األغنيـــة في تحقيـــق ترويِج غير 

مباشـــِر للموقع عن طريق تكرار اسم »بالكمشة« في 

ذهن المشـــاهد والمســـتمع في كل مرة تجري فيها 

مشـــاركة األغنية عبر شـــبكات التواصل االجتماعي أو 

بثها عبر اإلذاعات الموسيقيّة.

خريطة ظبّطك - مصر 

http://www.zabatak.com :الموقع اإللكتروني

جاء إنشاء هذا الموقع كرد فعل على االنفالت األمني 

الذي حدث في مصـــر بعد ثورة 2٥ ينايـــر وذلك لرصد 

أماكن انتشـــار الجريمة والفساد في مصر باستخدام 

تكنولوجيا الموبايل واإلنترنت والعمل على تحجيمها 

والقضـــاء عليها عن طريق توعيـــة المواطن والتعاون 

مع المجتمع المدني والجهات المختصة.

وقد أسس الموقع جماعة من الشباب المصري البعيد 

عن األهداف السياســـية وذلـــك للتصدي للفســـاد أو 

الجريمة »إلكترونيًا«، وذلك عن طريق استخدام الخرائط 

التفاعلية الستقبال الشـــكاوى والبالغات  الواردة على 

مدار اليوم من المواطنين فى كافة حوادث الفســـاد 

والبلطجـــة، مع الحرص على  المحافظة على ســـريّة 

بياناتهم وأمنهم وســـالمتهم وإيصال هذه البالغات 

للجهات المختصة. 

يعتمـــد الموقع في عمله على قيام الشـــخص الذي 

تعّرض للسرقة، أو الشـــاهد على واقعة فساد مالي، 

أو رشـــوة أو جريمة بالدخـــول إلى الموقـــع، وتقديم 

بالغ، حيث يتـــم تصنيف البالغ إلى »بـــالغ أكيد« أو »بالغ 
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غير أكيد«. يتم تصنيف البـــالغ إلى »أكيد« عندما يقوم 

الشخص المبلّغ بإرفاق صورة أو فيديو يوثّق بها بالغه.

يقـــوم على الموقـــع  14 شـــابًا وفتـــاة، يعملون على 

اســـتقبال الشـــكاوى والبالغات على مـــدار اليوم من 

المواطنين في كافة حوادث الفساد والبلطجة. وقد 

زار الموقـــع أكثر من 60000 مســـتخدم، كما وتم اإلبالغ 

عن 600 حالة ســـرقة ورشـــوة وإعادة أكثر من 20 سيارة 

مسروقة ألصحابها عن طريق الموقع. 

خريطة حركشات - األردن 

7arkashat.com :الموقع اإللكتروني لخريطة حركشات

تعد خريطة حركشات التفاعلية  طريقة جديدة لرصد 

وتحديد أماكن انتشـــار التحرش في األردن بإستخدام 

تكنولوجيا اإلنترنـــت والعمل على تحجيمها ومحاولة 

القضـــاء عليها عن طريـــق توعية المواطـــن والتعاون 

مع المجتمـــع المدني والجهات المختصة لرصد هذه 

الحاالت واإلبالغ عن مرتكبيها. 

جاءت فكرة الخريطـــة من الحاجة الماســـة إلحصاء 

أعـــداد الضحايـــا والمتضررين من الظاهـــرة التي باتت 

حديث الشـــارع مع التزايد الملحوظ للقصص والنقص 

الواضح في المعلومات الضروريـــة والمعايير الوقائية 

الهاّمة والتي من شـــأنها التخفيف مـــن الضرر الواقع 

على الضحيّة. 

في مرحلة التخطيط االستراتيجي، واجه فريق العمل 

عدداً من التحّديـــات المتمثّلة بصعوبة الوصول إلى أي 

تقارير أو دراســـات من شأنها تحجيم ما يعتبره الفريق 

مشـــكلة غير واضحة المعالم بالمقارنة مع الظواهر 

المجتمعيّة األخـــرى التي تحكمها األرقـــام. بطبيعة 

الحال، فرض هذا النقص تحديًا أكبر على صعيد تحديد 

http://www.7arkashat.com
http://www.7arkashat.com
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األهداف. وأصبح السؤال األهم متعلًقا بضرورة العمل 

في مراحل مختلفة للتطّرق إلى العقبات المتنّوعة. 

كان الهـــدف األهم فـــي المرحلة األولـــى هو تثقيف 

الفرد بالموضوع للخروج من المفهوم المتعارف عليه 

بـــأن »التحّرش هو تحّرش جنســـي فقـــط«، فللتحّرش 

أنواع مختلفـــة وتصنيفات ال يجـــب حصرها في إطار 

االعتداء الجنسي فقط. 

يمكن أن يكون التحرش على صورة لفظية أو من خالل 

التعبيـــرات بالوجه أو حتى المضايقات والمعاكســـات 

عبر اإلنترنت. إن المهّمة األصعـــب على المدى القصير 

هي نشـــر هـــذه الثقافـــة وكســـب التأييـــد وتحفيز 

المتحرَّش بهم على التبليغ قبل االنتقال للعمل على 

األهداف طويلة المدى مثل تعديل قانون العقوبات أو 

فرض عقوبات أكثر صرامة. 

لتحقيـــق ذلك، قرر الفريق تقســـيم الجهـــود ليصبح 

العمـــل على الخريطـــة التفاعليّة بأهميّة النشـــاطات 

المقّرر عقدهـــا علـــى األرض مثل الحلقـــات الحواريّة 

مع عدد من الضحايـــا والعمل مع عدد من منظمات 

المجتمع المدني والناشـــطين الحقوقيّين للتأكد من 

أن التخطيط الـــذي يقوم به أعضـــاء الفريق منطقي 

ومبني على أسس صحيحة.

على الموقع اإللكتروني، قـــرر الفريق تكثيف الجهود 

وخصوصًا تلك المعنية بالجانب التثقيفي للخروج من 

اإلطار التقليدي الـــذي يعتمد على التبليغ فقط والذي 

تتبعه أغلـــب الخرائط التفاعليّة فـــي المنطقة. وعليه 

فقد ســـلّط الموقع الضوء على ثالثة محاور أساسيّة، 

الخريطة  اللّحظيّة. تعتمد  التبليغ واإلحصائيّات  أوالها 

على فكرة إشراك ضحايا التحّرش نفسه في العمليّة 

وتوحيد الجهود المبذولة للتبليغ عن حاالت التحرش. 

مـــا فعله الفريق هـــو التفكير بكل نـــوع وكل ضحيّة 

محتملـــة والبعد كل البعد عن إلقـــاء اللّوم على فئة 

معيّنـــة مثل الذكور مثـــال في ظل عـــدم توّفر أرقام 

وإحصائيـــات عـــن الموضـــوع. وإيمانًا مـــن الفريق بأن 

التحّرش ال يعرف عمرًا وال جنًسا وال حالة إجتماعيّة وال 
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صحيّة محددة، فقد تم شمل األطفال وذوي اإلعاقة 

وحتـــى المتحـــرَّش بهم علـــى اإلنترنت مـــن مختلف 

األعمار والمحافظات لتكون اآلليّة أشمل وأدق. 

يقـــوم الفريـــق يتصنيف البـــالغ الوارد على شـــكلين، 

األول »تـــم التحقـــق منـــه« والثاني »لم يتـــم التحقق 

منـــه« وذلك بالرجوع للحالة وعمل االســـتقصاء الالزم 

بشأنها وخصوًصا إذا تم رفع بالغ رسمي بخصوصها. 

باإلضافة إلى ذلك، تـــم اعتماد أســـلوب »اإلحصائيات 

اللحظيّة« للنهوض بأرقام ومقارنات من شأنها إيضاح 

أبعاد المشـــكلة مع إعطاء تفاصيل عن الفئات األكثر 

عرضًة للتحّرش واألنواع المختلفة وترتيبها على سلّم 

التصنيفات مع ذكر المكان والعمر والحالة الصحيّة.

المحـــور الثانـــي للموقـــع يقـــدم للمســـتخدم وأي 

شخص بات عرضة لحادثة تحّرش الخلفيّة الالزمة عن 

الموضوع وأهم األســـاليب والطـــرق الوقائية لتفادي 

أي ضـــرر محتمـــل. يتطـــّرق محـــور »اعرف أكثـــر« أيًضا 

للجانـــب القانوني للموضوع ويعرض قاموًســـا بأهم 

المصطلحـــات التي تـــم تصنيفها تحت بنـــد التحّرش 

اللفظـــي باإلضافة إلى الطرق المختلفـــة التي تمّكن 

أي شـــخص من التفاعل مع الحملة من خالل التطّوع 

أو نشـــر التوعيّة عن طريق قنـــوات اإلعالم االجتماعي 

المختلفة. 

المحور الثالث يفتح مســـاحًة للتعبيـــر الرقمي وتناقل 

التجـــارب مـــن خـــالل إعطـــاء المســـتخدم الفرصـــة 

لمشاركة قّصته مع العالم. »احِك قّصتك« يرّكز على 

أهميّة توّفر القصص الشخصيّة كعامل أساسي في 

تحفيز الضحيّة إلعالء صوتها والخروج من دائرة الخوف 

المفروضـــة عليها مجتمعيّـــًا. يؤمن الفريـــق بأن كل 

قّصة جديدة على الموقـــع تعطي بصيًصا من األمل 

لحل جـــذري ولفرصة أكبر لخلق محتـــوى بات ضروريًا 

في ظـــل قلّة المعلومـــات والتوثيق واألرشـــفة. ترّكز 

جميع القصص علـــى األحداث والطرق المختلفة التي 

اتبعتها الضحيّة للدفاع عن نفســـها مع الحرص على 

ابقاء هويّة صاحب القّصة مجهولة.
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خريطة التحرش - مصر

/http://harassmap.org/ar :الموقع اإللكتروني

ولدت خريطة التحّرش كـــرد فعل في مواجهة تزايد 

مشكلة التحّرش الجنسي في شوارع مصر، 

والتي أصبـــح المجتمع متقبلًا ومتســـامًحا 

معها بشـــكل كبير ومتزايد. وتعد خريطة 

التحّرش المبادرة المستقلة األولى من نوعها 

في مصر التي تعمل على هذه القضية. في 

عـــام 200٥ وأثنـــاء عملها بإحـــدى منظمات 

أثـــارت هذه  المجتمـــع المدني فـــي مصر، 

القضية “ريبيكا تشاو” وهي إحدى المؤسسات األربعة 

لخريطة التحـــّرش - حيث تعرضت هي وزميالتها في 

العمل لكـــٍم هائل من محاوالت التحـــّرش الفظيعة 

وبصـــورة يوميـــة. من هنـــا قـــررت “ريبيـــكا” أن تتحرى 

الموضوع جيًدا لتفهم ما إذا كان التحّرش الجنســـي 

ظاهرة منتشـــرة بالفعل في المجتمـــع ككل. وبعد 

إجراء اســـتبيان موســـع أدركت “ريبيكا” الحجم الكبير 

للمشـــكلة والتي تؤثر تقريبًا على معظم نساء مصر، 

كما أدركت أيًضا حاجة الكثيرين للقيام 

بشـــيء ما حيال هذه المشكلة. وهكذا، 

وبمساعدة األصدقاء والمتطوعين بدأت 

“ريبيكا” بحملة لمعالجة ظاهرة التحّرش 

الجنســـي في مصر والتي تبناها في ما 

بعد “المركـــز المصري لحقـــوق المرأة”. 

بعد ذلك فى عام 2008، ومع زيادة تناول 

وسائل اإلعالم لقضية التحّرش الجنسي، اتجهت كثير 

من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة 

للعمل على الدعوة إلى كســـب التأييد من أجل وضع 

قوانيـــن تحّد وتمنع التحّرش الجنســـي في مصر. في 

المقابل، بدلًا من انتظار الحكومة حتى تتخاذ إجراءات 

ضـــد هذه الظاهـــرة، شـــعرت “ريبيكا” والمؤسســـات 

األخريات لخريطـــة التحّرش بالحاجة الماســـة التخاذ 
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إجراء على أرض الواقع للتعامـــل مع ظاهرة التحّرش 

الجنسي ومدى القبول المجتمعي لها.

وبعـــد مضي عدة ســـنوات مـــن العمل علـــى قضية 

التحـــّرش الجنســـي  والحديث مع الكثيـــر من الناس 

حـــول هـــذا الموضـــوع ومشـــاركة األفكار حـــول ما 

يمكن فعله لمحاربـــة وإنهاء تلك الظاهـــرة، تعّرفت 

المؤسســـات األربعة أخيـــرًا على تقنيتـــي “فرونتالين 

المتوفرتان بشكل  القصيرة” و”يوشـــاهيدي”  للرسائل 

مجاني واللتيـــن يمكن ربطهما مًعا واســـتخدامهما 

إلنشاء نظام يمكنه استقبال بالغات مجهولة المصدر 

واستخدامها في رسم خرائط ألماكن التحرش. كانت 

هذه فرصًة عظيمة ومناســـبة ال يمكن إغفالها حيث 

كان حينها ما نســـبته 97% مـــن المصريين - نصفهم 

)موبايالت(  محمولـــة  هواتف  النســـاء-يمتلكون  من 

وبذلك يمكنهم بسهولة استخدام هذا البرنامج!.

وبهذا تم إطـــالق خريطة التحّرش في شـــهر كانون 

األول مـــن عـــام 2010م. كانـــت نقطة البدايـــة لمبادرة 

خريطة التحّرش هي استخدام نظام اإلبالغ من خالل 

اإلنترنـــت )أونالين( وتكنولوجيا رســـم الخرائط لدعم 

الجهود على أرض الواقع من أجل تعبئة المجتمع في 

محاولة لكسر القوالب والصور النمطية، والتوقف عن 

تقديـــم األعذار المختلفة للمتحرشـــين، وإقناع الناس 

بالتحدث والتحرك ضد ظاهرة التحّرش الجنسي.

