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اإعداد وت�صميم 

متخـ�صـ�ص فـي التنظـيـم االإداري واالجتمـاعـي

 abdulrahman.almotawa@gmail.com
twitter.com/boafnan

Version 1.1 ا�صدار

 Tweet From deep inside
كيف جتعل ل�صخ�صيتك ب�صمة خا�صة يف تويرت

اأكرث من 40 تلميحة تقودك لتزيد من فاعليتك وتزيد من متابعينك يف تويرت

اأكرث من 40 رابط ملواقع مميزة ومغردين ممتعني

mailto:abdulrahman.almotawa%40gmail.com?subject=abdulrahman.almotawa%40gmail.com
mailto:abdulrahman.almotawa%40gmail.com?subject=abdulrahman.almotawa%40gmail.com
http://www.twitter.com/boafnan
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اأ�صكر تويرت

1
لأنه اأتاح يل الفر�صة بالتوا�صل مع عدد كبري من املتابعني

والذي مكنني بالتعرف على اأ�صدقاء مميزين من كل من اخلليج والوطن العربي 

ما كنت لأتوا�صل معهم واأتعرف عليهم لول دخويل هذه ال�صبكة

1مت التقاط هذه ال�صورة يوم اخلمي�س 8 �صبتمرب 2011
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اأهدي هذه املذكرة اإىل 

والدي الذي اأحتفني بكلمات لي�صت كالكلمات وقمت بو�صعها فـي الو�صم

#MyDaddysWords

واإيل والدتي التي علمتني منذ ال�صغر على التنظيم والرتتيب وال�صنع

اإيل زوجتي الغالية التي تدعمني يف كل م�صروع اأقوم بتنفيذه

واإىل ابنتي اأفنان

واأبنائي عمر و�صهيب واأ�صامة

م�صدر طاقتي وحيويتي

واإىل �صخ�صية مميزة تعلمت منها الكثري

 الرائعة 
1
واألهمني بدون اأن يْعلم ذلك ، عن طريق متابعتي ملدونته

وجعلني اأفكر كثرياً .. واأبحث كثرياً

الأخ / رءوف �صبايك

كما اأهدي هذا اجلهد ملتابعيني الكرام كاإهداء خا�س لهم على تعليقاتهم

وعلى م�صاركاتهم معي يف نقا�صاتي واطروحاتي 

1  املدونة هي  shabayek  وح�صابه يف تويرت هنا

https://twitter.com/#!/search?q=%23MyDaddysWords
http://www.shabayek.com/blog/
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�صكر وتقدير 

اإهداء

تنويه

متهيد

 �صوؤال متكرر : كيف تزيد متابعينك ؟؟

50 �صاعة بحث واطالع وكتابة
معلومات عامة

ملاذا تريد اأن تزيد متابعينك ؟؟

لي�س مهم من يتبعني، لكن املهم هو .....

اإح�صائيات واأرقام 

انت على الطريق ال�صحيح

تلميحات فـي زيادة االتباع  ( الفلورز ) فـي تويرت

لـحظة من ف�صلك

معلومات اأ�صا�صية

قيم نف�صك 

اأفكار عامة ان�صح بالقيام بها 

بع�س التلميحات لتجنبها

اأ�صئلة وا�صتف�صارات

مواقع مفيدة 

اخلتامة
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8 �صبتمرب 2011

. الروابط مت جتربتها كلها وتعمل ب�صكل جيد وقت كتابة البحث

. اأي اح�صائيات اأو اأرقام اأو نتائج مذكورة يف هذا البحث من الطبيعي اأنها �صتتغري مبرور الوقت  

  ، لكنها تعك�س الأرقام ال�صحيحة وقت الكتابة لهذه املذكرة وبح�صب امل�صادر واملراجع املذكورة
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وهذا   ، والتقليد  باملحاكاة  تكون  والأقوال  الأفعال  و�صائر  وامل�صي  الكالم  ال�صغار  بها  يتعلم  التي  الطريقة  اإن 

الأ�صلوب الوحيد للتعلم لديهم ، وعندما ينمو الطفل ويدخل املدر�صة ويختلط مبن حوله ، تتطور لديه مهارات 

التعلم ، فت�صبح القراءة والطالع والبحث والأ�صئلة هي اأدواته لكت�صاب املعلومة ، ولالأ�صف ال�صديد يظل بع�س 

النا�س متم�صكني بالطريقة الأوىل يف اكت�صاب املعلومة ، وهي التقليد حتى بعد اأن يكربوا ويتعلموا.

ال�صبكات  �صيطرة  وبعد  املعلومات  ثورة  بعد  وخا�صة   ، العنكبوتية  ال�صبكة  الأمر يف  هذا  ن�صاهد  ما  اأكرث  وما 

الإجتماعية على حياة الب�صر ، فيظل امل�صتخدم لهذه الأدوات اجلديدة يكت�صب معلومته من التقليد ومن التجربة 

واخلطاأ ، علماً باأنه لو كلف نف�صه قليل من البحث ل�صتطاع اأن يقتحم غمار اأي جديد وهو ثابت اخلطى

وملا كان Twitter قد لقى قبولً منقطع النظري يف الفرتة الأخرية يف معظم البلدان العربية ، فقد قمت بالبحث 

 يف كيفية 
2
 مل اأجد كتابات جادة

1
كثرياً عن كيفية دخول هذه ال�صبكة ، فكان اأول ما بحثت باللغة العربية وكالعادة

التعامل مع تويرت اإل اللهم بع�س الكتابات الفقرية با�صتثناء الأخ اأ�صامة املحيا فقد قام بجهد طيب يف �صرح كل 

من Twitter – Facebook وما مييز هذا ال�صرح طريقة التن�صيق املميزة وا�صتخدام الألوان بذكاء. واأدعو 

4
 اجلدد بتحميل هذين امللفني املميزين بال�صغط على

3
جميع املغردين

ويف املقابل عندما قمت بالبحث باللغة الإنكليزية فقد وجدث مادة ثرية جداً ، وهي التي حفزتني على كتابة 

