التواصل االجتماعي
منهج إصدار ٢

أهداف املقرر
يســاعد مقــرر التواصــل االجتماعــي املرشــحین علــى تطویــر معارفھــم ومھاراتھــم فــي اســتخدام مصــادر مواقــع التواصــل االجتماعــي بفعالیــة
فــي حیاتھــم ،وســيدرك املرشــحون ســبب اســتخدام املؤسســات ملواقــع التواصــل االجتماعــي ويكونــون علــى درايــة باملــوارد الالزمــة للمؤسســة
الســتخدام أدوات التواصــل االجتماعــي بشــكل فعــال وآمــن.
ســيدرك املرشــحون أساســيات إنشــاء وإدارة الحســابات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي املتوفــرة علــى املنصــات املشــتركة للتواصــل االجتماعــي
علــى حــد ســواء ألغــراض شــخصية وتجاريــة ،كمــا ســيعي املرشــحون طريقــة اســتخدام مختلــف منصــات التواصــل االجتماعــي مــن قبــل
املؤسســات الســتهداف جماهيــر مختلفــة واالتصــال والتواصــل مــع النــاس بشــكل فعــال علــى اإلنترنــت وزيــادة إمكانيــة الوصــول إلــى العمــاء.
ســیتمكن املرشــحون أیضــا مــن متابعــة تغذيــة األخبــار ذات الصلــة ،ونشــر األخبــار والتحديثــات وتتبــع املؤتمــرات والنــدوات ونشــر املدونــات،
وإعــداد اســتطالعات الــرأي واملســوحات وتنظيــم األحــداث ومشــاركة الصــور ومقاطــع الفيديــو والبودكاســت وكذلــك طلــب آراء ومســاهمات الخبــراء،
وســيدرك املرشــحون كيفيــة اســتخدام مختلــف منصــات التواصــل االجتماعــي لتعزيــز مؤسســاتهم وكذلــك منتجاتهــا وخدماتهــا.
ســيصبح املرشــحون علــى درايــة تامــة باملســؤوليات املرتبطــة باالســتخدام اآلمــن ملواقــع التواصــل االجتماعــي ،ومســائل الخصوصيــة وحمايــة
البيانــات وحقــوق الطبــع والنشــر ،فضــا عــن آداب التعامــل علــى اإلنترنــت واملشــاكل التــي يطرحهــا التســلط عبــر اإلنترنــت.
ســيقدر املرشــحون أهميــة إدارة الســمعة علــى االنترنــت والحاجــة إلــى املؤسســات التــي تمتلــك خطــة لبنــاء ســمعة علــى اإلنترنــت مــن خــال مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،كمــا ســيدركون أهميــة أدوات املراقبــة عبــر اإلنترنــت وكيفيــة اســتخدامها لتتبــع املحادثــات التــي تخــص املؤسســة علــى
اإلنترنــت ،وســيتعرفون علــى كيفيــة إعــداد مســتند بســيط يضــم سياســة مواقــع التواصــل االجتماعــي التــي تنتهجهــا إحــدى املؤسســات ملراقبــة
املحادثــات عبــر اإلنترنــت وكذلــك كيفيــة اســتخدام أدوات التواصــل االجتماعــي مــع هــذه املؤسســة ،إلــى جانــب أنهــم ســيتبنون اإلســتراتيجيات التــي
تمكنهــم مــن تفــادي حــدوث األزمــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وكيفيــة معالجتهــا.

الفئة
 ١-١فرصة جديدة

مجموعة املهارات
 ١-١-١أسباب جديدة

املرجع
١-١-١-١

تعــرف علــى ماهيــة مواقــع التواصــل االجتماعــي
وامليــزات الرئيســية لــأدوات الشــائعة لهــذه
املواقــع.

٢-١-١-١

إدراك أن وســائل التواصــل االجتماعــي تمكنــت
مــن ايجــاد حلــول لالتصــال علــى اســاس
التناســق فــي اللغــة والنمــط.
التعــرف علــى فــرص نشــر وتعزيــز ودمــج
ومشــاركة اســتخدام مــوارد وادوات منصــات
التواصــل االجتماعــي املختلفــة.