خـــالل األعوام الماضية، حدثت تطـــورات في موضوع 

التحـــّرش الجنســـي حيـــث انتقـــل مـــن كونـــه أحد 

الموضوعات المحرم التحـــدث عنها إلى موضوع تتم 

مناقشته بشكل موّســـع ومعالجته من قبل العديد 

من المبادرات الجديدة المستقلة. وقد نما فريقنا من 

المتطوعين والموظفين بشـــكل كبيـــر، كما ويتعاون 

المؤسســـون مـــع الكثير مـــن الحمـــالت والمبادرات 

األخـــرى.  ويقـــول القائمون على الخريطـــة، بأنه ومنذ 

إطالقهـــا، فقد  تواصل معهم نشـــطاء من 2٥ دولة 

مختلفة طلبًا للمســـاعدة واالستشارة إلنشاء مبادرات 

مماثلٍة في بلدانهم.
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Ushahidi دليل تهيئة

هو برنامج للحاســوب يسمح لألفراد والمجموعات بالتعاون ســوية من أجل إنشاء خرائط متعددة الوسائط لكافة أنواع 

المشــاريع، مثل المشاريع التي تخص الحكم المحلي، وخرائط رصد الصحة العامة البيئية، وخرائط رصد حقوق اإلنسان، 

وخرائط مراقبة اإلنتخابات، وأخيرًا خرائط األزمات.

التركيب والتهيئة

معدات السيرفر

    -+PHP v5.2.3
    - +MySQL v5.1
    -           lighttpd, Microsoft IIS ,+2.0 Apache ,+Apache v1.3

تحميل البرنامج

 http://ushahidi.com/downloads:هو زيارة الموقع اإللكتروني التالي )Ushahidi( إن أسهل طريقه لتحميل برنامج

وتنزيل الملف إلى حاسوبك بشكل كامل كملف مضغوط.
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تثبيت البرنامج

يمكنك بدء تثبيت التطبيق نفســه بالملفات التي تم تحميلها واألذونات التــي تم وضعها. ابدأ بزيارة الموقع اإللكتروني 

إمــا من »المصدر« مباشــرة، او بدليل فرعي، أو بمجال )domain( مخصص فرعــي أينما توضع الملفات )يفضل »المصدر« 

.)http://yourdomain.org الموجه وهذا يعني أنك سوف تزور

سوف يتم توجيهك مباشرة إلى الدليل المثبت. عندما يتم تحميل كافة الملفات سوف ترى هذه الصفحة 
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تهيئة الخرائط

التهيئة على الجهاز الشخصي:

قم بتهيئة جهازك كي يعمل كخادم محلي. يمكن عمل ذلك بتنزيل احد البرامج التالية:

    - http://www.appservnetwork.com :appserver

    - http://www.apachefriends.org/en/xampp.html :XAMPP

حيث تحتوي هذه البرامج على كل ما يلزم من أدوات لتهيئة جهازك لتشغيل الخرائط.

اآلن وبعــد أن أصبــح جهازك يعمل كخادم محلــي. قم بفك ضغط الملف الخرائط وانســخه بداخل المجلد المســمى 

.)htdocs(

التثبيت األساسي والمتقدم 

التثبيت األساسي

 كل مــا تحتاج إليه هو دليــل المصدر لموقعك اإللكتروني ومعلومــات قاعدة البيانات. اتبع هــذا الخيار فيما إذا كنت . 1

ترغب في الحصول عليه وتشغيله بسرعة، يمكنك تهيئة كافة األمور في وقت الحق دائًما.

مسار القاعدة: كما لوحظ في المثبت، يتم الكشف عنه تلقائيًا.. 2

http://www.appservnetwork.com
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 مضيــف قاعــدة البيانات: في أغلب األحيان يكون »مضيف محلي« وهذا هو الســبب وراء كون البيانات مهيأة مســبًقا . ٣

لك. إذا كنت تعمل على ســيرفر مهيء مثل )Amazon S3( أو ســيرفر خاص، فمن الممكن أن تعمل قاعدة البيانات 

الخاصــة بك في مكان آخر. يعني هذا أنك بحاجة إلى اســتبدال المضيــف المحلي بالمجال )domain( الصحيح.  لقد 

حصلت على ذلك عندما قمت أنت أو أحد أفراد فريقك بتهيئة قاعدة البيانات، أما إذا كنت غير متأكِد من حدوث ذلك 

فقم بالتواصل مع مزّود خدمة االستضافة.

 جدول البادئات )Prefix table(: من المستحسن أن يتم ترك هذه الخانة فارغة. إال إذا تمت إضافة بادئة للجداول في . 4

حال استخدام قاعدة البيانات ألكثر من غرض.

عندما تقوم بتعبئة كافة هذه البيانات قم بالنقر على الزر »متابعة« من أجل المضي قدًما.. ٥

 أكمل من أجل تعبئة اســم الموقع اإللكتروني  والشــعار )أو المســّمى( واللغة، والبريد اإللكتروني. قم بتعبئة كافة . 6

المعلومات مباشرة.

عندما تقوم بتعبئة كافة هذه البيانات قم بالنقر على الزر »متابعة« من أجل المضي قدًما.. 7

التثبيت المتقدم )في حال التهيئة على الخادم المحلي أو على خادِم غير محلي(

بعد اختيارك لعمل تثبيت متقدم، ستطلب إليك أول شاشة تعبئة المعلومات التالية:. 1

  اسم قاعدة البيانات التي تم انشاؤها لكي تضم كل جداول قاعدة البيانات الخاصة بالخرائط.-    

اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى قاعدة البيانات.-    
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 مضيف قاعدة البيانات. ويكون في أغلب األحيان »مضيف محلي«. في حال االستضافة على خادم غير محلي، -    

تتم إضافة الـ IP أو العنوان.

 جــداول البادئــات )Prefix table(: من المستحســن أن يتــم ترك هذه الخانــة فارغة. إال إذا تمــت إضافة بادئة -    

للجداول في حال استخدام قاعدة البيانات ألكثر من غرض.

 أكمل من أجل تعبئة اســم الموقع اإللكتروني والشــعار )أو المســمى( واللغة، والبريد اإللكتروني. قم بتعبئة كافة . 2

المعلومات مباشرة.

في هذه المرحلة نقوم بإعداد مزّود الرسائل االلكترونية. سيطلب منك تعبئة معلومات عن:. ٣

 البريد المستخدم إلرسال التنبيهات. وهو البريد اإللكتروني الذي يظهر للمستخدمين الذين اختاروا أن تصلهم -    

التنبيهات عن طريق البريد اإللكتروني.

العنوان لخادم البريد اإللكتروني لموقعكم.-    

اسم المستخدم وكلمة السر لخادم البريد اإللكتروني.-    

رقم المنفذ لخادم البريد اإللكتروني.-    

نوع خادم البريد اإللكتروني المستخدم في موقعك.-    

تفعيل األمان أو عدمه. يعتمد هذا الخيار على طبيعة االعدادات الخاصة بخادم البريد اإللكتروني خاصتك.-    

هنا يتم سؤالك عن مزّود الخرائط المرغوب.. 4

 في هذه المرحلة، يجب إدخال البريد اإللكتروني وكلمة السر للشخص المسؤول عن موقع الخرائط خاصتك.. ٥
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وهكذا تكون قد انتهيت من تثبيت البرامج.

قسم اإلعدادات

 هــو القســم التي يتمكن من خالله المشــرف من ضبــط كافة اإلعدادات مــن أجل تخصيص قاعــدة الخارطة بناًء على 

المشروع الذي يعمل عليه.

الموقع اإللكتروني

هي الصفحة التي يتمكن المشــرف  من خاللها من ضبط الشــكل الرئيسي وهندسة نظام التشغيل للخارطة. ويمكن 

ضبط خصائص الصفحة الرئيسية، والواجهة الرئيسية، واسم الخارطة، ومعلومات التواصل وبشكل أساسي من خاللها 

أيًضا.

الخريطة

إن الخريطــة األساســية لبرنامــج )Ushahidi( هــي خارطة دولــة كينيا لمحرك البحــث جوجل. من أجــل تغيير الخريطة  

وتخصيصهــا لبلــد آخر، ومن أجل العمل على تحديد الخريطة، وكيفية إظهارها، مــن الممكن النقر على عالمة التبويب 

)Map tab( في صفحة اإلعدادات.



دليل منظمات المجتمع المدني     |     الخرائط التفاعلّية 212

تحتوي صفحة اإلعدادات الخاصة بالخريطة على ثالث محاور أساسية:

الخريطة االساسية )Default(: قم باختيار البلد من القائمة. . 6

 مــزود الخرائط: يوفر برنامج )Ushahidi( ثالثة من مزودي الخرائط وهم خرائط محركات البحث Google، Yahoo و . 7

Open Street Map. من الممكن أن تقوم بإختيار المزود المناسب لخرائط البلد الذي أنت بحاجة له.

تهيئة الخريطة: تسمح تهيئة الخريطة بتكبير أو تقريب الموقع أو المدينة التي ترغب بإظهارها.. 8
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هندسة الموقع

يمكن من خالل هذه الصفحة اختيار أو تغيير هندســة الموقع الرئيســي للخارطة. حيث أنه يُظهر موضوعين أساسيين 

وهما هندسة )Ushahidi( وهندسة )Terra( من قبل ديفيد كوبيا، إال أنه يمكن إضافة أكبر عدٍد من التفاصيل لهندسة 

الموقع بما يراه المشرف مناسبًا.

مالحظة: ال تقم بإلغاء الموضوع الرئيسي لبرنامج )Ushahidi( تحت أي ظرف حتى وإن تم اختيار موضوع آخر للنشر.

)Dashboard( لوحة التحكم الرئيسية

هــي الصفحة األولــى التي تظهر عند دخول الموقع. تقــدم صفحة لوحة التحكم الرئيســية ملخًصا لكل المعلومات 

الواردة في الخارطة وتعرض لقطات من كافة التقارير على مر الوقت.

تتكون لوحة التحكم من أربعة أقسام  رئيسية:

 الجــدول الزمني للتقارير: والذي يســمح للمســتخدم  بأن يظهر بشــكل بياني توجه التقارير في فتــرة زمنية محددة. -    

وبالنقر على الخيارات أعلى الصفحة في الجانب األيمن، يمكن للمشرف معرفة توجه التقرير خالل اليوم أو الشهر أو 

السنة الماضية.
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 مربّــع اإلحصائيّات: والذي يعطي لمحة شــاملة عــن التقارير في الخارطــة، والتي تتضمن عدًدا من مجــاالت التقارير، -    

ويظهر أرقام التقارير المدخلة في القاعدة والتي لم يتم الموافقة عليها بعد، كما ويظهر أيًضا عدد الفئات المعدة 
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في القاعدة، وعدد المواقع المدخلة والرسائل الواردة من وسائل اإلعالم على شكل RSS، والرسائل الواردة التي يتم 

تقسيمها وفًقا لتصنيفها من حيث كونها واردة عبر البريد االلكتروني أو رسائل SMS أو تويتر.

 مربــع التقاريــر الحديثة: يظهــر المربع ملخًصــا بالتقارير الحديثة المقدمة عــن طريق إظهار العنــوان، ووقت الحدث، -    

وفيما إذا تمت الموافقة على التقرير والمصدر.

مربع وسائل اإلعالم: يعطي  لمحة عامة حول مدخالت الـ RSS الواردة إلى الخارطة.-    

 التقارير

قسم التقارير هو المكان الذي يعرض به نظام الخارطة كافة التقارير المقدمة للبرنامج، ومن هنا يمكنك عرض القائمة 

الكاملة بالتقارير، والوصول إلى التفاصيل حول كل تقرير، وتنظيم التقارير التي من الواجب تعديلها وإقرارها.

إظهار التقارير: قســم إظهــار التقارير يحتوي على شــريط أدوات خاص به، والــذي يعرض األيقونات التاليــة: إظهار الكل، 

بانتظار الموافقة، وبانتظار التحقيق.

إظهار الكل هو القسم الذي يمكن من خالله أن ترى كافة التقارير داخل القاعدة، والذي يعني التقارير التي تم التحقق 

منها والتقارير التي تمت الموافقة عليها والتقارير المقدمة والتي لم يتم الموافقة عليها أو التحقق منها بعد.

من المهم جًدا مالحظة أن التقارير المقدمة للخارطة ال تظهر بشــكل تلقائي على الموقع أو الخارطة، بل من الواجب 

أولًا أن يتم منحها اإلذن المالئم من قبل المشرف.
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إلظهــار كافة التقارير، مــن الممكن أن تتفقد الجانب األيمن لكل تقرير لمعرفة إذا ما كان قد تم تحقيق التقرير أو فيما 

إذا قد تمت الموافقة عليه أو إلغاؤه. بالنقر على كل واحد من هذه الخيارات يصبح المشرف قاًدرا على التصرف بالتقارير.

تظهر قائمة انتظار الموافقة التقارير التي لم يتم الموافقة عليها بعد من قبل المشــرف، والذي يعني أن هذه التقارير 

تم تقديمها ولكن لم تظهر بعد على الخريطة، عند الموافقة عليها يظهر التقرير تلقائًيا على الخريطة العامة.

قائمــة بانتظارالتحقيــق تظهر كافــة التقارير التــي لم يتم التحقــق منها من قبل المشــرف، توجد هــذه التقارير على 

الخريطة ولكن تم تعليمها بأنها غير موثوقة من منطلق محتواها.
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الثقه في التقرير: يعطي هذا القسم خمسة خيارات للمشرف إلعطاء انطباِع حول الثقة بالمصدر الذي قّدم المعلومة.

االحتماليّة: يوفر هذا القسم للمشرف خمسة خيارات من أجل إعطاء انطباعه حول احتمالية صحة المعلومة المقدمة.

تنزيــل التقارير: يســمح هذا القســم للمشــرف بتنزيل كافــة التقارير كملفــات CSV. تتوافــر خيارات من أجــل اختيار نوع 

المعلومات بغرض تنزيلها ونوع التقرير أيًضا.

اإلحصائيات: يســمح لك قســم اإلحصائيات برؤية معلومات مفّصلة حول التقرير الذي تم تقديمه ومســتخدم برنامج 

الخارطة. يوجد في صفحة اإلحصائيات شريط أدوات يسمح للمشرف بالوصول الى الصفحات التالية:

ملخص الزائر1. 

توزيع البالد2. 

إحصائيات التقارير٣. 

أثر الفئة4. 

 .٥Punchcard تقرير الـ

مالحظة: تحقيق التقرير ليس باألمر الالزم من أجل تحقيق ظهوره على الخارطة، 

لكنه يسمح للمطلعين عليها بإدراك واقع أن المعلومة الواردة في التقرير تم 

تحقيقها من ِقبَل مصدر آخر أو من قبل المشرف على الخارطة. 
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ملخص الزائر

يظهر ملخص الزائر معلومات حول مستخدمي الخارطة.

  زوار مميــزون: عــدد زوار الخارطــة إال أنــه يتم تحديد الــزوار المميزيــن باســتخدام )Cookies(. في حــال عدم وجود -    

)Cookies( مفعلة على جهاز الزائر فإنه سيتم تفعيله بقليل من اإلرشاد.