هذه املذكرة املتوا�صعة والتي تتحدث ب�صكل رئي�صي على كيف تتعامل مع هذه ال�صبكة العمالقة وكيف تزيد فيها 

من متابعينك بطرق فّعالة وذكية

1  ل اأعلم متى �صنهتم بالكتابات اجلادة يف املجالت التي نتقنها وتكون باللغة العربية . وهذه دعوة للم�صاركة اجلادة يف اإثراء املحتوى العربي يف 
ال�صبكة العنكبوتية . ول اأن�صى ال�صكر والعرفان لكثري من املدونني املميزين الذين نفتخر بحق بوجودهم داخل ال�صبكة العنكبوتية

2  عندما اأردت اأكتب هذه املذكرة قمت بالبحث يف قوقل عن “ كيف اأزيد متابعيني يف تويرت” فظهرت يل الإجابة التالية “ اأعمل جرمية و�صوف 
يتم متابعتك “ – وكانت على راأ�س الإجابات الأخرى وقت البحث، فعلمت باأنني اأبحث يف املكان اخلطاأ

3  املغرد: هو ا�صم لل�صخ�س الذي يقوم بالكتابة داخل تويرت
4  يوجد �صرح مب�صط للمبتدئني يف تويرت   pvGZ/gl.goo باللغة النكليزية

http://www.twitter.com/osamh
http://www.twitter.com/osamh
http://i.minus.com/iLrWs34GQU6Rm.pdf
http://i.minus.com/i7QwC8Z5f1bhx.pdf
http://goo.gl/pvGZ
http://goo.gl/pvGZ
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�س�ؤال متكرر : كيف تزيد متابعينك ؟؟

كلما دار حديث مع الأ�صدقاء والأهل عن تويرت ، دائما ما ي�صاألونني ... 

 ؟؟ 	 
6
 !! كيف تزيد متابعينك بهذه ال�صرعة

5
بواأفنان

وكنت دائما لدي جواب رئي�صي وهو ب�صيغة �صوؤال .. ما هدفك الرئي�صي من دخول تويرت ؟ 	 

 . وقد قام با�صت�صارتي 
7
فاإذا متت الإجابة اأ�صرع باحلديث على بع�س التلميحات اخلا�صة يف زيادة الفلورز

بع�س املتابعني يف كيفية التغريد ال�صحيح ، وكنت اأحر�س يف كل مرة يطلب مني �صخ�س من خالل تويرت على 

 م�صج فاأقوم بطلب منه اأن يتوا�صل معي هاتفياً ملدة 15 دقيقة وذلك لأقوم بالتعرف على تفكري 
8
الدايركت

املغردين وكيفية توا�صلهم.

50 �ساعة بحث واطالع وكتابة
قمت بتخ�صي�س وقت لدرا�صة تويرت من خالل بحثي عن اأكرث من بند ومنها على �صبيل املثال:

 	Bio اأف�صل الطرق لكتابة خمت�صر عن هويتك

كيف جتعل لك هوية �صخ�صية يعرفك بها النا�س ؟	 

ما �صاعات الذروة للتغريد يف تويرت لت�صل تغريدتك لأكرب عدد ممكن ؟	 

ما اأف�صل الربامج امل�صاعدة يف التغريد وتنظيمه ؟	 

كيف تقدم مادة مفيدة يف تويرت ؟	 

كيف تزيد متابعينك وحتافظ عليهم ؟	 

ما اأف�صل الطرق للتوا�صل يف تويرت ؟	 

ما الذي يزعج املغردين يف تويرت ؟	 

وكان هذا البحث الذي ا�صتغرق قرابة اخلم�صني �صاعة واأكرث ، نواة هذه املذكرة التي اأت�صرف بو�صعها بني اأيديكم 

لالإ�صتفادة منها كما اأفادتني �صخ�صياً.

5  بواأفنان هذا ا�صمي احلركي يف ال�صبكة العنكبوتية ، حيث ُوِلدت ابنتي اأفنان 1998 يف بدايات ا�صتخدامي الالإنرتنت والمييالت، وكتبت اأول 
    اأمييل باأ�صمها، وكان يف الهومتيل ثم اأ�صبح هوية يل فا�صتمريت به ، وقد رزقني اهلل بعد اأفنان بعمر و�صهيب وا�صامة وكنيتي اأبوعمر

6  كنت ا�صتغرب يف باديء الأمر من ال�صوؤال لأنني كنت ل اأعرف كيف يعلمون بزيادة متابعيني .لكن بعد فرتة اأت�صح يل باأن هناك برامج تقي�س 
     ذلك . والبع�س لديه هو�س يف متابعة تفا�صيل كثرية يف تويرت

7  الفلورز  Followers: وهم املتابعني    
8  الدايركت م�صج Direct Message: هو الر�صالة التي ت�صل خا�صة بني اأثنني من املغردين – ب�صرط اأن يكونا متابعني لبع�صهما البع�س - ول 

يطلع عليها اأحد غريهما 
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معل�مات عامة 

عندما فتحت ح�صاب يف تويرت كان بعد رجوعي من موؤمتر التدريب العاملي يف اأمريكا ، حيث لحظت يف ن�صرات 

الأخبار لديهم ي�صعون يف اأ�صفل ال�صا�صة موقعي الفي�صبوك وتويرت ملتابعة الأخبار ، فقمت بتدوينهم لدي على 

ورقة . فكانت بداية الت�صجيل يف 19 يونيو 2009 ، لكنني مل اأ�صتمر كثريا حيث كنت امت�صى مبفردي يف التامي 

. لكن مل مي�صي وقتاً طوياًل حتى اأ�صعلت الثورات العربية فتيل ال�صبكات الإجتماعية ، فدخلت لتويرت مرة 
9
لين

اأخرى لأتعرف على الأخبار، فلم اأجد يل مكان يف التامي لين حيث راأيت الإزدحام ال�صديد بتغريد املغردين . 