٤-١-١-١

تعــرف علــى فرصــة النشــر واإلعــان العابــر،
والدمــج واملشــاركة مــن خــال اســتعمال
مختلــف منصــات التواصــل االجتماعــي وأدوات
املصــادر.

١-٢-١-١

تعــرف علــى مزايــا مواقــع التواصــل االجتماعي:
عملیــة بطبیعتھــا ،ســھلة االســتخدام ،جوھریــة
وموثوقــة.

٣-١-١-١

 ٢-١-١طرق جديدة

موضوع املهمة
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صفحة  ٢من ٧

الفئة

 ٢-١خطة

مجموعة املهارات

 ١-٢-١تطبيق

 ٢-٢-١مصدر

 ٣-١تواصل مع املجتمع

 ١-٣-١شــبكات التواصــل
االجتماعــي

املرجع

موضوع املهمة

٢-٢-١-١

االنتبــاه الــى ان وســائل التواصــل االجتماعــي
محمولــة بالكامــل عــن طريــق التطبيقــات التــي
تدعــم االھواتــف الذكیــة (كاآلي فــون وأندرویــد
وبالكبیــري) أو األجھــزة اللوحیــة (كاآلي بــاد
وسامســونج وأتــش تــي ســي وكیندلفایــر ،إلــخ).

١-١-٢-١

التعــرف علــى األســباب الشــائعة الســتخدام
املؤسســات ملواقــع التواصــل االجتماعــي:
التواصــل مــع العمــاء وتحســن الخدمــات
وتعزيــز فــرص الوصــول وحمــات الترويــج
وغيــر ذلــك.

٢-١-٢-١

تعــرف علــى ماهيــة االســتماع النشــط وكيفيــة
التواصــل مــع اآلخريــن عبــر اإلنترنــت ،فضــا
عــن أهميــة املحتــوى ذو الصلــة والــذي يتــم
تقديمــه فــي الوقــت املناســب.

٣-١-٢-١

تعــرف علــى ماهيــة االســتماع النشــط؛ وكيفيــة
التواصــل مــع اآلخريــن عبــر اإلنترنــت ،فضــا
عــن أهميــة املحتــوى ذات الصلــة والــذي يتــم
تقديمــه فــي الوقــت املناســب.

٤-١-٢-١

عرض الهوية عبر اإلنترنت وكذلك الرؤية.

١-٢-٢-١

الدرايــة باملــوارد الالزمــة لتشــغيل برنامــج فعــال
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي وأهميــة
تبنــي هــذا البرنامــج وقياســه والحفــاظ عليــه.

٢-٢-٢-١

تحديد الشــخص املســؤول عن إدارة الحســابات
عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي واالتفــاق
حــول معــدل تكــرار الرســائل والتحديثــات.

١-١-٣-١

التعــرف علــى أساســيات إنشــاء وإدارة وســائل
التواصــل االجتماعــي املتوفــرة علــى شــبكات
التواصــل االجتماعــي كالفيــس بــوك وجوجــل+
وتويتــر واملدونــات واليوتيــوب واإلنســتغرام
ولينكــدإن.

٢-١-٣-١

التعــرف علــى أدوات "عــارض مواقــع التواصــل
االجتماعــي" مثــل هوتســوت ()Hootsuite
وبازبنــدل
()Sendible
وســيندبل
( ,)Buzzbundleباإلضافــة إلــى معرفــة كيفيــة
اســتخدامها إلدارة حسابات التواصل االجتماعي.
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صفحة  ٣من ٧

الفئة

مجموعة املهارات

 ٢-٣-١الفيس بوك

 ٣-٣-١غوغل+

 ٤-٣-١تويتر

املرجع

موضوع املهمة

٣-١-٣-١

التعــرف علــى كيفيــة إنشــاء حســاب عمــل تجــاري
علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي الشــائعة،
واملحافظــة عليــه.

١-٢-٣-١

معرفة سمات ورؤى صفحة الفيس بوك.

٢-٢-٣-١

التعــرف علــى الطــرق الفعالــة لزيــادة املشــاركة
وأهمهــا الصــور واملســابقات.

٣-٢-٣-١

فهــم كيفيــة عمــل إعالنــات فيــس بــوك ومعرفــة
كيفيــة اســتخدام قصــص الرعايــة وامللصقــات
الترويجيــة وكيــف يمكنهــا دفــع حركــة املــرور.