 الزيارات: سجل للزوار القادمين إلى الموقع، والذين يمضون أكثر من ٣0 دقيقة في استعراض الصفحة.-    

استعراض الصفحة: العدد الكلي للصفحات التي تم استعراضها من قبل الزوار في موقعك.-    

تتواجد معلومات الزوار باستمرار، كما ويسمح للمشرف برؤية اإلحصائيات لفترة محددة من الزمن وذلك بإدخال التواريخ 

في الخانات المعاكسة أو بالنقر على أزرار التواريخ والتي تسمح لك باستخدام فترات زمنية محددة تتمثل بشهر واحد أو 

بثالثة أشهر أو ستة أشهر. 

قسم اإلدارة

هو القسم الذي يسمح لك بتهيئة أو ضبط المالمح الرئيسية للخارطة، بحيث تكون متعلقًة بمشروعك أو تابعة له على 

وجــه التحديــد. يمكن الوصول إلى صفحة اإلدارة من قبل صفحة المشــرف )admin( على الطرف الســفلي األيمن من 

الصفحة.
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عنــد الوصــول الى صفحــة اإلدارة، يظهر شــريط األدوات ثمانيــة خيارات بحيث يتمكن المشــرف مــن تعديل وتخصيص 

اإلعدادات التالية:

الفئات1. 

النماذج2. 

المشاركة٣. 

الصفحات4. 

قنوات األخبار٥. 

الطبقات6. 

الجدولة7. 

 .8Cloudvox

التصنيفات

صفحــة التصنيفــات هي الصفحة التي يمكن من خاللها إعداد التصنيفات المخصصــة للخارطة. تحتوي صفحة برنامج 

)Ushahidi( على تصنيفات أساســية، والتي من الممكن إلغاؤها واســتبدالها بالتصنيفات المختارة من قبلك. إن أهمية 

التصنيفات في الخارطة، ال تكمن فقط في جمع معلومات من المستخدمين، ولكن أيًضا في وضع تصنيفات مخصصة  

للمعلومات التي تتمحور حول الخارطة والمشروع. 

مثال: إن كان مشــروعك يتمحور حول تفعيل دور الشــباب في المجتمع، فإن بامكانك وضع تصنيفات مختلفة تختص 

بنشاط الشباب في المنطقة، من فعاليات ثقافية، ونشاط سياسي، وعمل اجتماعي، إلخ.

تظهر قائمة التصنيفات اســم الفئة بحيث يظهر الشــرح أســفل االســم  ولــون التصنيف على الجانــب أو على األيقونة 

وتظهر على الطرف البعيد اإلجراءات األولية التي يمكن إتمامها من تعديل ورؤية ومسح.
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النماذج

صفحة النماذج تســمح لك بتغيير الصفحة التي يعبئ من خاللها المســتخدم تقريره  بعد أن يقوم بالنقر على »تقديم 

التقريــر«.  يتــم وضع هذا النموذج بشــكل افتراضي مع رقم محدد مســبًقا من الحقول أو الخانــات، إال أنه من الممكن 

.)By Default( إضافة نماذج أخرى أو العمل على تعديل النماذج الموجودة بشكل أساسي
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يمكــن تحريــر النموذج األساســي أو حذفه من خالل النقر على واحــدة من عالمات التبويب )Tab( فــي نهاية الصفوف. 

يمكن تحرير الحقول عن طريق النقر على عالمة تحرير الحقول في النموذج األساسي.

تحرير نموذج موجود

 انقر على كلمة »تحرير نموذج« لتظهر لديك عالمة تبويب في أسفل الصفحة تسمى حقل جديد. انقر عالمة التبويب -    

هذه وسوف يظهر صندوق مربع، مما يسمح لك خلق حقل جديد في النموذج االساسي.

 إلضافة حقل جديد عليك أوالً أن تقرر إذا كان الحقل ســيكون حقل حر، مما يعني أن المستخدم يستطيع إدراج نص -    

حر، أو حقل ثابت ويعني ذلك إضافة نص معين، أرقام على سبيل المثال.

 كخطــوة ثانية، يجب عليك إدراج اســم الحقــل، ليدل على المعلومــات المطلوبة في هذا الحقل، ثــم أضف القيمة -    

االفتراضية المطلوبة في الصندوق الثاني.

الصفحات

قسـم الصفحـات: هـي الصفحـة التي تسـمح لـك بإضافة صفحات أخـرى بجانب الصفحـات الموجودة حاليًا في شـريط 

األدوات الرئيسـي فـي الصفحـة الرئيسـية. كمـا أنه يمكن مـن هنا العمل على تعديـل أو حذف صفحة »حولنـا« أو جعلها 

غير مرئية  وهي الصفحة األساسـية على شـريط األدوات الرئيسـي.
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قسم المستخدمين

إظهار المستخدم

قسـم المسـتخدم: هـي الصفحـة التـي يمكـن مـن خاللهـا رؤيـة إعـدادات الحسـاب للبرنامـج، والعمـل علـى تغييـر أو 

إنشـاء الحسـابات وذلـك عـن طريـق  إنشـاء كلمـات المـرور وأسـماء المسـتخدمين، باإلضافة إلـى وضع مهام المشـرفين 

والمسـتخدمين  والذيـن يقدمـون التقاريـر للخارطـة.

إضافة أو تعديل إعدادات المستخدم

من أجل تغيير إعدادات المســتخدم، يمكن للمشرف زيارة إضافة/ تعديل المستخدم، وإدخال التالي: اسم المستخدم، 

واإلســم الكامل، والبريد اإللكتروني وكلمة المرور. ومن ثم يختار مســتوى اإلشــراف المســموح )غير مشــرف، مشــرف، 

مشرف بدرجة عالية( وفّعال أو غير فّعال لنظام التنبيهات. يقوم هذا النظام األخير إذا تم تفعيله باختيار »نعم« بإرسال 

تنبيهات إلى المستخدم في كل حيٍن يتم فيه تقديم تقرير جديد إلى الخارطة.

إن وضع المشــرف يســمح للشــخص بالوصول والتعامل مع كافة الرســائل باإلضافة إلى التعديل والوصول إلى قسم 

اإلدارة. يســتطيع المشــرف ذو الدرجــة العالية القيــام بالمهام المذكورة أعاله إضافة إلى أنه الشــخص من يســمح  له 

بالوصول إلى إعدادات الصفحة وتعديلها.

لوحة اإلشراف

يقع على عاتق لوحة اإلشــراف الخاصة بـ )Ushahidi( مهمتان رئيســيتان: األولى هي فحص التقارير بشــكل نهائي قبل 
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تحميلهــا على الخارطــة. والمهمة الثانية هي القيام بتخصيص القاعدة بدًءا من الخريطة وحتى أرقام الرســائل النصية 

. SMS

إن الخيارات المتاحة على صفحة المشرف من أجل التحكم بالمعلومات الواردة في قاعدتكم هي:

    -)Dashboard( لوحة التحكم الرئيسية

التقارير-    

الرسائل-    

اإلحصائيات-    

    - )Addons( اإلضافات

واجهة المستخدم

الصفحة الرئيسية

تتكون الصفحة الرئيسية لبرنامج )Ushahidi( من أقسام مختلفة حيث يقوم كل قسم بتوفير معلومة مختلفة:

الخريطة-    

الفئات-    

الجدول الزمني-    

الطبقات اإلحصائية-    

مربع التقارير-    

قائمة األحداث-    

األخبار الرسمية والرئيسية-    

تذكر بأن تقوم بحفظ اإلعدادات عند االنتهاء
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باإلضافة الى ذلك يوجد في الصفحة الرئيســية لـ )Ushahidi( شــريط األدوات والذي يحتوي على ثالث عناصر، باإلضافة 

إلى أن الصفحة الرئيسية تؤدي إلى:

تقارير-    

تقديم التقارير-    

تنبيهات-    

االتصال بنا-    

حولنا -    

التصنيفات

توجد خانة التصنيفات على الجانب األيمن من الخريطة. توضح كل خانة تصنيف المعلومات والذي من الممكن أن يتغير 

بنــاًء على مــا ترغب بمراقبته. كل فئة لديها تصنيــف فرعي ويمكن أن يكون لديك العدد الــذي ترغب به من التصنيفات 

الفرعية. إن التصنيفات الفرعية ال تظهر بشكل تلقائي ولكن تظهر بالنقر على التصنيف الرئيسي التي تنتمي إليه.

الجدول الزمني

يظهر الجدول الزمني أسفل الخريطة، حيث يظهر عدد التقارير على الخريطة على مّر الوقت. كما ويظهر توجه التقارير 

بشكل عام منذ بداية النشر حتى اليوم الحالي على شكل رسم بياني.

من الممكن  أن يتم استخدام  الجدول الزمني  بالتناسق مع الخريطة أيًضا، حيث  يظهر التقارير عند إضافته إلى النظام.

كيفية إرسال تقرير بالمعلومات

 .)Ushahidi( يظهر مربع التقارير أسفل الفئات بحيث يمكنك من رؤية كافة المعلومات حول تقديم التقارير إلى قاعدة
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توجــد أربع طــرق من أجل إرســال 

تقريــر بالمعلومــات إلــى القاعــد 

 SMS مباشــرة، إضافة إلى رســائل

وتغريــدات  اإللكترونــي،  والبريــد 

تويتــر أو مباشــرة علــى الصفحــة 

نمــاذج  طريــق  عــن  اإللكترونيــة 

اإلنترنت.

:SMS من خالل رسائل الـ -

هنــاك ثــالث طــرق تمكنــك مــن 

إعداد الخارطة الســتقبال الرسائل 

القصيرة مباشرة:

    -FrontlineSMS باستخدام

مثــل -      SMS بوابــة  باســتخدام 

Clickatel

باستخدام »رقم مميز«-    
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مالحظة: توجد فروق كبير بين هذه األساليب الثالثة. وتتطلب استثمارات إضافية 

لمهارات الـ PHP، والموارد االقتصادية، والوقت.

 اســتخدام FrontlineSMS سهل وســريع. من الممكن تحميل البرنامج FrontlineSMS من خالل الموقع اإللكتروني -    

الخاص به. يســمح البرنامج بإرسال واستقبال SMS بمجرد توافر جهاز حاسوب وهاتف نقال، أو جهاز حاسوب ومودم 

GSM متصل بجهاز الحاسوب. 
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 من السهل إنشـــاء بوابة الرســـائل القصيرة. فهذا -    

ال يتطلب اال قليـــلًا من المال ألنـــه يتوجب عليكم 

شـــراء رقم محلي مكون من 12 خانـــة. إن الفائدة 

من استخدام بوابة SMS هو أنك ال تحتاج إلى هاتف 

نقال متصل بجهاز الحاسوب ولكنك عادة ما تدفع 

رسوًما شهرية لتفعيل الرقم المحلي.

 غالبا ما يكون إنشاء رقم مميزللـ SMS هو الطريقة -    

SMS مع الخارطة. وذلك  األكثر فعالية الستخدام 

ألن عدد األرقام )من ٣ إلى ٥( هو ســـهل من ناحية 

التذكر واإلعالن عنه.

يمكن أن يمثل الحصول على الرمز القصير تحديًا ألنك بحاجة لالتفاق مع شركات المحمول. ويتطلب دمج الرقم المميز 

مــع الخارطــة خبرة فــي لغة PHP. من مميزات اســتخدام الرقــم المميز هو أنك ال تحتــاج لالتصال باإلنترنــت والهواتف 

.GSM المحمولة، أو مودم

يمكن الوصول إلى رســائل SMS من قســم الرســائل في لوحة التحكم الرئيســية، أو من خالل شريط األدوات من لوحة 

المعلومات. النقر على عالمة التبويب يظهر لك جميع رسائل SMS الواردة في الخارطة. في هذا القسم يمكنك أن ترى 

جميع الرسائل، أو الرسائل الواردة، أوالصادرة، أو الموثوقة، والرسائل غير المرغوب بها، أو األشخاص المرسلين .

.FrontlineSMS مالحظة: ال تحتاج إلى االتصال باإلنترنت الستخدام
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من خالل البريد اإللكتروني:

من خالل صفحة الرسائل، يمكنك ضبط إعدادات البريد اإللكتروني الستقبال رسائل البريد اإللكتروني من المستخدمين.

للقيام بذلك، يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني على جوجل؛ أو ياهو، أو غيرها من الشركات.

خادم البريد/ اسم المستخدم:

هذا هو المكان الذي يمكن أن تدخل من خالله عنوان البريد اإللكتروني الذي تريد استخدامه إلرسال وتلقي رسائل البريد 

اإللكترونــي. هــذا ويوصى بإعداد عنوان بريد إلكتروني خــاص بالخارطة، مع الكثير من الســعة المتاحة لتجنب الحصول 

على حساب ممتلئ في وقت قصير، خاصة في حال ورود الكثير من الرسائل إلى صندوق الوارد في الحساب اإللكتروني.

كلمة السر لخادم البريد: 

في هذا القسم يجب عليك أن تضع كلمة السر لحساب البريد اإللكتروني.

مدخل خادم البريد:

فــي هذا المربع يجب وضع المنفذ الذي يقوم  بإدخال الرســائل الواردة لحســاب البريد اإللكترونــي. غالبا ما تكون هذه 

المعلومات واردة في إعدادات حساب البريد اإللكتروني نفسه.

خادم البريد/ المضيف:

فــي هــذا المربع يجب وضع خادم البريد المضيف، حيث تتواجد عدة اقتراحات بشــأن ما يمكــن أن يكون نوع المضيف. 
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للتحقق من الخادم المضيف، يرجى إلقاء نظرة على صفحة إعدادات الحساب البريد اإللكتروني الخاص بك.

نوع خادم البريد:

هنا حيث يمكنك إدراج نوع الملقم، حيث يعد POP3 و IMAP أكثرها اســتخداًما، ولكن للتذكير مّرة أخرى، فإن صفحة 

إعدادات حساب البريد اإللكتروني تحتوي على األنواع الصحيحة.

SSL دعم خادم البريد 

في هذا المربع يجب إدراج البيانات المتعلقة بدعم خادم SSL لحســاب البريد اإللكتروني. هذه المعلومات متوفرة أيضا 

في صفحة إعداد البريد اإللكتروني .

يمكن الوصول لرســائل البريد اإللكتروني من قســم الرســائل في لوحة القيادة أو من الواجهة الرئيسية للوحة القيادة. 

