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مالحظات:
ما الذي ينتشر على تويتر؟

تويتر هو ثامن أشهر المواقع االلكترونية في العالم، وهو أكثر من مجرد موقع شبكة 
تواصل اجتماعي. يستخدم تويتر بشكل كبير كمصدر لألخبار وكأداة ترويجية.

57% يضغطون “قراءة المزيد” أو يشاهدون محتوى التغريدة.

65% يلجأون إلى تويتر لمتابعة حدث عاجل.

64% يتابعون حساباً “إخبارياً”.

  48% يتابعون صحفياً أو صحفية لقراءة األخبار.

        60% يشاركون، أو يفضلون، أو يعلقون على األخبار.

    65% يتفقدون الصفحة الرئيسية لالطالع على المستجدات.

تعكس اإلحصائيات التالية نشاطات مستخدمي تويتر في بريطانيا خالل أسبوع عادي ال 
تتخلله أحداث خاصة:

عموماً، ومن بين مستخدمي تويتر في بريطانيا:

 تقاطع الشبكات االجتماعية.

نسبة إعادة التغريد.

المحتوى المفيد.

جودة تفاصيل الحساب.

ما الذي يجذب المتابعين؟
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 تقاطع الشبكات االجتماعية.

الروابط التي توجد في الربع األول من التغريدة.

التغريدات التي تحتوي على صوراً أو روابط.

نسبة إعادة التغريد.

 التغريدات القصيرة – التغريدات بطول 120-130 حرف تجتذب النقر على روابطها بمعدالت
أكبر، بينما تجتذب التغريدات بطول 71-100 حرف تفاعالً أكبر.

طلبات إعادة التغريد.

المحتوى المفيد.

الروابط التي تتضمن صوراً.

 استخدم الهاشتاغ، لكن ال تستخدموها أكثر من مرتين في التغريدة الواحدة.

جودة تفاصيل الحساب.

   الجمل التي تدعو القارئ إلى القيام بشيء ما )مثل انضموا أو اشتركوا... إلخ(. أي تلك التي
تطلب منه النقر على رابط ما!

 اإلنفوغراف )الصور البيانية(.

ما الذي يجذب المتابعين؟

ما هي التغريدات التي تدفع المستخدمين إلى الضغط على الروابط فيها؟

ما الذي يعاد تغريده؟

ما الجدير بالمتابعة على تويتر؟ األسئلة مشهورة جداً على هذا الموقع.

 يعتبر تويتر هو الوسيلة األمثل النتشار الخبار التي تصدرها المجموعات اإلعالمية. فالخبر يظهر أوالً على
 شكل تغريدة وتلتقطها وسائل اإلعالمية الكبيرة والتي تقوم بالتواصل مع أصحاب التغريدة قبل نشرها على

  مجال أوسع.
    شجع  الشخصيات المؤثرة )من المشاهير أو أصحاب األعداد الكبيرة من المتابعين( على مشاركة تغريداتك

بوضع هذه اإلشارة قبل اسمهم )@( لتصلهم التغريدة بشكل مباشر.
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أساسيات حساب التويتر الجيدة
 يحتاج كل من المؤسسات اإلخبارية والصحفيين إلنشاء صفحات تفاعلية على التويتر للمساعدة في بناء

 قاعدة جماهيرية ومصادر دعم، وبحسب تقرير مؤسسة رويترز للصحافة الرقمية عام 4102، َيعتبُر القراُء
 أن صفحات الصحفيين توازي باألهمية صفحات المنافذ اإلخبارية بازدياد، وفيما يلي أهم األساسيات لبناء

صفحتكم على تويتر:

 @اسم المستخدم: يعد هذا االسم معرفك الفريد على التويتر. احرص على أال يتجاوز طوله 51
محرفا أو أقل، واحرص على أن يكون قابالً للتذّكر ليترك انطباعاً في أذهان المستخدمين بسهولة.
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 صورة الملف: لما كانت قيمة الصورة بألف كلمة، وجب اختيار صورة الملف بحذر شديد. اختر
 صورًة تمثلك )أو تمثل مؤسستك اإلخبارية( بشكل جيد، فهذه الصورة ال تظهر على صفحتكم

وحسب، ولكنها تظهر كأيقونة إلى جانب كل تغريدة تنشرونها.

 السيرة الشخصية: عليك صياغة سيرتك الـذاتية بأقل من 160 حرفا بحيث تعرف زوار حسابك
  على مضمونه. التزم البساطة واإليجازلتشجيعهم على متابعتك. تأكد من إدراج الكلمات المفتاحية

 المتعلقة بنشاطك ونشاط حسابك لجذب متابعين يشاركونك االهتمامات ذاتها.

 الموقع اإللكتروني: أضف رابطاً لموقع مجموعتك اإللكتروني ضمن الوصف. وعلى هذه الروابط
 أن تقود إلى صفحات مدروسة بدقة، تهدف إلى تحويل الزوار إلى مشاركين أو متابعين وتعريفهم

أكثر بطبيعة نشاط مجموعتكم.

ينصح بصورة بحجم 400×400 بكسل
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2016آخر تحديث - كانون الثاني

 صورة الترويسة: تعد الصورة المثالية للتعبيرعن اإلبداع الشخصي، وإبراز حسابك على تويتر،
فمشاركة صور تتعلق بعملك الصحي هي طريقة جيدة وأكثر مهنية.

 ينصح بصور بحجم 1500×1500 بكسل.

  التغريدة المثبتة: بما أن تويتر يتمحور حول النقاش والتفاعل، قد تكون تغريدتك األخيرة رداً على
 أحد المتابعين، ما يعني أن هذه التغريدة لن تكون دوماً التغريدة األفضل لتعبر بها عن محتوى

 صفحتكم. ثبت تغريداتك األكثر تعبيراً عن المحتوى في رأس الصفحة للتأكد من أن الزوار
 سيالحظون محتوًى تفاعلياً يحرضهم على متابعة الصفحة. يمكنك تثبيت التغريدات بالضغط على

“المزيد” على التغريدة المرغوب تثبيتها، واختيار تثبيت التغريدة من القائمة.

استخدم الصور والفيديو: تجذب الصور المتابعين.