١-٣-٣-١

تعلــم أنــه يمكنــك اســتخدام غوغــل +لالنضمــام
واملشــاركة فــي املجتمعــات ذات الصلــة بــه،
تعلــم كيــف يمكنــك إنشــاء دوائــر غوغــل+
واســتخدامها.

٢-٣-٣-١

إســتخدام جوجــل +لالطــاع علــى أحــدث
األخبــار ومتابعتهــا.

٣-٣-٣-١

إســتخدام جوجــل +لنشــر األخبــار والتحدیثــات
ومشــاركة الوســائط املتعــددة.

٤-٣-٣-١

التعــرف علــى كيفيــة اســتخدام خاصیــة
الدردشــة عبــر الفیدیــو ( )Hangoutsعبــر
جوجــل +لزيــادة عــدد الزيــارات وكيفيــة بــث
دردشــتك علــى قنــاة اليوتيــوب أو رفعهــا علــى
املوقــع الخــاص بــك.

٥-٣-٣-١

اســتخدام جوجــل +كنظــام إلدارة جــداول
املواعیــد واملشــاریع وتنظیــم الفــرق فــي "دوائــر"
ووســیلة لتحدیثهــا.

١-٤-٣-١

معرفــة مــدى قــدرة تویتــر علــى مســاعدتك
ـس املشــاركة واإلنتمــاء للمجتمــع ،مــع
لتطویــر حـ ّ
األخــذ فــي االعتبــار أن تويتــر يجــذب تحديــداً
مســتخدمي الهواتــف النقالــة.

٢-٤-٣-١

اســتخدام تویتــر ملتابعــة أحــداث مؤتمــر أو
محاضــرة شــیقة.

٣-٤-٣-١

متابعة شخص أو موضوع أو توجه معروف.

٤-٤-٣-١

ك ّون قائمة واعرف ما یعنیه ذلك.
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صفحة  ٤من ٧

الفئة

مجموعة املهارات

 ٥-٣-١مدونة

 ٦-٣-١فيديو

املرجع

موضوع املهمة

٥-٤-٣-١

اســتخدام تويتــر الســتطالع اآلراء وطــرح
األســئلة ،اســتخدام تويتــر لعــروض الوقــت
املحــدود لزيــادة عــدد الزيــارات.

٦-٤-٣-١

يســتخدم تویتــر ملســاعدتك فــي إنجــاز عملــك
والبقــاء مطلعــ ًا علــى جــدول املواعیــد ومواعیــد
تسلیم-املشــاریع ،ومعرفــة كيفيــة اســتخدام
خدمــات الصــور مثــل تويتبيــك ( )TwitPicأو
خدمــة مشــاركة الفيديــو اللتقــاط األحــداث فــي
الوقــت الحقيقــي.

١-٥-٣-١

معرفــة أن املدونــات ( )Blogsوجدت ملســاعدتك
فــي مختلــف املواضیــع واملجــاالت وإدراك أهميــة
املحتــوى  -الجيــد واملفصــل واملفيــد.

٢-٥-٣-١

تعــرف علــى كيفيــة إنشــاء مدونــة شــخصية
الســتخدامها ألغــراض مهنيــة وكيفيــة الترويــج
لهــا عبــر تغريــد الرابــط  URLالخــاص بهــا.

٣-٥-٣-١

معرفــة كيفيــة اســتخدام ملحــق مســاعد
التحريــر إلنشــاء جــدول مــن منشــورات املدونــة
الســتخدامه فــي املســتقبل.

٤-٥-٣-١

أضــف بعــض منشــورات املدونــة إلجــراء حــوار
نشــط.

١-٦-٣-١

الوعــي باســتخدامات ومزايــا األدوات التــي
تتيــح مشــاركة مقاطــع الفيديــو مثــل يوتيــوب
وكيفيــة اســتخدامها كوســيلة اتصــال فعالــة.

٢-٦-٣-١

تعــرف علــى املميــزات الرئيســية ملقطــع فيديــو
جيــد (مــن حيــث اإلثــارة واإلقنــاع والرســالة
والعنــوان والوصــف وغيــر ذلــك)

٣-٦-٣-١

تعــرف علــى كيفيــة إنشــاء قنــاة يوتيــوب وتحميــل
مقاطــع الفيديــو ومشــاركتها مــن أجــل الترويــج
عــن املؤسســة واملنتجــات والخدمــات والحمــات
واملبــادرات التــي يتــم إطالقهــا عبــر مواقــع
التواصــل االجتماعــي.