بالنقــر علــى عالمة التبويب، تظهر جميع رســائل البريد اإللكتروني. وكما في صفحة الـ SMS، يصبح بإمكانك مشــاهدة 

جميع الرسائل، أو الرسائل الواردة أو الصادرة ،أو الموثوقة، والرسائل غير المرغوب بها، أو المرسلين.

:Twitter من خالل

يمكنكم اســتقبال تغريدات من »تويتر« غن طريق إنشــاء 'Hasthag' خاص بالمشــروع. ويمكن الوصول إلى رسائل تويتر 

الخاصة بالمشروع من قسم الرسائل في لوحة القيادة، ومن شريط أدوات لوحة القيادة. قسم الرسائل في تويتر شبيه 

بقسم الرسائل للـ SMS، ولكن بالنسبة لتويترفإن الرسائل تأتي مباشرة على الخارطة.
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مــن الممكن أن نــرى قائمة بجميع التغريــدات، الواردة، والموثوقة، والرســائل غير المرغوب فيها. ويمكنكم مشــاهدة 

مرسل التغريدة وتاريخ التغريد في قائمة رسائل تويتر.

الجدول الزمني لألحداث/ التقرير            

يظهر مربع األحداث أســفل الجدول الزمني ويظهر قائمة بالتقارير بتسلســل زمني بدايــة من أحدثها حيث تظهر هذه 

القائمة، وعنوان التقرير،  والموقع، والتاريخ الذي تم تقديمه فيها أو التاريخ الذي يعود إليه زمن حدوث التقرير.
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مقّدمـــــــــة

تصاعدت أهمية وســائل اإلعالم االجتماعي في السنوات األخيرة إلى حد أصبحت فيه من أساسيات التواصل االجتماعي 

والترويــج للمنتجــات والقضايــا المختلفة. وال تخرج منظمات المجتمــع المدني عن هذه القاعدة مــن حيث حاجتها إلى 

توظيف هذه الوسائل لخدمة قضاياها وإيصال صوتها إلى جمهورها للترويج لنشاطاتها واكتساب مؤيدين جدد. 

ولتحقيــق هذا الهــدف، ينبغي أن تســعى المنظمات غيــر الحكومية إلى وضع خطــة )اســتراتيجية( واضحة للمحتوى 

الذي تســعى لنشره على كافة حســاباتها على شــبكات التواصل االجتماعي بحيث تحدث هذه الخطة أفضل األثر في 

الجمهور وتعمل على إيصال رسالتها لآلخرين بالشكل الذي يالئم تطلعاتها للتغيير في مجتمعها، بجانب الحفاظ على 

هذه الرسالة متماسكة وهادفة بشكل منظم. 
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نتناول في هذا القسم مدى أهمية تحديد استراتيجية خاصة بالمنظمة غير الحكوميّة على قنوات التواصل اإلجتماعي 

واألمور التي يجب أن تحرص المنظمات على اتباعها أثناء تنفيذ هذه االستراتيجية.

ما هي استراتيجية وسائل اإلعالم االجتماعي لمنظمات 
المجتمع المدني؟

هــي الخطة التي تضعها المنظمــة وتحدد فيها المحتوى الذي تحتاج لمشــاركته مع جمهورها، ومنصات أو شــبكات 

التواصل االجتماعي التي تنوي اســتخدامها لنشــر هذا المحتوى بأشــكاله المختلفة من نصــوص وصور وفيديو وغيرها 

وأوقات مشاركته على المنصات إضافة إلى تحديد المسؤولين عن إدارة هذه الحسابات.
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 ما هي األمور الواجب مراعاتها في استراتيجية وسائل اإلعالم االجتماعي لمنظمات المجتمع المدني؟

هنــاك عدة أمور ينبغي على منظمة المجتمــع المدني مراعاتها كي تخرج الخطة الخاصة بوســائل اإلعالم االجتماعي 

على الوجه األمثل أال وهي:

أ- قم بتحديد:

 وســائل التواصل االجتماعي المناســبة لطبيعة وأهداف منظمتك. لســت بحاجة إلنشــاء حســاب علــى موقع تمبلر -    

للتدوين اإللكتروني على سبيل المثال في حال لم يكن جمهورك متواجًدا عليه بشكل ملحوظ ومؤثر.

 الجمهور المســتهدف. هل تســتهدف الذكور أم اإلناث بحمالتــك المجتمعية؟، أم هل تقتصــر هذه الحمالت على -    

األطفــال والمراهقيــن فقط؟.  ما هي الفئة العمرية التي تخاطبها ومن أي بلد؟. تذّكر أن فئة الشــباب مثلًا تحتاج إلى 

لغة أكثر حداثة وعصرية في التخاطب معها مع اإللمام بالمفردات الشبابيّة التي تجعل التقارب مع هذه الفئة أكثر 

سهولة ويسرًا مع تحسين إمكانية إيصال رسالة المنظمة إليها. 

 اللغة المســتخدمة. ما هي اللغة التي تخاطب بها جمهورك؟. استخدم العربية إن كان جمهورك يستخدمها في -    

المقــام األول واإلنجليزية إن كانت تخاطب الجمهور العالمي لشــيوع اســتخدامها حول العالــم. إن كنت ترغب في 

تقريب قضيتك إلى جمهورك بشــكل أعمق، فيمكنك اللجوء إلى استخدام اللهجات المحكية كاللهجة المصرية أو 

الشامية وفًقا للبلد التي تجري في الحملة.
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 االهتمامــات. ما الذي يثير اهتمام جمهورك ويضمن تفاعلهم مع قضيتك على الوجه المطلوب؟. هل هي القضايا -    

السياســية أم المجتمعية أو تلك المعنية بشؤون الشباب؟. يمكنك طرح األسئلة على جمهورك لتحديد اهتماماته أو 

االستعانة بإحصاءات منظمتك السابقة لتحديد هذا األمر.

ب- قم بالبحث عن صفحات أو حسابات مماثلة لما تسعى إليه

قــم بإجــراء مقارنة بيــن صفحتك والصفحــات التابعة لمنظمــات مجتمعية أخــرى تعمل في نفس مجالــك وتأكد إن 

كانت قد اســتخدمت الطريقة التي تحاول تطبيقها باستخدام قنوات التواصل االجتماعي. قم بدراسة هذه الصفحات 

والحســابات، وتعرف علــى المواضيع التي حصلت علــى أعلى عدد من إعجــاب المتابعين للصفحــة والمواضيع األخرى 

التي ســببت تفاعل الجمهــور معها إضافة للعناصر الموجودة ضمن إدراجات أو منشــورات هــذه الصفحات والتي قام 

المتابعون بمشاركتها على حساباتهم الشخصية. 

تذّكر أن الهدف من هذه الخطوة هو البحث عن الدروس المستفادة من تجارب المنظمات األخرى لالمتثال بها أو تجنب 

أي أخطاء قد تكون هذه المنظمات قد وقعت فيها من قبل.

ج- أسلوب كتابة الرسائل اإلعالمية على شبكات التواصل االجتماعي

 ما هي أهمية هذه الرسالة بالنسبة للجمهور المستهدف، وكيف يمكن كتابة الرسالة بحيث نحث جمهور المنظمة -    
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على التفاعل مع قضاياها والتحرك من أجل دعمها إضافة لتوضيح أهمية دعمه للقضية.

 احــرص علــى االبتــكار والتجديد في أشــكال الرســائل. ال تكتِف بالنصــوص المكتوبة فقــط بل بإمكانــك اللجوء إلى -    

اســتخدام الصور ومقاطــع الفيديو التي ال تقل أهميّة عن النصوص في عمليــة التواصل مع الفئات المعنية بعملك. 

يميل الناس عموًما للتفاعل مع المواد المرئيّة أكثر من تلك المكتوبة لذا أكثر من توظيفها في رسائلك.

 ال تجعــل من ردودك على الجمهور ردوًدا بــاردًة وخاليًة من العاطفة. تجنب الردود اآللية والمكتوبة ســلًفا وحاول أن -    

تضفي عليها العاطفة الالزمة -دون إفراط- لضمان تفاعل جمهورك من مســتخدمي وســائل التواصل االجتماعي 

مــع قضيتك. احــرص على توافر خطة إجرائية للتعامل مع كافة أنواع الرســائل المختلفة إضافة للردود والتعليقات 

اإليجابية منها والسلبية كذلك. 

 احــرص علــى التنويع في طريقة كتابة الرســالة بحيث تناســب جمهورًا مختلًفــا في كل مرة. يضمن لــك هذا مزيًدا -    

من التأثير الذي يجب أن تحدثه رســالتك اإلعالميّة. تذكر بأن القضايا التي تركز على التوعية بقضايا التحرش الجنســي 

باألطفال قد تهتم بمخاطبة األمهات في المقام األول لتنبيههن إلى أي اختالف قد يطرأ على أوالدهن على ســبيل 

المثال.

احرص على أرشفة المحتوى الذي قمت بمشاركته مع جمهورك على الشبكات 

االجتماعية بحيث يصنف هذا المحتوى في مجلدات تحفظ على جهاز الحاسوب 

الخاص بك وفًقا للشهر والسنة.
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د- إنشاء خط زمني لنشر المحتوى

 ضع خطة لنشــر المحتوى بشــكل زمني بحيث تحدد تاريخ نشر المحتوى بأنواعه المختلفة من نصوص وصور وغيرها -    

باأليام واألســابيع والشــهور. اختيار الوقت المناسب لمشــاركة المحتوى قد يكون له أكبر األثر في الوصول إلى الفئة 

المستهدفة بنجاح.

 قم بجدولة المحتوى بذكاء. ال تقم  بمشاركة المحتوى النصي مثلًا مع جمهورك طوال اليوم بل احرص على التنويع -    

حتــى تحافظ على اهتمامه. بعض األشــخاص يفضلــون المحتوى المرئي على المكتوب ولذا قــم بجدولة المحتوى 

الذي يناســب الجميع. ســمح الفيســبوك أخيرًا بجدولة اإلدراجات على الصفحات لنشــرها في أوقــات محددة ولكن 

يمكنــك اســتخدام برامج أخرى للقيام بعملية الجدولــة مثل:  HootSuite وTweetdeck وSocialBro على ســبيل 

المثال والتي يسمح كل منها بجدولة اإلدراجات والمنشورات على عدة حسابات للتواصل االجتماعي في آن واحد.

هـ- قم بمشاركة المحتوى مع جمهورك واستمتع بالتفاعل معه

إن إدراج محتــوى قيّم ومشــاركته مع اآلخرين مع رصد ردود األفعــال تجاهه يعد أمرًا غاية في المتعــة أحيانًا. التفاعل 

اإليجابي سيزيد من دافعيتك لمشاركة المزيد من هذا المحتوى أما ذلك السلبي فسيدفعك للبحث عن مواطن الخلل 

في رســائلك وإدراجاتك ومحاولة إصالحها وترويجها بشــكل أفضل. أشــرك الجمهور في المحادثــة وكن حريًصا على 

االستماع إليه. 
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و- رصد وتقييم مستوى األداء على حسابات التواصل االجتماعي الخاصة بمنظمتك

يمكنك اســتخدام عدد من األدوات المتوافرة على اإلنترنت لقياس مســتوى أداء شــبكات اإلعالم االجتماعي لمنظمتك 

واإلقبال ومشــاركة الجمهــور في التفاعل مع قضاياك التي تتبناها. من الممكن تقديــر ذلك عن طريق عدد المعجبين 

بصفحات الفيســبوك ومتابعي حســابات تويتر إضافة للتعليقات وإعادة التغريد. توفر أدوات قياس الرؤى من فيســبوك 

واجهة مثالية لقياس تفاعل الجمهور مع المحتوى ومدى تجاوبه مع المشــاركات المنشورة إضافة إلى تحديد من هو 

جمهورك فعلًا ومدى نجاح االستراتيجية التي وضعتها في تحقيق أهداف المنظمة وحشد الدعم الالزم لحمالتها.

تتواجد على اإلنترنت عدة أدوات لرصد وتقييم مدى أداء حســاباتك المختلفة على مواقع التواصل االجتماعي وبعضها 

متوافــر بالمّجــان.  يعــد كل مــن klout وsumAll مثاليــن على بعض هــذه األدوات التــي يمكنها تتبع أكثر من حســاب 

للمنظمة على الشبكات االجتماعية مثل فيسبوك وتويتر ومنح المنظمة إحصاءات عن مدى وصول الرسائل واإلدراجات 

المختلفة وتفاعل الجمهور المستهدف معها. 

أمور يجب االنتباه إليها عند وضع استراتيجيتك لإلعالم 
االجتماعي 

 المقدرة على استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي مثل تويتر وفيسبوك بشكل جيد.-    
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التواصــل -     شــبكات  إلدارة  مناســبين  وأشــخاص  كفــاءات   توافــر 

االجتماعي والتواصل الفّعال مع الجمهور المستهدف.

وجــود هويــة بصريــة ورقميّــة للمنظمــة تعبّر عن رســالة -    

المنظمة وأهدافها.

 المقــدرة علــى توظيف وتعييــن مصمــم جرافيكي قادر -    

على توصيل فكرتك ورسالتك عن طريق تصميمات خلّاقة 

وجذابة تلفت انتباه جمهورك المستهدف. كما يجب الحذر 

مــن أخطاء المنظمات األخرى التي تتناســى وتقلل من شــأن 

ودور المصمم الجرافيكي ألن ما يصنعه هو بنفس قدر وأهمية 

المحتــوى المكتــوب. في حال تّعذر عليك تعييــن مصمم جرافيكي 

فابحث عن خيارات بديلة من شأنها إعطاؤك نفس النتائج ولكن بطريقة أقل 

تكلفة. فإن ســبق وفكرت باســتغالل وتوظيف قدرات المتطوعين من حولك بطريقة تصقل مواهبهم وتعطيهم 

المزيد من الخبرة العمليّة فلم ال تدرس إمكانية االستفادة منهم؟.

 توفر المصادر المالية في حال فكرت في استخدام أساليب تسويقية مثل إعالنات الفيسبوك أو جوجل.-    

 اعمل على تخصيص رســالتك وفًقا للشــبكة االجتماعية التي تســتخدمها. ال تقم مثلًا باستخدام نفس الرسالة في -    

فيسبوك وتويتر وذلك الختالف خصائص وجمهور كل منها. قبل أن تكتب تغريدة معينة عن منظمتك فكر إن كنت 
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ســتقوم بإعادة تغريدها بنفسك؟. أما على موقع فيســبوك، فغالبًا ما يميل المستخدمون إلى مشاركة الصور مع 

اآلخرين، لذا يمكنك أن تستخدم الصور المعبرة المرفقة بعبارات قصيرة ومعبرة إلحداث التأثير المطلوب.