10
فبداأت بالتغريد يف بداية �صهر مايو 2011 وكانت هذه اإح�صائيتي

ملاذا تريد اأن تزيد متابعينك ؟؟

 
11

قبل اأن تكمل قراءة هذه املذكرة ، اأدعوك للتوقف دقائق  معدودة ... وت�صاأل نف�صك الآن ... ما هدفك الرئي�صي

من اقتحام ال�صبكات الإجتماعية وخا�صة تويرت ؟؟؟ 

هذه الدقائق يف حل هذا التمرين �صت�صعك على الطريق ال�صحيح يف بداية ا�صتخدامك لأي �صبكة اإجتماعية 

وبعدها �صت�صتطيع حتدد عوامل كثرية يف التعامل مع تويرت

9  التامي لين هو املكان الذي تقراأ فيه ما يدونه املغردين
10  هذه الح�صائية من موقع  www.twopcharts.com  وهذا املوقع رائع جدا اأن�صح باكت�صافه

11  ل مينع اأن يكون لديك اأهداف دعوية اأو ت�صويقية اأو مالية اأو غريها 

http://www.astd.org/content/conferences/
http://www.astd.org/content/conferences/
http://www.twopcharts.com
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مترين: ما اأهدافك لدخ�ل ت�يرت ؟؟ وملاذا تريد زيادة املتابعني ؟؟ 

-1

-2

-3

 الذي �صت�صغرقه 
12
بعد التعرف على اأهم ثالثة اأهداف ( اأ�صباب ) لدخولك تويرت ، ممكن بناءاً عليه حتدد الوقت

 اأو �صلبية الأهداف.
13
يف هذه ال�صبكة لتحقيق هذه الأهداف بغ�س النظر عن ايجابية

لي�س مهم من يتبعني، لكن امله� ه� ...

ل اأعلم ملاذا ي�صعر املرء بالإحراج يف الك�صف عن هدفه باأنه يريد اأن يتبعه الكثري والكثري .. وقد يربر ال�صخ�س 

بقوله : لي�س املهم لدي من يتبعني ول مهم كم العدد الذي يتبعني، ويوؤكد فيقول : املهم ماذا �صاأقول واأغرد !!!

 لهوؤلء اأقول لهم اأمل ت�صتمعوا اإىل الدعاء الذي دائما نردده “ واجعلني للمتقني اماما “ .. نعم فمن �صعادة املرء 

اأنه ي�صعر باأن كلمته �صت�صل لثلة كبرية من الب�صر ورب كلمة ين�صلح فيها حال �صخ�س والعك�س بالعك�س ، ثم اأقول 

لهم اأيهما تُف�صل ؟؟ اأن تتحدث اأمام مائة �صخ�س ون�صفهم فقط مهتمني ملا تقول ( اأي 50 �صخ�صاً). اأم تتحدث 

اأمام األف �صخ�س واملهتمني منهم %10 ( اأي مهتمني 100 �صخ�س ) ... فلماذا احلياء من اإعالن هدفنا بزيادة 

عدد املتابعني ... بل فليكن هدفنا وا�صحاً و�صريحاً مادمت تريد تقدمي اخلري ملن يتبعك

12  يف البداية كان تويرت ي�صتهلك مني وقت كثري جداً حيث مل يكن لدي نظام وا�صح يف التعامل معه، لكن بعد فرتة وبعد توقف مع النف�س قررت 
اأن يكون لدي نظام �صاأطرح نبذه عن كيفية اإن�صاءه لحقاً يف املذكرة.

13  يجب على املغرد اأن يفكر بذكاء .. فلو ا�صت�صعر النية وقت دخوله لتويرت وبنظرة اإيجابية .. ف�صي�صتمتع بتويرت ويف الوقت نف�صه �صيعمل عداد 
الأجر ويح�صب له .
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األف   50 اأنه لديك  مترين: عندما تق�م بالكتابة يف ت�يرت تخيل 

اأن ت��سل لهم ؟  متابع14 وكلهم ينتظرون ماذا �ستكتب فماذا تريد 

اأكتب هنا على الأقل 3 م�ا�سيع تريد ت��سيلها ملتابعينك

-1

-2

-3

اإح�سائيات واأرقام15

 	16
اأغلب املغردين يف تويرت لديهم يف املتو�صط عدد 126 متابع ( فلورز)

ن�صبة من يدخلون لتويرت من موقعهم الر�صمي فقط 20 % والن�صبة الباقية 80 % يدخلون باإ�صتخدام 	 

هواتفهم وبرامج اأخرى 

فقط 0.06 % من املغردين لديهم اكرث من 20 األف متابع	 

فقط 1.7 %  من املغردين لديهم اأكرث من  األف متابع	 

وعدد 95.8 % لديهم اأقل من 500 متابع	 

14  حتى لو لديك 10 متابعني فال تكتب اإل واأنت تتخيل بان كلمتك �صت�صل للماليني ، فرب تغريدة يقوم �صخ�س لديه 100 الف متابع يعمل لها 
اإعادة ن�صر ) ريتويت ( فرب ُمبلغ اأوعى من �صامع

15  مرجع الإح�صائيات من موقع .sysomos. حيث الدرا�صة لعام 2010
16  �صحيفة اجلارديان الربيطانية – لكنها اإح�صائية قدمية يف 2009

http://www.sysomos.com
http://www.sysomos.com
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اأنت على الطريق ال�سحيح

اأقل من ذلك فال  اإن كانوا متابعينك 127 متابع فابت�صم لأنك فوق املعدل الطبيعي لعدد املتابعني ، واإن كان 

تت�صايق لأنه بعد قرائتك لهذه املذكرة �صيت�صاعف العدد اإن �صاء اهلل تعاىل . واإن كنت من 0.06 % فاأ�صكر اهلل 

 حيث يُكتب له القبول يف الأر�س وتزيد حمبة النا�س له. واأقول له اأي�صاً تابع 
17
عزوجل فاإنها عاجل ب�صرى املوؤمن

قراءة املذكرة فاإنها مهمة للتعرف على بع�س الن�صائح والتلميحات.