 قليــل من العواطف ال يضر!. اإلنترنــت فضاء مزدحم جًدا ولذا يلزمك أن تخاطب مشــاعر جمهورك إلى حد ما بحيث -    

يدفعهم ذلك إلى مشاركة محتواك مع أصدقائهم وزمالئهم على الشبكات االجتماعية. 

المبادئ التنظيمية الســتخدام اإلعــالم االجتماعي من 
قبل العاملين في المنظمات غير الحكوميّة

تناولنا سابًقا أساسيات تعامل وتصرفات العاملين في 

منظمتـــك مع جمهور ومؤيدي هـــذه المنظمة على 

شبكات التواصل االجتماعي، ونتطرق في هذا القسم 

لألساســـيات والمبادئ التـــي يتوجب علـــى العاملين 

المنظمة وموظفيها ممن يســـتخدمون قنوات  في 

التواصـــل االجتماعـــي من فيســـبوك وتويتـــر وغيرها 

بشكل شـــخصي اتباعها بهدف المساهمة في تعزيز 

صـــورة المنظمة والتعامـــل مع اإلعـــالم االجتماعي 

بشـــكل أخالقي ومهنـــي وتقليل المخاطـــر التي قد 

يتعرض هؤالء األفراد لها هم والمنظمة أيًضا.

مع االنتشـــار الســـريع لمفاهيم اإلعـــالم اإلجتماعي 

والتغلغل األســـرع لمدى اســـتخداماته، تأتي مخاوف 

ال مفـــر منها من قبل المســـؤولين عن إدارة وســـائله 

وشـــبكاته المتعّددة، ذلك أن هذا االنتشار قد أدى إلى 

خلق فرص عظيمة إضافة إلى بعض التحديات الهائلة 



دليل منظمات المجتمع المدني     |    استراتيجيات وسائل اإلعالم اإلجتماعية 242

التي يجب مواجهتها.  فالبعض يُبدي تحفظاته تجاه 

مـــدى الحّريـــة الواجـــب إعطاؤها لمســـتخدمي تلك 

الوسائل من موّظفين وإدارييّن ال سيّما 

في ظـــّل المفاهيم المنتشـــرة 

عن التأثير السلبي لمثل هذه 

الوســـائل علـــى إنتاجيّـــة 

وبالتّالـــي  الموّظفيـــن 

مســـتوى  انخفـــاض 

وجودة العمل. 

لـــذا نالحـــظ أن العديد 

الحكوميّة  الجهات  من 

تبـــادر  الحكوميّـــة  وغيـــر 

بفـــرض القوانيـــن المحـــدّدة 

المانعـــة  األحيـــان  بعـــض  وفـــي 

اإلعالم  ووســـائل  شـــبكات  الستخدامات 

اإلجتماعـــي في محيـــط العمل. وقد كانـــت النتيجة 

المتوقعـــة أن لجـــأ الموّظفون الســـتخدام المواقع 

والوســـائل اإللكترونيّة المخترقة  لمثـــل هذا الحجب 

والتي تعطيهم كامل الحّريـــة للوصول إلى المواقع 

العنكبوتية  الشـــبكة  لتبرهن  يريدون.  التي 

مجدًدا أن “الســـيطرة” ليســـت الحل 

األمثل وأن فعاليّة إدارة ســـلوك 

بــــ  تكمـــن  المســـتخدم 

المـــدروس  ”التنظيـــم” 

والموّجه بشـــكل ســـليم 

وليـــس بفرض وممارســـة 

من  تحد  التـــي  القوانيـــن 

التواصل  وسائل  استخدام 

االجتماعي. 

إن تعزيز الثقة بين العاملين ضمن 

وتقديم  الواحدة،  المنظمة  موظفي 

والعمليـــة  المفيـــدة  والنصيحـــة  المشـــورة 

االجتماعي  اإلعـــالم  وســـائل  اســـتخدام  بخصـــوص 

إضافـــة إلـــى توفيـــر اإلطار المناســـب الســـتخدامها 
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من قبـــل الموظفين بشـــكل ال يحرج وال يســـيء إلى 

صورة المنظمة، وحماية خصـــوص األفراد والعاملين 

فيها هـــي من أهم األســـباب والدوافـــع الداعية إلى 

تحديد مثـــل هذه المبـــادئ التوجيهية التي تســـاعد 

المشتغلين في المنظمات غير الحكومية على ضبط 

التواصـــل االجتماعي ضمن  اســـتخدامهم لوســـائل 

حدود محددة ومرسومة سلًفا. 

الممارســات والتوصيــات الســليمة الســتخدام مواقع 
التواصل االجتماعّي

يمكن تقســيم الممارســات الســليمة الســتخدام مواقع التواصل االجتماعي من قبل منظمات المجتمع المدني إلى 

نوعين، حيث يعنى أوالهما بإدارة هذه المنظمات أما ثانيهما فيتوجه إلى الموظفين والعاملين فيها. 

ممارسات إدارة منظمات المجتمع المدني:

العرض والشرح اإليجابيّين  

إّن توظيف الوسيلة الصحيحة في التعاطي مع الموّظفين هو سر من أسرار نجاح إستراتيجيّتك. وعليه، يصبح التقليل من 

أوامر النهي بإلقاء الضوء على ما يمكن أن تنتج عنه مشــاركاتهم وتفاعلهم اإلفتراضي هو حجر األســاس في طريقة 
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التعامل. إّن الّنهي يولد اإلحباط ويقلل من اإلحســاس بالمســؤوليّة، لذا، اغرس تلك المســؤوليّة في موظفي منظمتك 

واصنــع منهم واجهتك اإلعالمية واجعلهم الناطقين باســمك. زد من حماس موظفيك لمشــاركة إدراجات المنظمة 

على فيسبوك والتغريد على تويتر باستخدام حساباتهم الشخصية.  

اجعل توّقعاتك واضحة  

بغــض النظر عن الطريقة المتّبعة من قبل جهة عملك لتنظيم اســتخدامات اإلعــالم اإلجتماعي المتعّددة، يجب على 

إســتراتيجيّتك أن تتّصف بالوضوح و الشــفافيّة المطلقتين. عــّرف وصنّف توجهات موّظفيك على الشــبكة العنكبوتيّة 

وحّدد المســموح باســتخدامه منها بمــا يتفق مع مكان عملــك وأهداف منّظمتــك. اعلم أن قوانين العمــل المنّظمة 

الســتخدامات الشــبكة العنكبوتيّة ووســائل اإلعالم اإلجتماعي تُعنى بتصّرفات وســلوك  األفراد، وأّن أي خرق لها يضع 

صورة  وكيان عملك على المحك،  فالفهم الكامل لكل حيثيّات تلك القوانين هي مسؤوليّة الموّظفين، وفي حال تابع 

أّي منهم خرق أّي منها عن طريق إســاءة االســتخدام، فإن المحاســبة يجب ان تتم بناًء على خرقهم للشروط المهنية 

وليس بسبب استخدام شبكات التواصل االجتماعية في حد ذاتها. 

المرونة 

أهــم مــا يميّز اإلعالم اإلجتماعي عن باقي وســائل اإلعالم المرئي والمســموع هو التغيّر الســريع الــذي يطرأ على حالة 

وطرق اســتخدامه. اجعل من ذلك أساًسا للتطوير المستمر إلســتراتيجيتك بطريقة تتزامن مع مثل هذا التغيّر. ابق على 

اّطــالع كامل بكل ما هو جديد في عالم التواصل اإلجتماعي. عّدل، وغيّر وجّدد في بنود إســترتيجيتك مع الحرص على 

إبقاء جميع موّظفيك على دراية تاّمة بكل التغيرات. اجعل من عمليّة التغيير جزًءا ال يتجّزأ من المهنيّة الممزوجة بالمرح 
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وأشرك  الجميع فيها  واحرص على األخذ بآرائهم. كن خالًّقا واجعل من الوسائل المتاحة منبرًا لك. يمكنك مثلًا  المضي 

قًدما واإلعالن عن كل ما هو جديد لديك على صفحة الفيسبوك الّخاصة بموظفيك!.

ممارسات العاملين في منظمات المجتمع المدني:

الّصدق والشفافيّة

كن حريًصا على التعريف بنفسك وبعملك  عند استخدام المدونات وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي.  اذكر اسم 

منظمتك بوضوح وقم بالتشــديد على واقع كون تعليقاتك وتدويناتك تعبر عن أرائك الشخصية التي ال دخل للمنظمة 

بها. تجنب اســتخدام األسماء المستعارة أو الوهمية عند نشــر المحتوى المتعلق بمنظمتك وتذكر دائًما أن الشفافية ال 

تعني إفشاء أسرار عملك السريّة والمّهمة. 

استخدام عبارات براءة الذّمة

تفيد عبارة  براءة الّذمة في إخالء مسؤولية منظمتك بخصوص تقوم بنشره على مواقع اإلنترنت غير التابعة لها أو على 

مدونتك الخاصة. يمكنك اســتخدام عبارة مثل: »إن جميع اآلراء الواردة في هذه المدونة شــخصية وال تعبّر عن مواقف 

المنظمة«

التمثيل الجيّد لمنظمتك 

كن حريًصا على إحســان التصرف على مواقع التواصل االجتماعي، ذلك أن اآلراء والمواقف التي ســتعبر عنها على هذه 
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المواقع ستنعكس على المنظمة التي تعمل فيها بشكٍل مباشرٍ أو غير مباشر، ولذا تذكر دائًما أنك سفير هذه المنظمة 

رغًما عن أنفك!.

المساهمة في النقاشات الدائرة على اإلنترنت

تتَبّع الجهات التي تشــاركك في تبني ذات القضايا، ومن ثم احرص على المســاهمة في النقاش بخبراتك المستقاة من 

تجربتــك الخاّصة. كن على دراية بالموضوع الذي يجري النقاش حوله، واحرص على أن تكون لك الريادة فيه بحيث تكون 

مشاركاتك منسجمة مع سير الحوارات. 

اإلعالء من قيمة المحادثات

تحدث عن مشــاريع منظمتك ومبادراتها واحرص على طرح األســئلة لتفعيل الحوار والمشــاركة بين جميع األطراف. إّن 

المحتــوى المفيد والمثير لالهتمام والمدّعم بالروابط والوثائق المختلفة كالصور والفيديو والتقارير وغيرها من المصادر 

هو ما يثري هذا التفاعل ويلقي الضوء على مساهمات منظمتك في خدمة مجتمعها. 

اســتخدم اإلعالم االجتماعي لرواية قصصك العاطفية والمؤثرة وشــاركها مع اآلخرين!. كما واحرص على التجاوب مع 

مساهماتهم لخلق إحساس بالتشاركية والتساوي معهم. 

االنتشار على جميع مواقع اإلعالم االجتماعي

ال تقُصر مشاركاتك على موقعي »فيسبوك« و«تويتر« باعتبارهما األكثر تأثيرًا، ذلك أن هذا قد يؤدي بك إلى إهمال المواقع 

األخــرى التــي قد تحتوي أشــخاًصا ذوي تأثير عظيٍم في خدمة قضاياك. الحظ أيًضا أن وســائل اإلعــالم االجتماعي هي 
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وسائط عالمية ال تعتمد على بلٍد أو جغرافيّة معينة، بل هي موجهة لجميع سكان الكرة األرضية تقريبًا!. لذا تذكر دائًما 

أن مشاركتك يجب أن تسعى للحفاظ على صورة منظمتك بشكل عام، إضافة لتفاعلها مع مختلف الثقافات واألعراق 

من منظور عالمي.

احترام اآلخرين

تذكر دائًما بأن عليك واجبًا كموظف في منظمتك يتمثل في ضرورة احترام اآلخرين، فال تضلل قراء مدونتك وال تهاجم 

أولئك المختلفين مع آرائك، بل كن منفتًحا على اآلخرين ومتقبلًا آلرائهم. 

إنشاء عالقات مع اآلخرين

بنــاء الثقة مع الجمهور من أهم ما يجب أن تســعى منظمات المجتمــع المدني إلى تحقيقه، ذلك أن هذا الجمهور هو 

القــوة الدافعــة التي تعطي الزخم لنشــاطات المنظمة وفعالياتها فــي الدفاع عن قضاياها. اجعــل لغة حديثك إلى 

قرائك بسيطة ومفهومة وواضحة بحيث تصلهم الرسائل الخاصة بمنظمتك بشكل سليم.

اجعــل محتــواك مفتوًحا ومتاًحا لآلخرين واطلــب منهم إبداء آرائهم والتفاعل مع ما تطرحه من مســائل وقضايا إلى 

جانب حثهم على التعليق على ما تطرحه من مواضيع مجتمعية تهمهم.  

المحافظة على اسم المنظمة ومحتواها

احرص على عدم توريط اسم منظمتك في أي نشاط يتنافي مع أهدافها ويستغل سمعتها. اطلب مشورة زمالئك في 

حال كنت غير متأكد من مناسبة المحتوى للنشر على اإلنترنت وخصوًصا في حال إعداده لالستخدام الداخلي كالمواد 
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الموجودة على الشبكات الداخلية للمنظمة.   

احترام حقوق الملكية الفكرية 

عنــد االقتبــاس من محتوى لطرف ثالث، أِحــل إليه، احترم قوانين الملكية الفكرية. وشــاور زمالءك عند اســتخدام مواد 

خاضعة لحقوق الطبع والنشر أو مواد خاضعة لعالمة تجارية.

اذكــر الطرف الثالث عند االقتباس منه، وقم باالستشــارة عند اســتخدام مــواد خاضعة لحقوق الطبع والنشــر أو مواد 

خاضعة لعالمة تجارية.  

حافظ على خصوصية وسرية اآلخرين ألغراض السالمة

في حال كانت منظمتك عاملًة في مناطق الصراعات أو النزاعات، فعليك توخي الحذر. ال تشارك أي محتوى مثل الفيديو 

والصور والتســجيالت الصوتية حول نشــاطات المنظمة على مواقع التواصل االجتماعي إن كان ســيضر بســالمة وأمان 

العاملين عليه وسيعرض حياتهم للخطر.

 ال تخجل من تصويب أخطائك  

االعتــراف بالخطــأ واالعتذار عنــه مع تصويبه هو مــن أفضل الممارســات على وســائل اإلعالم االجتماعــي. احرص على 

تصحيح الخطأ عن طريق توفير معلومات دقيقة للمســتخدمين. ســيفقدك التعالي عن إصالح أخطائك ثقة جمهورك 

بك ويجعل منظمتك تظهر أقل إنسانية في أعينهم. 

حاول أن تتجاوب مع النقد البناء بصدرٍ رحب وقم بتحويل التعليقات الســلبية حيال عمل منظمتك إلى نقاشات إيجابية. 
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ابدأ بشكر المعلّق على مشاركته ومن ثم أشرك باقي القراء في المحادثة.

الحرص على المصداقية والتمييز بين الحقائق واآلراء الشخصية

احــرص على أن تنقل الحقائق لجمهورك بأمانة وصدق ومســؤولية. تجنب اإلســاءة إلى صــورة منظمتك عن طريق طرح 

أرائك الشــخصية على أنها حقائق خاصة بالمنظمة. تذكر أن اإلنترنت وســيط أبدّي، ففي حال مشاركة أي معلومة عليه 

فقد صار موجوًدا على الشبكة العنكبوتية حتى وإن قمت بحذفه الحًقا. 

الحرص على الّلباقة والدقة في كتابة المحتوى

اجعل لكتابتك نســًقا واحًدا وصوتًا متناغًما. احرص على اســتخدام أسلوب جذاب ولطيف ومهني وقريب من الجمهور 

بجانب التمتع بالمهنية ومواكبة األحداث والزمن.

اعمل على أن تخلو مشــاركاتك من األخطاء اإلمالئية والنحوية، وتأكد من صالحية الروابط التي تنشــرها وعملها بشكل 

صحيح. 

بناء قدرات العاملين في المنظمة

اســتفد مــن أي فرص متوفــرة لبناء القدرات حول اســتخدام وســائل اإلعــالم االجتماعــي والتعامل معهــا. اطلب من 

منظمتــك توفير التدريب وورش العمل الالزمة لمثل هذا البنــاء أو قم بمتابعة المواقع اإللكترونية التي توفر العديد من 

هذه التدريبات المجانية حول وسائل اإلعالم االجتماعي. 
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كيــف تكتب اســتراتيجية لوســائل اإلعــالم االجتماعي 
الخاصة بمنظمتك؟

هناك عدة عناصر ينبغي على منظمات المجتمع المدني وضعها في االعتبار عند التفكير في وضع استراتيجية لإلعالم 

االجتماعي  على حساباتها مثل تحديد األهداف، والفئة المستهدفة، ومنهجيّة العمل.

تحديد األهداف

بناء العالقات مع الجمهــور اإللكتروني ورفع الوعي لديه حيال مهمة منظمتك -    

غير الحكومية

توسيع عالقات المنظمة مع شركائها وأصحاب العالقة على الشبكة اإللكترونية-    

الترويج لمهمات منظمة المجتمع المدني وخدماتها وقضاياها-    

تأســيس وبناء عالقــات من الثقة بين أصحــاب العالقة عن طريــق تقديم نموذج -    

ناجح لتواصل المنظمة اإللكتروني

التأســيس لقواعد التفاعل مع الجمهور اإللكتروني وشــركاء وممولي المنظمة -    

غير الحكومية
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الفئة المستهدفة

األشخاص الذين ال يعرفون عن جهود المنظمة-    

جمهور المنظمة غير الحكومية-    

الممولون الداعمون لجهود المنظمة وحمالتها-    

منهجية العمل

المرحلة األولى: تقييم الحاجات

ويعني القيام بإجراء البحوث حول أصحاب العالقة مع منظمة المجتمع المدني وفهم حاجاتهم ووضع خطة العمل 

الخاصة بتحقيق هذه األهداف مما يستلزم وضع خطة تفاعل أولية للتحقق من صحة األهداف. 

المرحلة الثانية: التجريب 

هــي فتــرة للتجريب مع الجمهــور اإللكترونــي، واكتشــاف توجهاته الشــائعة وما يفضله مــن مواضيــع.  تعتبر أدوات 

االســتماع هي األكثر أهمية في هذه المرحلة وذلك لتحديد اللهجة المســتخدمة في تفاعل المســتخدم مع وســائل 

الحملة إضافة لجمع البيانات الالزمة حول أداء وسائل اإلعالم االجتماعية التابعة للمنظمة من حيث التعليقات، وتفاعل 

المستخدمين، ومشاركة المحتوى وغيرها. 
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المرحلة الثالثة: التفاعل

يعد التفاعل العامل الرئيســي ألي وجود على الشــبكة العنكبوتية، وحقيقة، فهو أهم عوامل االســتراتيجية الناجحة، 

حيــث تفقد عالمــة المنظمة بدون تفاعل الجمهور حيويتها لتتحول إلى مجرد محتــوى أوتوماتيكي دون روح. لذا يغدو 

مــن الضروري وضع خطة للمحتــوى لتحقيق الفعالية األعلى. بعد التجريب مع المســتخدمين فــي المرحلة التجريبية، 

يجــب أن تتوضــح اتجاهات المســتخدم والتفاعل من حيــث كم التغريدات، واإلدراجات على فيســبوك، وحتى الرســائل 

اإلخبارية التي يتم إرسالها يوميًا أو أسبوعيًا.

المرحلة الرابعة: القياس

حيث يتم النظر إلى بيانات التفاعل وإحصائياته من إعادة للتغريد، والتعليقات، وعدد مرات اإلعجاب والتي تأتي على رأس 

معاييــر القياس. كما ويعد عــدد المتابعين على تويتر وعدد الزيــارات على الموقع اإللكتروني ومــدى وصولية تويتر من 

أساليب القياس أيًضا.

فيمــا يلــي بعض أدوات القياس التي يمكن اســتخدامها لتحديد التفاعــل مع أدوات اإلعالم االجتماعــي ويتم اختيارها 

وفًقا للبيانات التي نرغب باستخالصها:

    -Expion

    - Tweetreach

    -Hootsuite

    -Lithium Social Web

http://www.expion.com/
http://www.expion.com/
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وسائل اإلعالم اإلجتماعية - قائمة التدقيق 

هل توجد صلة بين المحتوى الذي تشاركه على الشبكات االجتماعية وبين جمهورك؟
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هــل تســعى إدراجاتــك أو تغريداتك أو صورك إلثــارة تفاعل جمهــور منظمتك من حيــث عالمات اإلعجاب والمشــاركة 

والتعليقات؟
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هل يتوافر موقعك اإللكتروني أو مدونتك على أيقونات لمشاركة المحتوى على الشبكات االجتماعية؟
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هل تتوافر موادك المطبوعة على روابط لكافة حسابات منظمتك على مواقع التواصل االجتماعي؟
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 هل تتفهم منظمتك الطبيعة المتخصصة لكل شبكة من الشبكات االجتماعية؟
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هــل  تحــرص علــى التنويع فــي الروابــط والصــور والفيديوهات والنصــوص التي تقــوم بنشــرها على مواقــع التواصل 

االجتماعي؟
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هل تقوم بمشاركة المحتوى الذي ينشره اآلخرون باستمرار مع اإلشارة إلى المصدر؟
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هل تقوم بشكر جمهور منظمتك عند قيامهم بمشاركة المحتوى والتعليق عليه واإلعجاب به وإعادة التغريد؟
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هل تخطط ألن تكون المرجع األول على الشبكات االجتماعية  في كل ما يخص القضية التي تتبناها منظمتك؟
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هــل تحــرص على اتبــاع نظريــة 20/80 والتي تقضي بأن تكــون ما نســبته 80% من المحتــوى ذا قيمة و20% منــه يدور حول 

منظمتك؟
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هل تبحث باستمرار عن الطريقة المناسبة للتواصل مع أصحاب العالقة بمنظمتك على الشبكة العنكبوتية؟
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هل تقوم غالبا بمشاركة المصادر والمقاالت وإدراجات المدونات المفيدة لقضيتك وجمهورك؟
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هل تقوم بتصميم المحتوى الجرافيكي الخاص بوسائل اإلعالم االجتماعي لمنظمتك بنفسك؟ 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

هل يعلم مؤيدو منظمتك بتواجدك على شبكات التواصل االجتماعي؟
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هل تقوم منظمتك بجمع ومشاركة قصص النجاح والشهادات الخاصة بنجاحها في القيام بعملها؟
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هل تستمع لتعليقات جمهورك وأسئلته مع الرد عليها؟
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هل تقوم بنشر المحتوى على وسيلة واحدة من وسائل التواصل االجتماعي مرة واحدة على األقل؟
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مقّدمـــــــــة

التغيير من طبائع المجتمعات منذ فجر التاريخ، وهو األمر الذي لم يسلم منه أي مجتمع في العالم مهما كان بسيًطا 

أو بدائيًــا. حيث يمكــن مالحظة تغير القيم واألفــكار والمعتقدات من عصر إلى عصر، ومن جيــل إلى جيل وحتى داخل 

المجتمــع الواحد نفســه. فما يكــون مرفوًضا في عصر ما قــد يصبح مقبولًا فــي العصر الذي يليه وحتــى مرغوبًا في 

األوقات التالية وأبسط مثال على ذلك قد يكون خروج المرأة للعمل.

 وتســعى منظمات المجتمع المدنــي إلحداث التغيير المجتمعي من خالل حمالتها واإلفــادة منه في خدمة قضاياها 

التي تدعمها ونشر الوعي حيالها بين المؤيدين لها.

ما هو التغيير االجتماعي؟

تعــّرف موســوعة ويكيبيديا مصطلــح »التغيير االجتماعي« علــى أنه التغيير فــي النظام االجتماعــي للمجتمع. ويمكن 

تعريفه بأنه: التحول أو االنتقال من نظام اجتماعي إلى آخر.

 بشــكل عام يشــمل مصطلح »التغيير االجتماعي« مفاهيم واســعة، ويحدث أثرًا عميقًا في العالقات االجتماعية، وقد 

يكــون أثــره إيجابيًا يحدث تقدمًا أو قد يكون ســلبيًا. كما أن التغيير االجتماعي قد يحدد بفتــرة زمنية معينة وفق برامج 
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ومراحل منتظمة أو قد يحدث تلقائيًا. كما قد يؤثر على المجتمع ككل كالتغيرات السياسية واالقتصادية أو قد ينحصر 

في قطاعات محددة من المجتمع كتأثيره على األسرة والسياسة والدين. 

عوامل التغيير االجتماعي

العوامل الطبيعية أو العوامل الجغرافية: العوامل 

النمو  فـــي  تؤثر  التـــي 

وتحـــدث  االقتصـــادي 

االجتماعية،  التغيـــرات 

المناخ،  الزالزل،  وتشمل: 

المعادن،  الفيضانـــات، 

إلخ. 

الفــكرية:  العـوامــــل 

وهــــــي مـــــن أهـــــم 

العوامـــل التـــي تؤدي 

الحياة  نمـــط  تغير  إلى 

االجتماعية لألفراد، وتؤثر في عملية التغيير االجتماعي.

وتشمل  السياسية:  العوامل 

واألحـــزاب،  واألفـــراد  القـــادة 

قـــادرون  أنهـــم  حيـــث  إلـــخ، 

علـــى التأثير على آراء وســـلوك 

التغيير في  اآلخريـــن إلحـــداث 

مجتمعاتهم.

الديـمـوغــــرافية  العوامــــــل 

فـــي  التغييـــر  )الســـكانية(: 

واآلثار  المجتمع  أفـــراد  تركيبة 

المترتبة عن الوضع الســـكاني 
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فـــي منطقـــة مـــا كمعـــدالت المواليـــد والوفيـــات، 

والهجـــرات، إلخ، األمر الذي قد بســـبب حراكًا اجتماعيًا 

في مجتمعات أخرى.

العوامل التكنولوجية: يعد من العوامل الرئيســـية 

للتغيـــر االجتماعي، والتي تؤثر مباشـــرة على ســـلوك 

األفـــراد وعالقاتهم االجتماعية. كما ســـعت ســـرعة 

التقدم التكنولوجي في إيجاد تغير اجتماعي ســـريع، 

فالتقـــدم التكنولوجي في مجال الطب مثالً ســـاعد 

في تخفيض معـــدالت الوفيات ليؤثر بدوره في الحياة 

االجتماعية وعلى التركيب السكاني.

الحراك االجتماعي

الحــراك االجتماعي أداة لحــدوث التغيير االجتماعي، ويقصد به تحرك األفراد والجماعــات من وضع اجتماعي معين إلى 

آخــر في نفس المجتمع أو في غيره وذلك حســب اختالف المكان والزمان. للحــراك االجتماعي أنماط مختلفة كالحراك 

المهني، والمكاني، واالقتصادي، والفكري بحيث تتداخل جميعها لتكوين مفهوم هذا الحراك.

حمالت التسويق االجتماعي 

حمالت التســويق االجتماعي هي شــريان الحياة في أي قضيــة مجتمعية، وهي أداة لمســاعدة الجمعيّات والمنظمات 
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على بناء حمالت الكسب والتأييد للتطوير أو اإلصالح وجمع األموال والمصادر األخرى التي يمكن من خاللها تقوية قطاع 

الجمعيّات األهليّة بوجه عام. يؤثر التســويق االجتماعي كذلك على السلوك االجتماعي لمصلحة الجمهور المستهدف 

والمجتمع.

التـغــيـيـــر  حمـــــالت 
المجتمعي

تختلــف حمــالت التغييــر المجتمعي تبعًا 

الجمهــور  ونــوع  المجتمــع  لطبيعــة 

المستهدف. كما تعتمد على مجموعة 

من األدوات واألنشــطة التي تســتخدم 

إليصال رســائل معينــة. ومن هــذه األدوات 

اســتخدام وســائل اإلعالم االجتماعي إلحداث 

التغييــر في المجتمع. تعد هــذه المواقع أداة 

لتسليط الضوء على قضية ما أو إدارك الحقيقة 

حيال قضية أخرى. 
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ال تكمــن قوة وســائل اإلعــالم االجتماعي في قدرتها علــى تلّمس حياة الكثيرين فحســب، بل أنها تمّكــن الجميع من 

المشاركة على المستوى الشخصي. بالرغم من أن للقضايا المجتمعية الكثير من المتغيرات المعقدة إال أن تطوير األطر 

اإلستراتيجية لحمالت التغيير المجتمعي يعمل ويساعد بالفعل على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

لماذا العمل بأسلوب حمالت التغيير المجتمعي؟

يحقق العمل بأسلوب حمالت التغيير المجتمعي الميزات التالية:

  صــب وتركيز الموارد البشــرية والمادية في اتجــاه تحقيق هدف محدد ضمن فترة محددة مما يســاعد في تحقيق -    

أفضل النتائج المرجوة من الحملة.