تخيل باأن تويرت فقط لديه 100 مغرد فكيف �صتكون الإح�صائية ( 20 منهم ح�صاباتهم غري فعالة ، 5 منهم 

 
18

عندهم اأكرث من 100 متابع ، 50 منهم مل يغردوا منذ اأ�صبوع ، 5 منهم مغردين بن�صبة 75 % من التغاريد )

17  يوجد بع�س املغردين ) اأجانب – عرب ( جتاوزوا اأعداد كبرية من املتابعني ... وتكاد ترى يف تغريداتهم �صيء مفيد ) فلم اأق�صد هوؤلء يف 
مالحظتي بالأعلى (

twittertoolsbook   18  من موقع

http://twittertoolsbook.com/
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تلميحات يف زيادة الأتباع ) الفل�رز ( فـي ت�يرت

قم بزيادة املتابعني 100 % �صهريا

لـحظة من ف�سلك

طبق 
ُ
يف  التلميحات التالية �صاأقوم بعر�س جتربتي ال�صخ�صية يف تويرت والتي اأرى اأنها فاعلة ، علماً باأنني مل اأ

كل ما قراأته من خالل بحثي ، لكنني عملُت عقلي فيه ، وقابلته على بيئتنا العربية والتي تختلف كل الإختالف 

يف مفهوم التوا�صل الإجتماعي مع البيئة الغربية ، فلذلك قد تختلف معي عزيزي املُغرد يف بع�س ما اأطرحه .. 

 لتنقيح التجربة والإ�صتفادة من خربتك يف هذا املجال ، لعل وع�صى 
19

ولك ذلك .. و�صاأ�صعد جداً بالتوا�صل معك

تكون لهذه املذكرة القبول والإنت�صار.

1 - معل�مات اأ�سا�سية
هناك معلومات اأ�صا�صية يجب عليك القيام بتعبئتها اأولً عند فتح ح�صاب يف تويرت ، ولكل معلومة تلميحات 

خا�صة �صنذكرها باإجمال، وكلما قمت بكتابة هذه املعلومات كلما زادت ن�صبة املتابعني باأ�صعاف م�صاعفة 

عن الأ�صخا�س الذين يتعذرون باأن لي�س لديهم وقت كافـي لكتابة هذه املعلومات

كتابة الأ�صم : اأحر�س على اأن يكون ا�صم حقيقي فالنا�س ل حتب تتبع ال�صخا�س الوهميني	 

اختيار التعريف اخلا�س بك يف توتري والذي يكون بعد رمز @ واأحر�س على اأن تكون حروفه قليلة حتى ل 	 

20
تاأخذ من الأحرف املتبقية لديك وحتى يف�صح للمغردين اإمكانية الرد عليك باملين�صني

ال�صورة ال�صخ�صية واأحر�س على اأن تكون �صورة وا�صحة يظهر وجهك فيها ول جتعل ال�صورة تظهر كامل 	 

اجل�صم ، ولالأخوات اأقول ل مانع من و�صع �صورة معربة مثل وردة اأو اأي �صيء اآخر. 

اأحر�س على تعبئة الـ Bio  اخلا�س بك وهو تعريف عنك مب�صط من 160 حرف ويجب اأن ي�صمل على 	 

عملك واهتماماتك واأمور �صخ�صية عنك ، ون�صيحتي ل ت�صرف يف التعريف الت�صويقي املبا�صر والذي 

ينفر النا�س منه.

http://www.twitter.com/  اأو عن طريق التويرت abdulrahman.almotawa@gmail.com 19  ممكن التوا�صل عن طريق المييل
 boafnan/me.sayat.www اأو عن طريق هذا املوقع اإن كنت ل تريد ذكر اأ�صمك وهويتك، boafnan@ اأو اإ�صافتي مبا�صرة  boafnan

20  املين�صني هو املكان الذي يتم احلوار فيه بينك وبني املغردين ويتم و�صع اأ�صمك يف التغريدة م�صبوقا برمز @

http://www.twitter.com/boafnan
mailto:abdulrahman.almotawa@gmail.com
mailto:abdulrahman.almotawa@gmail.com
http://www.sayat.me/boafnan
http://www.sayat.me/boafnan
http://www.twitter.com/boafnan
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احر�س على و�صع مكان الإقامة احلالية ، لأنه �صيعطي املتابع تفا�صيل عنك وعن قربك من مكانه ، 	 

و�صيتيح فر�صة ملن اأراد البحث بالدولة ليقوم مبتابعة بع�س الأفراد.

اأو موقعك اخلا�س وذلك ليقوم املتابع 	  اأو مدونتك  اأحر�س على و�صع ال�صرية الذاتية   web ويف خانة

بالتعرف عليك اأكرث يف كتاباتك واهتماماتك ويوجد مواقع مميزة يف التعريف بك وكتابة ملخ�س �صريتك 

ممكن الت�صجيل بها ومنها على �صبيل املثال

http://about.me

http://en.gravatar.com

مت اإلتقاط هذه ال�صورة من جهازي الآي فون بتاريخ 5 �صبتمرب 2011

http://about.me 
http://about.me 
http://en.gravatar.com
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قّيم نف�صك :

اأقراأ الأ�صئلة التالية وجاوب عليها و�صع لك درجة من �صفر حتى 10 درجات ، ثم قيم نف�صك 

الـمعــــــــيار
الـــــدرجة

  لديك اأ�صم حقيقي فـي تويرت

  ا�صم امل�صتخدم ) املغرد ( ل يتعدى 7 حروف

  �صورتك يف تويرت تُظهر مالمح وجهك

  قمت بالتعريف بنف�صك يف Bio بطريقة تو�صح هواياتك واهتماماتك وتخ�ص�صك

  و�صعت املكان الفعلي لإقامتك

  و�صعت رابط ل�صريتك الذاتية اأو مدونتك اأو موقعك

  حددت اأهدافك اخلا�صة يف تويرت

  و�صعت نظام خا�س للوقت الذي �صتق�صيه يف تويرت

  تفكر قبل التغريد فيما يهتم به الآخرين

  ت�صت�صعر ِعظم الكلمة التي �صتغرد بها عند اهلل عزوجل

املجموع من 100 درجة

�صعيفمقبولجيدجيد جداًامتياز

91-10081-9071-8061-700-60
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اأن�سح بالقيام بها : اأفكار عامة   - 2
نظم تغريداتك و�صع لها نظام : البع�س يقوم يومياً بالتغريد يف تويرت بتغريدات مت�صابهة فالبع�س 	 

ي�صع النكات فقط والآخر ي�صع فقط املقولت امل�صهورة والآخر ي�صع احلكم والأمثال وهكذا . 