 إتاحة فرصة كافية لتأهيل االفراد بخصوص موضوع الحملة وأهدافها المجتمعية.-    

 توحيد الرسالة التي تصل إلى الجمهور المستهدف من الحملة، مما يجعلها أكثر تأثيًرا.-    

 تكامل عناصر الحملة مع بعضها البعض والشد من أزرها مما يساعد في تحقيق الهدف المطلوب.-    

 التعامل مع كل شريحة من شرائح المجتمع بما يناسبها من وسائل وصياغة الرسالة الخاصة بالحملة.-    

 التعامل بحرفيّة من حيث التخطيط الجيد والمتابعة والتقييم.-    
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 إحــداث تغييرمن نوٍع ما ســواء أكان هذا التغيير معرفيًّا أو قيميًّا أو ســلوكيًّا، حيث يعد هــذا التغيير معيار النجاح في -    

الحملة.

 القدرة األعلى على التأثير من خالل توحيد األهداف والجهود.-    

 التتابع والتأثير التراكمي لرسائل الحملة في وعي وذهن الجمهور المستهدف. -    

أمثلة على حمالت التغيير المجتمعي

 حمــالت الوعــي الجماهيري. تصمم لجعل الجمهور على معرفة بشــيء ما مثل حمالت )محــو األمية(، أو التثقيف -    

القانوني بموضوع ما.

 حمــالت التغيير الســلوكي. وهي نوع من الحمالت التي تحــاول تغيير أو تعديل الســلوكيّات الموجودة لدى بعض -    

األفراد في المجتمع، ومن أمثلتها: حمالت التوعية بتعاطي المخدرات، والحماية من اإلصابة بمرض اإليدز.

 حمــالت التغييــر القانوني. وهــي الحمالت التي تســعى لتعديل أو تغييــر القوانين المطبقة في بلــٍد ما والتي تعد -    

تمييــزًا تجاه فئة محددة من المجتمع كتلك القوانين الخاصة بتجريم التحرش الجنســي أو معاقبة مرتكبي جرائم 

االغتصاب.



دليل منظمات المجتمع المدني     |     حمالت التغيير والتسويق االجتماعي 266

خطــوات بنــاء اســتراتيجية لحمــالت 
التغيير المجتمعي 

تتطلــب  حمــالت التغييــر المجتمعــي الكثيــر مــن الجهد والعمــل، ومن 

الضروري ألي شخص مهتم بإطالق حمالت التغيير المجتمعي إدراك هذه 

الحقيقــة، وهناك عدة عوامل تســاعد على نجــاح الحمالت، منهــا: التأييد، 

والجمهور، والجهود المتكاملة، والسيطرة.

في هذا الجزء، ســوف يتم اســتعراض أربع مراحل رئيسية في تصميم أي حملة 

تغيير مجتمعي  ابتداًء من وضع أهداف الحملة مرورًا بتنفيذها وانتهاًء بتقييم الحملة.

المرحلة األولى: وضع أهداف الحملة ووضع إطار الحملة االستراتيجي:

في هذه المرحلة، تحتاج إلى تعيين الهدف الرئيســـي 

أو القضيـــة للحملة واتخاذ قرار حول ما تريد أن يحدث. 

تحتـــاج إلـــى تحديـــد الهدف األساســـي مـــن الحملة 

الخاصة بك وإنشـــاء خريطة ذهنية مع الفريق متعدد 

التخصصات للتعرف على عوامل الجذب وراء معالجة 

هذه المشكلة. 

ال بد من تصميم حملتك بشكل جيد من أجل الوصول 

إلى جمهـــورك الذي تـــم اختياره. واختيـــار جمهورك 
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يعتمد علـــى نظريتـــك للتغيير المجتمعـــي، وبعدها 

يكون االعتمـــاد على الجمهـــور في إحـــداث التغيير؛ 

فافتـــراض أن جميع الناس هم جمهورك  ليس جوابًا!. 

أنـــت بحاجة إلـــى التفكير فـــي قـــدرة الجمهور على 

التفكير والمشاركة كذلك في الحملة.

مـــن الواجب البحث عن وســـائل اإلعـــالم التي يمكن 

الوصـــول لها مباشـــرة أو من خالل المعـــارف. كذلك 

يجـــب معرفـــة وســـائل اإلعـــالم التي يســـتخدمها 

جمهورك وأنواعها، فلكل مجموعـــة لغتها الخاصة 

والتكنولوجيا التي تســـتخدمها والثقافة الخاصة بها. 

لذا يجب أخـــذ كل هذه الجوانب في االعتبار. فّكر في 

التلفزيون والراديو والهواتف النقالة واإلنترنت وغيرها.
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عناصر اإلستراتيجية بشكل عام هي:

إستراتيجية الجمهور المستهدف : من هم الذين نسعى للوصول إليهم ؟ وماذا نريد منهم؟-    

إستراتيجية الرسالة : ما الذي نريد إيصاله إلى هذا الجمهور؟-    

إستراتيجية الوسيلة : متى و أين يمكن أن نصل إلى هذا الجمهور؟، وما هي الوسائل التي سنستخدمها؟-    

ثم تأتي مسألة ما يمكن أن يقنع الناس بعمل هذا التغيير؟. وبالنظر إلى ذلك، هناك العديد من اإلستراتيجيات، منها عقد 

التجمعات وتمكين الناس من سرد قصصهم الشخصية من خالل أشرطة الفيديو، والحفالت الموسيقية والمحاضرات 

التي تتضمن الرســالة، وعمل مسابقات الرســائل القصيرة )SMS( أو حتى الجمع بين برنامج إذاعي مع الحزمة التعليمية 

للمدرســة. تحتــاج إلى التأكد مــن أن الناس يفهمون تمامًا رســالتك التي يجب أن تكون واضحة وبســيطة. باإلضافة إلى 

وضع إســتراتيجية فعالة لالتصال لتكون قادرًا على التواصل بشــكل جيد مع الجمهــور ألن الناس الذين ترغب بالوصول 

إليهم يحبون أن يشعروا باإللهام ليكونوا جزًءا من القضية التي تستهدفهم بها.

ميزانية الحملة هي جزء أساســي من الحملة، لذلك فمن األهمية تحديد جميع التكاليف المحتملة. ويجب إعادة النظر 

في جميع األنشطة المخّطط لها إذا أصبحت الكلفة عالية.

المرحلة الثانية: تصميم الحملة الخاصة بك

قوي، ولذا تبرز الحاجة الستثمار الوقت والجهد الكافي من أجل إنشـــاء وإدارة حملة ناجحـــة، تحتاج إلى فريق 
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عند بنـــاء فريق العمل. ينبغـــي أن يضم فريق الحملة 

األساســـي األدوار التاليـــة: مدير المشـــروع، والعالقات 

العامة، والمبرمج، وضابط االرتباط مع المشاركين.

تحتـــاج إلى إنشـــاء التصميـــم بطريقة 

حملتك،  لتقديـــم  متماســـكة 

مـــع  وأهدافهـــا  اســـمها 

نوعيـــة  علـــى  الحفـــاظ 

كل  فـــي  جمهـــورك 

شـــيء تقدمـــه. يجب 

وضـــع جميـــع المواد 

الخاصـــة  البصريـــة 

بنفـــس  بالحملـــة 

يتمكن  حتـــى  الطريقة 

على  التعـــّرف  مـــن  الناس 

حملتك.

تذكر أنه من الضروري أن تجذب رســـائل 

الحملة وشـــعاراتها انتباه جمهـــورك فذلك يعزز من 

تقوية حملتك. وتأكد من أن مضمون الرســـالة مرتبط 

بالحيـــاة اليوميـــة للمتلقـــي، وأن ال يتســـم محتواها 

بالسطحيّة أو العشوائيّة.

بعد تحديد وسائل اإلعالم من خالل البحث 

الذي تم في المرحلـــة األولى، يجب 

االتصال  قنـــوات  بإيجـــاد  البـــدء 

معها. وقبل البدء في العمل 

بنشاط لنشـــر حملتك، تأكد 

الفريق  أفراد  أن جميع  من 

وجميع الشركاء على دراية 

بكافة أمور الحملة. وتأكد 

دراية  على  الجميـــع  أن  من 

ومســـؤولياتهم،  بأدوارهم 

في  التعـــاون  ســـيتم  وكيـــف 

جميع مراحل العملية برمتها.
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المرحلة الثالثة: البدء بالحملة

عند االنتهاء من مرحلة اإلعداد للحملة والتجهيز لها يمكن البدء بتنفيذها والتواصل مع الجمهور، وذلك أيضًا بعد االنتهاء 

من تجهيز المنصة اإللكترونية. حيث يتم البدء باألنشطة الدعائية للحملة. ابدأ من خالل توزيع النشرات والملصقات على 

المســتوى اإلقليمــي، وإخراج أحد اإلعالنات فــي الصحف المحلية وعبر الراديــو أو التلفزيون باإلضافة إلى البدء في نشــر 

الحملة عبر قنوات وسائل اإلعالم االجتماعية على اإلنترنت.

بمجرد أن يتم إطالق الحملة، ســوف تبدأ األعمال اليومية. ال تقلل من شــأن عبء هذا العمل. تأكد من وجود عدد كاف 

من الناس الذين يعرفون نظام الحملة ويمكن لهم أن يســاعدوا في تســجيل ومتابعــة جميع أنواع األعمال المتعلقة 

بالحملة.

المرحلة الرابعة: تقييم الحملة

عند وصول الحملة إلى نهاية المطاف، تحتاج اآلن إلى تقييمها من أجل اســتخالص النتائج من ذلك. ومن ثم يمكنك بناًء 

على الدروس المستفادة تطوير أي حمالت مستقبلية وكتابة قصص النجاح الخاصة بمنظمتك.

حاول أن تشرك الجمعيات التطوعية أو الشخصيات المهمة في نشر أهداف حملتك
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يفيد التقييم في التأكد من صحة الجهود واألعمال والخطوات التي اتخذتها لتحقيق األهداف الخاصة بالحملة. يساعد 

التقييــم على إعطاء فكرة جيدة حول تأثير الرســالة على الجمهور والتأكد من األفكار والمعاني التي تحملها الرســائل 

اإلعالمية الخاصة بالحملة قبل نشرها على نطاق واسع، وللتقييم ثالثة أنواع:

أوالً: التقييم األولي أو االختباري.  يتم عرض المادة اإلعالمية للحملة على مجموعة من الجماهير المستهدفة بهدف 

اختبارها، فالتقييم هنا يســاعد على إعطاء فكرة جيدة حول تأثير الرســالة على الجمهور والتأكد من األفكار والمعاني 

التي تحملها الرسائل اإلعالمية الخاصة بالحملة قبل نشرها على نطاق واسع.

ثانيً : التقييم أثناء الحملة. وهو التقييم الذي يتزامن مع موعد تنفيذ الحملة، وهنا يتم التعرف على مواطن ضعف 

الحملــة، ويفيد التقييم هنا في التأكد من صحة الخطوات المتبعة وتصحيح مســارها، والكشــف عن المشــكالت في 

وقت مبكر ليكون من السهل القيام بالتعديل على الخطة.

ثالثــً: التقييم النهائي. نســتخدمه عند االنتهاء مــن الحملة. وهذا يفيد في التعرف على األخطاء واســتخالص النتائج 

التي تحققت وفقًا لألهداف، ويتم قياس فعالية الرسائل والوسائل المستخدمة في تحقيق أهداف الحملة. ونستطيع 

استخالص النتائج من خالل آراء الجمهور أو عدد الزائرين أو القراء عن حملتك، إلخ.
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دراسات حالة

مشروع فريق المتطوعين المثالي

تجربة مركز الشرق والغرب لتنمية الموارد البشرية - األردن

http://www.wecenterfordevelopment.org  :الموقع اإللكتروني

 https://www.facebook.com/wecenter2008  :فيسبوك

https://twitter.com/WECenter  :تويتر

تواجـــه ثقافة التطوع في عالمنـــا العربي العديد من 

العوائـــق التي تمنـــع وصولهـــا إلى كثير مـــن الفئات 

منهـــا  والمســـتهدفة  الفاعلـــة 

وخصوًصا قطاع الشباب الذي يتميز 

بالحماس والنشـــاط لتنفيذ األعمال 

التطوعية التي تســـعى إلى تحقيق 

أكبر قدر من الفائدة مجتمعيًا.  

ارتـــأى مركز  لتحقيق هـــذا الهدف، 

الموارد  لتطويـــر  والغـــرب  الشـــرق 

البشـــرية العمل على تأســـيس فرق تطوعية في كل 

محافظـــات المملكة، لتنفيذ مجموعـــة من األعمال 

من  وذلك  التطوعيـــة،  والمبـــادرات 

أجل خلـــق شـــراكة مجتمعية بين 

الفرق التطوعية ومجتمعاتها.

أهدافه  تنفيـــذ  على  المركـــز  عمل 

منهج  توظيف  أوالهمـــا  بطريقتين: 

التسويق االجتماعي وذلك للوصول 

أكبـــر فئـــة مســـتهدفة من  إلـــى 
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الشباب المتواجدين على مواقع التواصل  االجتماعي 

مثل موقعي فيســـبوك وتويتر ، أمـــا الثانية فعمدت 

إلـــى توفيـــر  المدربين األكفـــاء لعقد برنامـــج تدريبي 

للمشـــاركين حول المواضيع التالية: مفاهيم الشباب 

والمشاركة المجتمعية، والعمل التطوعي ومفاهيمه 

وإدارته، وتطوير المبادرات التطوعية اإلبداعية، والعمل 

التواصـــل االجتماعي  كفريـــق، واســـتخدام وســـائل 

وكيفية تحميل الفيديوهـــات التي تعرض لما حققته 

الفرق المشاركة على موقعي يوتيوب و فيسبوك.

تم  تشـــكيل الفرق التطوعية في المحافظات، والتي 

ضمت 12 فريقا تطوعيًا من كافة محافظات المملكة  

تألّفت من  )٣6( شـــابًا وشـــابة من المحافظات  )٣ من 

كل محافظة( ليدخلوا المنافسة،  وذلك بعد طرحت 

طلبـــات المشـــاركة بالمشـــروع  للشـــباب مـــن خالل 

الوســـائل اإللكترونيـــة المختلفة  )البريـــد اإللكتروني، 

والفيسبوك، وموقع المركز اإللكتروني(.

 ومن ثّم تم  تشـــكيل لجنة تحكيم  مكونة من ثالثة 

من قادة منظمات المجتمع المدني بحيث تولت هذه 

اللجنة عملية التحكيـــم الختيار أفضل فريق تطوعي 

ومبـــادرة تطوعية من قبل الشـــباب األردني المتواجد 

على الفيسبوك، وأخيرا تم تنفيذ المبادرات التطوعية 

المقدمة مـــن الفرق المختلفة علـــى مرحلتين، حيث 

قام مركز الشـــرق والغـــرب بتقديم الدعـــم المالي 

الرمـــزي لتســـهيل عمـــل تلك الفـــرق، إضافـــة لتزويد 

كل فريـــق بكاميرا رقمية لتوثيق أنشـــطته التطوعية 

واجتماعاته .

اعتمـــد تقييـــم المبادرات علـــى تحميـــل فيديو لكل 

فريق على صفحة المشـــروع على موقع الفســـبوك 

في نهاية كل شـــهر، بحيـــث يلّخص مبـــادرات الفرق 

التطوعيـــة، ومـــا قـــام أفرادهـــا بإنجازه خـــالل فترة 

المشروع. بعد ذلك تم فتح باب التصويت لمّدة أسبوع 

وذلـــك للتصويت ألفضل األعمـــال التطوعية من قبل 

الشـــباب األردني على هذا الصفحة إضافة إلى اعتماد 

رأي لجنـــة الحكام. ومـــع نهاية أول شـــهر يتم خروج 
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6 فرق تطوعية من المنافســـة لتســـتمر الفرق األخرى 

بالتنافـــس على الجائزة األولى والتي تبلغ نحو 1000 دوالر 

نقًدا.

 وقد تمخض المشروع عن مجموعة من النتائج أهمها 

مدى الفائدة من استخدام وسائل اإلعالم االجتماعّي 

والتـــي أثبتت  نجاحها حيث تم إشـــراك عدد كبير من 

المشاركين والمتابعين في عملية سير المشروع فتم 

إنشاء صفحة خاصة به على موقع التواصل االجتماعي 

فيســـبوك بلغ عدد المعجبين بها في المرحلة األولى 

٣٣٣٣  شخًصا، في حين وصل في المرحلة الثانية إلى  

٥908  شـــخصا، وجميعهم أشخاص مؤهلون جدًا بأن 

يكونوا متطوعين وداعمين للتطّوع في األردن. 

  لقد شعر المشاركون بالراحة والمتعة عند المساهمة 

بمشـــروع تطوعي عبـــر اإلنترنت حيث بدا بأن الشـــباب 

يمتلكون شـــغًفا بحب العمل التطوعـــي. إضافة إلى 

ذلك، فقد ساهمت وسائل اإلعالم الجديد بنشر فكرة 

المشروع بوقت قياسي وبين شريحة كبيرة من الناس.

كما وأكدت المخرجات على ضرورة استمرارية التّواصل 

مع المشـــاركين مـــن وقت آلخر ألن هـــذا يعمل على 

تحفيزهم دائمًا على الخروج بأفكار جديدة للمشروع، 

بجانـــب التأكيد علـــى أهمية خلق نشـــاطات تفاعلية 

ورســـائل توعويّة على صفحة الفيســـبوك الخاصة به 

ليســـتفيد منها معجبو الصفحـــة و تقديم الحوافز 

المعنوية والمادية البســـيطة التـــي اتضحت أهميتها 

وتأثيرها  إيجابيًا على سير المشروع.
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اإلعالم االجتماعي يزيد من اهتمام الطالب بقضايا البيئة في األردن

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة - األردن

http://www.rscn.org.jo  :الموقع اإللكتروني

https://www.facebook.com/Edu4Nature/info  :فيسبوك

على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها الجمعية 

الملكيـــة لحمايـــة الطبيعة خـــالل الســـنوات الثالثين 

الماضية للتواصل مع الطلبة ومشرفي التعليم البيئي 

في مدارس المملكة بهدف الحفاظ على البيئة، إال أن 

التنامي الملحوظ في عدد األندية البيئية المدرسية قد 

جعل من عملية التواصل المباشـــر مـــع أعضائها أمرًا 

في غاية الصعوبة حيث تميز هؤالء األعضاء بإصرارهم 

على تحقيق هذا النوع من التواصل دون غيره.

لم يكن باإلمكان حل هذه المشـــكلة بســـهولة في 

زمن سابق، إال أن انتشار اإلعالم االجــــتماعي وتــــعدد 

أدواتــــه وآلياته إضافة إلى كونها متاحًة لجميع أفراد 

المجتمع تقريبا قد دفـــع بالجمعية الملكية لحماية 

الطبيعة إلى اســـتغالل هذا النوع من اإلعالم لتحقيق 

المطلوب  التواصل 

الطـــالب  لتوجيـــه 

األمثـــل  بالشـــكل 

التعليـــم  لغايـــات 

البيئي.

لـــذا، أطلقت الجمعيـــة حملة تهدف لرفع مســـتوى 

بالمشـــاركة فيمـــا يتعلق  المـــدارس  اهتمـــام طلبة 

بمجاالت صون التنوع الحيوي في المحميات الطبيعية 

مـــن خـــالل اســـتخدام المدونـــات ووســـائل اإلعالم 

االجتماعي على شبكة اإلنترنت لتصل إلى نسبة %20.

لتحقيق هذا الهدف على أرض الواقع، عملت الجمعية 

بداية على االســـتفادة مـــن واقع تواجد مـــا يزيد عن 

مليـــون طالب تحت ســـن الثامنة عشـــرة على موقع 
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التواصل االجتماعي فيسبوك، فقامت بإنشاء صفحة 

حملت اســـم تعليم ألجل الطبيعة على هذا الموقع 

هدفـــت لمخاطبة الطلبـــة والمعلميـــن والمهتمين 

بالتعليم البيئي إلبقاء شـــعلة هذا االهتمام على قيد 

الحياة إضافـــًة إلى عمـــل الطلبة على طـــرح القضايا 

البيئيـــة في مناطقهم ليحاورهـــم فيها المختصون 

والمهتمون إليجـــاد طلبة قادرين على تحديد وتحليل 

مشكالت بيئتهم واقتراح حلول لها.

وفـــي ذات الوقـــت، قامـــت الجمعية بإنشـــاء مدونة 

بنفس االسم -تعليم ألجل الطبيعة- تتوجه لطلبة 

المحميات الطبيعية لتدوين تجاربهم واكتشافاتهم 

فـــي هذه المحميـــات ومشـــاركتها مع باقـــي أفراد 

المجتمع المهتمين بهذا المجال.

تناول البرنامج 14 مفهومًا دراســـيًا خاًصا بالطبيعة في 

األردن إضافـــة للتعريف بـ 26 نوعًا من النباتات و 20 نوعًا 

من الحيوانـــات و 2٥ نوعًا من الطيـــور الموجودة في 

المملكة وتعريف المســـتهدفين بــــ ٣ تقنيات علميّة 

مستخدمة لصون الطبيعة. كما وحازت قضايا الصيد 

الجائر والتنزه العشـــوائي في المناطق الطبيعية في 

األردن على مساحة مستفيضة من النقاش.

كما توافرت الحملة على مسابقات عديدة كالتصوير 

الفوتوغرافي وتصوير الفيديو وكتابة المقاالت بجانب 

إدراجات المعجبين بصفحة الفيســـبوك والتي تناولت 

جميعها البيئة الطبيعية األردنية بهدف تعزيز مفاهيم 

التنوع الحيـــوي في المملكة بين الفئة المســـتهدفة 

وذلك للربط بين المنهاج المدرســـي للطلبة وبين هذه 

المفاهيم لالستفادة من مزايا اإلعالم االجتماعي.

وصلت نســـبة مشـــاركة الطـــالب الذكور فـــي برامج 

التعليم البيئي حول الطبيعة إلى ٥0% في حين أن هذه 

النســـبة لم تتجاوز الـ٣0% ضمن البرامـــج التقليدية التي 

كانت مطبقة قبلًا، ليساهم هذا البرنامج في استثمار 

الطلبة لوقتهم في العطلة الصيفية بطريقة مفيدة 

ومثمرة سواء أكان ذلك من المنزل أو من أماكن أخرى 

مختلفة.
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حققـــت الحملة التي اســـتمرت شـــهرًا ونصف نجاًحا 

ملحوًظا على الصعيد اإللكتروني كذلك، فوصل عدد 

المعجبيـــن بصفحة الفيســـبوك إلى أكثـــر من 9 آالف 

معجب وشـــهدت المدونـــة إدراج نحـــو 40 تدوينة من 

قبـــل نحو أكثر من ٥00 طالب وطالبة وثقوا من خاللها 

تجاربهـــم الميدانية في المحميـــات الطبيعية ليصل 

عدد مشـــاهدات المواضيع في هـــذه التدوينات إلى 

أكثر من 7 آالف مشـــاهدة فيما تجاوز عدد التعليقات 

عليها الـ 1٣00 تعليًقا.

يمكننـــا أن نلخـــص نجـــاح هـــذه الحملة فـــي ارتفاع 

نســـبة اهتمام الطالب بمناقشـــة القضايا البيئية إلى 

حد ملحوظ وهـــو األمر الذي اتضح مـــن خالل مراقبة 

ومالحظة أعمالهم المختلفة عبـــر اإلنترنت ومواقع 

التواصل االجتماعي مما يبشـــر بإمكانية زيادة الوعي 

حول هذه القضايا في المستقبل. 

)SMOL(  قصة نجاح مشروع

تجربة شباب النّهار، جريدة النّهار- لبنان

https://naharashabab.wordpress.com :المدونة

https://www.facebook.com/NashNGO  :فيسبوك

http://goo.gl/Kjl0Fp  :فيسبوك آخر

https://twitter.com/naharashabab  :تويتر

في عالم متغير  ومتســـارع من التطـــور التقني الذي 

نعيشـــه هذه األيام، باتت وســـائل اإلعالم االجتماعّي  

تشّكل أداة ال غنى عنها في تمكين الناشطين الشباب 

وقـــادة المجتمـــع المدني من التدريـــب على توظيف 

شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي بأنواعهـــا المختلفة 

بالشـــكل االســـتراتيجي المالئم لتحقيـــق أهدافهم 
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مع  والتواصـــل 

البيئة المحيطة 

بهم.

»صحافة  تعتبر 

المواطـــن« من أهـــم المفاهيـــم التي ظهـــرت في 

السنوات األخيرة والتي تعتمد على إتاحة الفرصة لكل 

فرد من أفراد المجتمع الستخدام أدوات التكنولوجيا 

الحديثة التي باتت في متناول الجميع  للتعبير عن رأيه 

ومشـــاركة آخر األخبار الجارية مع اآلخرين، سواء أكان 

ذلك عن طريق اســـتخدام تقنيات اإلعالم االجتماعي 

من مدونـــات شـــخصيّة وموقعي فيســـبوك وتويتر 

وغيرهـــا أو  باســـتخدام تطبيقات الهاتـــف المحمول 

وحتـــى الخرائط التفاعلية المســـتخدمة في حشـــد 

البالغـــات المقدمة من المواطنيـــن بخصوص ظاهرة 

مجتمعيّة أو سياسية معيّنة.

جمعية »نهـــار الشـــباب«  هي منظمة غيـــر حكومية 

مقرها لبنان. قامت هذه الجمعيـــة إثر تلقيها لمنحة 

مقدمة من »تك 

بتنفيـــذ  ترايبـــز« 

الذي  مشروعها 

عنـــوان  حمـــل 

»Social Media Outloud« والـــذي كان يهـــدف إلى 

تدريب 1٥ شـــابًا وشـــابة على أصول استخدام صحافة 

المواطن لإلجابة على سؤالين مهمين وهما:  الفضول 

العميق حـــول وســـائل اإلعـــالم االجتماعـــي إضافة 

للشغف الكبير بإحداث تغيير مجتمعي ملموس.

ُخّصصت فترة أربعة أشهر  إلعطاء التدريب الالزم في 

هذا المجال لهؤالء الشباب الخمسة عشر  الذين جاؤوا 

من مختلف المناطق والخلفيات التعليمية والسياسية 

في لبنـــان مع مراعاة  بأن يكونوا من المنتســـبين إلى 

الجامعات اللبنانية.  ركز التدريب في البداية على إرساء 

مفاهيـــم اســـتخدام أدوات اإلعـــالم االجتماعي من 

ناحية اســـتراتيجية لتوظيفها من قبل المتدربين على 

إيصال أفكارهم وآرائهم ورسالتهم ومن ثم االنتقال 



لتدريبهم على التعامل معها من الناحية التقنية.

شـــملت المواد التدريبية التّدريب على وســـائل االعالم 

االجتماعية مثل إنشـــاء المدونات على شبكة اإلنترنت 

واستخدامها، والتصوير الفوتوغرافي، وتحرير الفيديو، 

ومهـــارات الصحافـــة، واالســـتراتيجيات القائمة على 

كسب التأييد ألنشطة المنظمات غير الحكوميّة على 

اإلنترنت.

كان التفريـــق فـــي أهـــداف واســـتخدامات كل مـــن 

المنصـــات االجتماعيّـــة  من ضمـــن النتائـــج اإليجابية 

للتدريـــب الـــذي تلقاه المشـــاركون، حيـــث كان َحمل 

المتدربيـــن على التمييز بين موقعي فيســـبوك وتويتر 

مثاًل مشـــكلًة رئيســـيًّة واجههـــا المدربـــون. أما عند 

التدريب علـــى تصويـــر الفيديو باســـتخدام كاميرات 

خصصت لهذا الغرض، ومن ثم تصوير األفالم ورفعها 

على موقع »يوتيوب«، فقد كان مســـتوى االســـتجابة 

أعلـــى بكثير وإن واجه المدربـــون صعوبة في مواكبة 

كل شخص إلخراج األفالم إال أن النتيجة النهائية كانت 

مبّشـــرة من حيث تطبيق المتدربيـــن لما تعلموه على 

المستوى الشخصي.

أما الُمخرج الرئيســـي مـــن هذا التدريب فكان إنشـــاء 

مدونة إلكترونية حملت اســـم »نهار الشـــباب«  لتُعنى 

بتناول القضايا الشبابية والمجتمعية في لبنان وتسليط 

الضوء عليها بما يكفي لزيادة الوعي بخصوصها.  

إضافة لذلك، فنتيجة لهذا التدريب، فقد صار باإلمكان 

اعتبـــار المتدربين في مرحلة بدايات بنـــاء القدرات في 

صحافة المواطن مما يؤســـس الحتمالية متابعتهم 

للســـير على خطى التعمق في الجانـــب التقني دون 

إغفال الجانب االســـتراتيجي آلليات اإلعالم االجتماعي 

إلحداث التأثير المطلوب.