فلو مت و�صع نظام باأن يقوم املغرد برتتيب وفهر�صة تغريداته ومثاله:

i .مرتني يومياً : على اأن يكون احلديث عن مو�صوع �صيق قراته يف مدونة مميزة

ii . :ًمرة يوميا

a ..خرب عن تخ�ص�صك وفيه قيمة م�صافة ملتابعينك

b ..تلميحات عن خربتك ال�صابقة يف مو�صوع معني

c ..مقولة حتفيزية

d ..( كموقف حدث لك م�صحك اأو جاد ) صيء خا�س بك�

e .تطبيق اأو موقع مميز وجديد يفيد املتابعني

iii .: مرة اأ�صبوعيا

a .
21
تر�صيح مغرد متميز

b . رابط خارجي ملدونتك وفيه مقالة كتبتها

واأب�صرك ... بعدها �صيكون لديك ح�س خا�س يف تويرت و�صتعرف ماذا يحب النا�س ويف الوقت 

نف�صه �صيخدم اأهدافك الرئي�صية التي و�صعتها يف بداية هذه التمرين الأول

FF# 21  جرت العادة يف تويرت اأن يكون يوم اجلمعة هو يوم الرت�صيح من طرف املغردين ملغردين اآخرين على هذا الو�صم

http://twitter.com/#!/search?q=%23FF
http://twitter.com/#!/search?q=%23FF
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اأن�صر ح�صابك يف تويرت يف كل مكان 	 

i ..يف كرتك اخلا�س

ii ..يف مدونتك

iii ..اأ�صفل مقالتك

iv ..يف موقعك الإلكرتوين

v ..يف توقيعك يف المييل

vi ..يف حما�صراتك العامة واخلا�صة

vii ..يف الت�صجيل ال�صوتي اأو املرئي

اأطلب من الأ�صخا�س الذين يقراأون كتاباتك ومقالتك اأن يقوموا مبتابعتك لأنك �صتقدم 	 

املزيد لحقاً. 

قدم هدايا ملتابعينك يف كل مرة تتوا�صل معهم �صواء كانت هدية عامة لهم ولغريهم ، اأو 	 

هدية خا�صة على الدايركت م�صج .

ا�صكر م�صاركينك دائماً وقم بالتنويع يف �صكرهم فمرة ت�صكرهم بهدية ومرة بكلمات طيبة 	 

ومرة برت�صيح املميز منهم عن طريق  FF#  وذلك لتحافظ على م�صاركتهم لحقاً.

اذهب للمدونات ال�صخ�صية للمغردين يف تويرت وقم بالتعليق يف مدوناتهم على موا�صيعهم 	 

التي تهمك فذلك �صيلفت انتباههم بعد فرتة ويوؤهلك باأن يتابعونك.

غرد �صح : مبعنى اأنه ل تغرد مبا اأنت حتبه ، وبل غرد مبا حُتب وتتقن ويف نف�س الوقت 	 

 ، فاإن راأوا اأنك تقوم بتقدمي فائدة لهم �صيقومون مبتابعتك و�صيتحدثون عنك يف 
22
ينفع املغردين

لقاءاتهم وجمال�صهم .

22  كتبت يف اأحد املرات جتربتي يف حجاب ابنتي اأفنان والأن�صودة التي قمت باإهدائها لأفنان وقام باإن�صادها املبدع م�صاري العرادة وبحمد اهلل 
لقت �صدى طيب لدى جمهور كبري

http://twitter.com/#!/search?q=%23FF
http://twitter.com/#!/Mesharyalaradah
http://khair2all.blogspot.com/2011/07/blog-post_05.html
http://khair2all.blogspot.com/2011/07/blog-post_05.html
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 وخا�صة اإن كونت 	 

23
اأكرث ما يزيد املتابعني هو الريتويت فاأحر�س اأن تكتب ما ي�صتحق الريتويت

قاعدة من املغردين الذين ك�صبتهم ف�صتجد بع�س الكتابات يتم اإعادة الريتويت لها اأكرث من 200 

مرة كما حدث معي يف اأحد التغريدات.

مت كتابتها بعد ليلة 27 رم�صان ومت الريتويت لها اأكرث من 150 مرة

وباأنها مفيدة جلمهور املغردين فاأطلب يف 	  الريتويت  باأنها ت�صتحق  عندما تكتب تغريدة وت�صعر 

اأ�صفل التغريدة ( ريتويت لو �صمحت اأو اأرجوا الريتويت لنقل الفائدة ، اأو اإذا �صعرت بفائدتها 

فريجى الريتويت .... وهناك اأمثلة كثرية لكن يجمعها الطريقة املوؤدبة يف طلب اإعادة الن�صر ) 

 مميزة تقول باأن كلمة » ممكن ريتويت » يتفاعل مع املغردين اأكرث اأربع مرات من 
24
وهنا درا�صة

كلمة » ريويت » 

23  قمت بكتابة مقالة عن معايري املدرب املتميز وبحمد اهلل مت ن�صرها يف جريدة القب�س بدعم من الأخ حممد النغيم�س وقمت باإر�صال ملف 

خا�س فيه املعايري بالأوزان ومت حتميلها من النت حتى تاريخ اليوم اأكرث من 850 مرة . والذي �صاعد على ن�صرها تعليق مميز وريتويت لها و�صلني 

من كثري اأذكر منهم دكتور �صاجد العبديل ودكتور جمال املال وكان لتعليقهم اأثر يف زيادة املتابعني لدي.

24  الدرا�صة كاملة موجودة على هذا الرابط ( ا�صغط هنا )

https://twitter.com/#!/MAlNughaimish
http://i.minus.com/iAD0OBjg.pdf
http://i.minus.com/iAD0OBjg.pdf
https://twitter.com/#!/DrJamal11
https://twitter.com/#!/DrSajed
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/14982/New-Data-Proves-Please-ReTweet-Generates-4x-More-ReTweets-Data.aspx
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/14982/New-Data-Proves-Please-ReTweet-Generates-4x-More-ReTweets-Data.aspx
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 ( ولها طرق كثرية يف البحث عن 	 
25
من طرق زيادة املتابعني هو الكتابة يف الو�صم ) الها�س تاغ

 تاغات والكتابة فيها كتابات مفيدة ، �صيزيد عندك املتابعني.
26
اأف�صل الها�س

لزيادة املتابعني توجد طريقة جمربة وجيدة وهي اأن تكتب عبارة ومن ثم مت�صح منها كلمة اأو 	 

وحاول تكون الكلمة امل�صافة   “ العبارة  �صاركونا بتكملة   “ كلمتني وت�صع نقط وتقول للمغردين 

حتتمل اأكرث من معنى ليقوم املغردين بالتجاوب وعمل ريتويت لها ، فقد قمت مرة بكتابة “ العميل 

دائماً على .... “ وجاءت كلمات كثرية واأبلغت امل�صاركني باأن كلمة “ على حق “ هي كلمة خاطئة 

27
، فزاد الف�صول عند املغردين وتابعوا حتى عرفوا احلل

من 	  عليها  التعليق  وتطلب  الإنرتنت  من  تختارها  �صورة  و�صع  ممكن  ال�صابقة  الفكرة  وبنف�س 

املغردين، وكرثة التعليقات �صتاأتي من ُح�صن اأختيار ال�صورة.

لقد و�صعت هاتني ال�صورتني وطلبت التعليق عليها ... فاأنهمرت البداعات

25  الها�س تاغ ويرمز له بالرمز # وهو الو�صم ملو�صوع معني ، يقوم املغردين بالكتابة حتت هذا املو�صوع وهو و�صيلة جيدة لقراءة / متابعة التويتات 
املتعلقة مبو�صوع حمدد واملكتوبة من اأ�صخا�س اأتابعهم اأو ل اأتابعهم

hashtags.org 26  هذا مرجع مهم

27  لن اذكر احلل واترككم تكت�صفونه باأنف�صكم 

http://hashtags.org/
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قم بابتكار مادة ت�صويرية خا�صة بك وهذه من اأكرث الأمور التي تزيد املتابعني ، فلو �صورت �صورة 	 

غريبة اأو �صجرة على �صكل معني اأو حادث مر اأمامك اأو اأي �صيء �صتجد متابعني جدد اأن�صموا 

لقائمتك، فقد قمت بعمل مقالة ت�صويرية يف مدونتي ون�صرتها يف تويرت قام النا�س باإعادة ن�صرة 

اأكرث من 300 مرة

قم بكتابة مقالة تهم حياة النا�س ومعي�صتهم واأحر�س على ثالثة جمالت اأ�صا�صية وهي ) املال 	 

ا�صتطعت  فاإن  النا�س  تفكري  ت�صيطر على  التي  ال�صحرية  املجالت  ( وهي  وال�صحة  والعالقات 

ابتكار مادة من خربتك وجتاربك يف هذه املجالت فاأب�صر واأب�صر ، فعندما طرحت مو�صوع عن 

كيفية تاأ�صي�س ح�صانة اأطفال قمت بت�صجيل 9 حلقات بالفيديو وكل حلقة 5 دقائق وعر�صتهم يف 

تويرت وزاد املتابعني تقريبا 370 متابع خالل يومني فقط.

 ، ثم تقوم باإبالغك اأوقات الذروة 	 
28
غرد يف اأوقات الذروة .. وهناك مواقع تقوم بدرا�صة متابعينك

التي يتواجد فيها متابعينك ، فكلما غردت يف هذه الأوقات كلما زادت املتابعة للتغريدات وبناءا 

عليه يزيد الريتويت والتعليقات

 	:
29
ا�صتخدم قوائم تويرت ( Lists ) بذكاء فالقوائم متنحك مميزات كثرية ومنها

i .اأنك ت�صتطيع تتابع ما يكتبه البع�س بدون اأن ت�صيفه عندك كمتابع له

ii . متنحك القوائم ال�صخ�صية التي ل يطلع عليها غريك الفر�صة مبتابعة من تريد

من مناف�صينك

iii .جتعلك تخفف من زحمة التامي لين وذلك باختيار جمموعة حتب تتابعهم

iv .( اأخبار ، دعوة ، �صيا�صي ، تعليمي ...الخ ) جتعلك اأي�صا ت�صنف املتابعني لك

�صاهد ما يكتبه امل�صهورين اأ�صحاب الفلورز الكثري وراقب ما املقولت والتغريدات التي يتداولها 	 

املغردين ويعملون لها ريتويت واأعمل لك حتليل �صريع مبا يهم النا�س ، ثم غرد مثلهم

من الأفكار .. ولكن اأحر�س على عدم ا�صتخدامها بكرثة وهي طلب الن�صيحة من اأحد املغردين 	 

اأو القيام بطلب معني منه ، فهذا يفتح بينك وبينه عالقة وقتية وممكن ا�صتثمارها لحقا. لكن 

 tweriod  28  اأحد هذه املواقع وقمت بتجربته هو

29  هنا �صرح مب�صط باليوتيوب باللغة العربية لكيفية عمل قوائم اأ�صغط هنا

http://leadersink.blogspot.com/2011_08_01_archive.html
http://leadersink.blogspot.com/2011_08_01_archive.html
http://twitter.com/#!/search/realtime/%23MuDaddysWords%20
http://www.youtube.com/watch?v=kxnVN2PFpsM
http://www.youtube.com/watch?v=kxnVN2PFpsM
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يعتمد على الطلب وطريقة طلبه.

بت�صجيل مقطع �صوتي ل يتعدى 	  باأن تقوم  ، وذلك   
30
ال�صوتي التغريد  الأفكار املبدعة هي  من 

خم�س دقائق وت�صرح فيه اأمر معني يفيد املغردين ، ثم تر�صل لهم املقطع ال�صوتي.

من الأفكار املبدعة وتزيد من متابعينك وهي هذا املوقع paywithatweet وملخ�صه باأنك بدل 	 

من اأن تبيع منتجك مبقابل مايل ، فقم ببيعه مبقابل الريتويت

 فيها هدايا ملتابعينك بدل من اأن ت�صع فيها ما 	 
31
من الأفكار التي اأن�صح بها اأن تكون مف�صلتك

تريد اأن تقراأ لحقاً ، وبذلك �صتكون فر�صة للمتابعني اجلدد باأن يطلعوا على هداياك و�صي�صجعهم 

على متابعتك ، اأما اإذا كنت تريد قراءة تغريدة معينة لحقاً فممكن تر�صلها لنف�صك بالمييل. 

عندما تكتب تغريدة اأحر�س األ ت�صتهلك جميع الأحرف واأترك جمال ملن اأراد التعليق اأو اإعادة 	 

الن�صر ، والقاعدة يف ذلك هي اأترك فراغ بعدد ( اأحرف ح�صابك + 6 احرف اأخرى )

واملدونات 	  املواقع  بني  تتناقل  و�صتجدها  العنكبوتية  ال�صبكة  و�صعها يف  املذكرة  مثل هذه  اأكتب 

32
و�صيكون هذا رافد جيد لكرثة املتابعني

 .audioboo 30  هنا موقع مميز يف الت�صجيل ال�صوتي وميكن ربطه بال�صبكات الإجتماعية وله تطبيق على الآي فون والأندرويد
31  املف�صلة هي التغريدة التي تعجبك وتريد الرجوع لها م�صتقباًل

32  اأذكر اأخواين واأخواتي القارئني باأن ل تن�صون النية احل�صنة ، فال تكتب لأجل الزيادة ، بل اأنوي اخلري ، لياأتيك الأجر وزيادة املتابعني

http://www.paywithatweet.com/
http://audioboo.fm/
http://audioboo.fm/
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3 - بع�س التلميحات التي يجب اأن تتجنبها فـي ت�يرت
عددم الكتابة الكثرية لأنها تزعج املتابعني فقد قمت مرة بالكتابة بهذه الطريقة وبعدها ان�صحب 	 

مني 40 متابع يف يوم واحد واعتقد البع�س رجع بعد يوم من التغريد.

ابتعد عن �صراء الفلورز .فيوجد مواقع تبيع الفلورز ، فال جتعل الزيادة هدف ، بل اأجعلها و�صيلة 	 

للتوا�صل مع املتابعني 

اأكلمك على اخلا�س » فهذه الطريقة غري مهذبة 	  اريد  اأرجوك �صيفني لنني   « ل تكتب ملغرد 

 من هذا الأ�صلوب.
33
ويوجد طرق ذكية اأف�صل

ل تغرد تغاريد لي�س لها معنى مثال ) بروح اأنام تعبان ، اأنا رايح املطبخ ، اأنا بدخل النادي ....	 

 What are you :الخ ( �صحيح اأن املربع الذي تكتب فيه يف تويرت مكتوب عليه ال�صوؤال التايل

doing? لكن ل تكتب ماذا تفعل الآن بل اأكتب ماذا تقراأ؟ مباذا تفكر ؟ ماذا حتب ؟؟ ول مانع 

من ذكر بع�س املقالب التي حدثت لك يف يومك لكن ل تكرث منها.

ل ت�صع �صورة غريبة اأو �صورة ل تعرب عن نف�صك 	 

ل ت�صرتك يف املواقع التي تتبادل معك الفلورز، فخري لك 100 متابع يحرتمون كتاباتك ،اأف�صل 	 

من 200 ل يعرفون ماذا تكتب ؟

ل ت�صتخدم Auto Direct Message   ملرا�صلة املتابعني اجلدد ، لأنك قد تر�صل ل�صخ�س ل 	 

يعرف لغتك 

ل تت�صنع املثالية وكن نف�صك يف كل ما تكتب	 

( Twitter ) هل تعلم : يوجد يف ال�صبكة العنكبوتية اأكرث من مليون تطبيق يدعم ال�صبكة الإجتماعية

هل تعلم باأن لكل مغرد يف اليوم فقط 1000 تغريدة ، ويف كل �صاعة للمغرد كحد اأق�صى 100  تغريدة 

33  لن اذكر جميع طرقي ال�صرية حتى ل يقوم املغردين بف�صح امري ومعرفة ا�صراري
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اأ�سئلة وا�ستف�سارات :

كم عدد الفلوينج  Followingاملثايل ؟؟

�صوؤال ل ينتهي من املغردين ... وهو اأيهما اأف�صل يل يف تويرت

 	Following  اأكرث من الذيـن اأتابعهم Followers اأن يكون عدد الذين يتابعوين

 	Following  نف�س عدد الذين اأتابعهم Followers اأن يكون عدد الذين يتابعوين

 	Following  اأقـل من الذيـن اأتابعهم Followers اأن يكون عدد الذين يتابعوين

وقد وجدت الإجابات خمتلفة يف ذلك، فالبع�س يقول باأن الن�صبة يجب اأن تكون 90% للذين يتبعوين ، و%10 

للذين اأتابعهم ، والبع�س يقول ن�صبة 80% اإىل 20% وهكذا .... واأقول كل هذا يعتمد على ال�صرتاتيجية 

اخلا�صة باملغرد وماذا يريد من تغريداته ومن هم �صريحته ؟ . فاخرت ما �صئت فال يوجد قانون ثابت يف ذلك 

كم عدد ال�صاعات املثالية التي نق�صيها يف تويرت ؟؟

بالطبع ل توجد اإجابة موحدة لهذا ال�صوؤال فالبع�س لديه هدف معني يجعله ي�صتخدم تويرت �صاعتني يف اليوم 

، والآخر لديه هدف اآخر يجعله ل يت�صغرق اأكرث من 30 دقيقة يومياً ، فكل ذلك يعتمد على ا�صرتاتيجيتك 

يف ال�صبكات الإجتماعية ، لكن اأحر�س كل احلر�س األ ت�صيطر عليك ال�صبكات الإجتماعية وت�صتهلك وقتك 

 ، و�صع لنف�صك اأوقات 
34
، واإحر�س اأي�صاً على عدم ا�صتخدام ال�صبكات الإجتماعية يف اأوقات العمل الر�صمية

حمددة للتوا�صل مع ال�صبكات الإجتماعية.

ما ال�صبكة الإجتماعية الأمثل التي يف�صل ا�صتخدامها ؟؟

ال�صبكات الإجتماعية يف ال�صبكة العنكبوتية ل ح�صر لها ، وكثرية جداً ، وكل �صخ�س يجب اأن يقوم باإختيار 

ال�صبكة التي تنا�صب اأهدافه ، هناك �صبكة خا�صة برجال الأعمل Linkedin وهناك اأخرى خا�صة بالعالقات 

وال�صداقات القدمية FaceBook وهناك خا�صة بتناقل الأخبار ب�صرعة  Twitter وهناك �صبكات اأخرى 

كثرية ، ويوجد بع�س التطبيقات التي تربط بني بع�س ال�صبكات وبع�صها حتى ل تقوم بالكتابة يف كل �صبكة 

بانفراد .

34  يجب تقدمي ح�صن الظن للمغردين اثناء روؤية تغريداتهم اأثناء �صاعات العمل ال�صباحي فقد يكون خارج العمل يف مراجعة حكومية ، وقد يكون 
SMS م�صافر . كما اأنه ل مانع من التوا�صل اإذا و�صلتك ر�صالة على الدايركت م�صج لأنها يف حكم الر�صالة العادية
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هل كل �صخ�س اتابعه ؟

هناك �صوؤال دائما يُطرح .. وهو : هل كل �صخ�س قام مبتابعتي يجب علي اأتابعه ؟ ، وب�صراحة خالل جتربتي 

املتوا�صعة يف تويرت فقد مررت بثالثة مراحل يف متابعة الأ�صخا�س اأخل�صها بالتايل:

املرحلة الأوىل : اأقوم مبتابعة املغردين بدون اأي نظام اأو ترتيب ، مبجرد عجبتني تغريدة له اأقوم مبالحقته

املرحلة الثانية : وفيها قمت مبتابعة كل من يتبعني �صواء لديه تغريدة واحدة اأو 20 األف تغريدة و�صواء لديه متابع 

واحد اأو لديه 100 األف ، وكانت لدي فل�صفة خا�صة لي�صت جمالها هنا

املرحلة الثالثة : وهي الآن اأثناء كتابتي هذه املذكرة ، حيث مررت على نظام اأح�صب باأنه فيه فكرة جيدة و�صاأقوم 

بتجربته الفرتة القادمة، وهيكلة النظام هي التايل:
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م�اقع مفيدة35 :

موقع مميز يقوم بتحويل تويرت اإىل مدونة اإجتماعية بطريقة ذكية ... �صجلت فيه قريباً واأكت�صفه 	 

  twylah. حالياً ، واأدعوكم لإكت�صافه

لنف�صك 	  نف�صك  اأحببت مرا�صلة  اإذا  لكن   ، نف�صه  تويرت ملرا�صلة  ال�صخ�س يف  يقوم  ملاذا  اأعلم  ل 

privatetweet   فممكن الدخول من هذا املوقع واأر�صل لنف�صك ر�صالة

 	36
ويوجد تطبيقات خا�صة بالآي فون والأندرويد والبالك بريي ممكن البحث عنهم

TdGVn/gl.goo       ptN0C/gl.goo   35  يوجد قائمة مميزة وم�صنفة ت�صنيف مميز يف هذين املوقعني
36  قام الأخ ما�صي اخلمي�س ب�صرح تطبيق مميز يل يف عيد الفطر ال�صابق وقمت باقتنائه جلهازي الآي فون وهو تطبيق مميز وا�صمه 

Tweetbot

http://www.twylah.com
http://www.twylah.com
http://privatetweet.appspot.com
http://goo.gl/TdGVn
http://goo.gl/TdGVn
http://goo.gl/ptN0C
http://goo.gl/ptN0C
http://tapbots.com/software/tweetbot/
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ويف اخلتام اأ�صاأل اهلل عزوجل اأن اأكون قد وفقت يف عر�س اأحد جتاربي يف التوا�صل الإجتماعي وخا�صة ب�صبكة 

تويرت ، واأمتنى اأن اأكون قد قدمت ولو �صيئاً ب�صيطاً للمحتوى العربي يف ال�صبكة العنكبوتية ، و�صاأكون ممنت لكل 

من يهديني تعليقاً اأو نقداً ، اأو ت�صحيحاً ، اأو اإ�صافة على هذه املذكرة لتكون مرجع لكل عربي مهتم بالتوا�صل 

الإجتماعي وتكوين عالقات اإجتماعية.

متخـ�صـ�ص فـي التنظـيـم االإداري واالجتمـاعـي

+965 9 786 786 9

http://www.facebook.com/boafnan
http://www.twitter.com/boafnan
http://leadersink.blogspot.com/
http://khair2all.blogspot.com/
http://kw.linkedin.com/pub/abdulrahman-al-mutawa/14/266/a30
http://www.google.com/profiles/boafnan#about
http://gplus.to/boafnan
http://www.sayat.me/boafnan
http://Pushme.to/boafnan
http://threewords.me/boafnan
http://about.me/boafnan
http://en.gravatar.com/boafnan