٤-٦-٣-١

إنشــاء وتشــغيل مقاطــع فيديــو وتعديــل محتواهــا
أو مشــاركته مســتخدم ًا أدوات مثــل موفــي
مايكــر ( )Moviemakerونيــرو ()Nero
ومشــغل الوســائط .VLC
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الفئة

مجموعة املهارات

٥-٦-٣-١

إنشــاء فیدیــو اســتعراض  /ملخــص ملوضــوع ما
لتعزیــز طــرق تعلــم جدیدة.

٦-٦-٣-١

ســجل للحصــول علــى مصــادر الیوتیــوب وقــم
باســتعراض مجموعــة واســعة مــن القوائــم
متعــددة املواضیــع.

٧-٦-٣-١

إدراك مــدى مســاهمة أدوات التحليــل فــي
اليوتيــوب فــي تحليــل بيانــات املشــاهدين مثــل
اآلراء والعوامــل الديموغرافيــة وغيــر ذلــك.

١-٧-٣-١

تعــرف علــى مجتمــع لینكــدإن وكيــف يخــدم
املهنيــن ويصلــك بالعديــد مــن األشــخاص
علــى الجــدار النــاري الشــخصي (Fire -
.)starters

٢-٧-٣-١

يمكــن أن يســاعدك دليــل أفضــل املمارســات
الخــاص بـــلينكدإن وورقــة ارشــادات منصــة
هابســبوت ( )HubSpotفــي اســتخالص
أفضــل مــا فــي املوقــع.

٣-٧-٣-١

اعــرف أن موقــع لینكــدإن هــو وســیلة ق ّیمــة
للترویــج لنفســك وملنتجــك.

 ١-٤-١ديليشس
()Delicious

١-١-٤-١

التعــرف علــى موقــع ديليشــس وكيــف يمكــن أن
يســمح لــك بتبــادل املوضوعــات

 ٢-٤-١فليكر

١-٢-٤-١

التعــرف علــي كيفيــة اســتخدام أداة مثــل
فلیكــر لتبــادل الصــور عبــر منصــات التواصــل
اإلجتماعــي.

٢-٢-٤-١

التعــرف علــى الترميــز الجغرافــي واألســوار
الجغرافیــة الخاصــة باملشــاریع املحلیــة.

 ٣-٤-١بنترست
()Pinterest

١-٣-٤-١

التعــرف علــى بنترســت ( )Pinterestوكيفيــة
اســتخدامه كوســيلة تواصــل اجتماعيــة هامــة.

 ٤-٤-١مخطط
املعلومات البياني
()Infographics

١-٤-٤-١

التعــرف علــى مخطــط املعلومــات البيانــي
( )Infographicsومــدى قــوة تأثيــره
البصريــة والتعــرف علــى بعــض أدوات التصميم
املشــتركة.

 ٥-٤-١التدوين الصوتي
(بودكاست)

١-٥-٤-١

إدراج التدويــن الصوتــي كوســيلة لزيادة التدريب
والتبــادل عبــر منصات التواصــل االجتماعي.

 ٧-٣-١لينكدإن

 ٤-١غير ذلك

املرجع

موضوع املهمة
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املرجع
٢-٥-٤-١

 5-١الوعي والتأثير
والسياسات

 ١-5-١الوعي

 ٣-5-١السياسات

إنشــاء تدويــن صوتــي وتشــغيله وتحريــره
ومشــاركته.

١-١-5-١

عليــك إدراك القضايــا املتعلقــة بحمایــة البیانــات
املنشــورة فــي أي مــن منصــات التواصــل
االجتماعــي ،وإدراك القضايــا املتعلقــة بحمایــة
البیانــات وحقــوق الطبــع والنشــر.

2-١-5-١

تعــرف علــى حقــوق امللكیــة عنــد اســتخدام
وســائل التواصــل االجتماعــي والدرايــة بتأثیــر
تنزيــل املحتويــات.
التعــرف علــى القضايــا املتعلقــة بالخصوصیــة
واألمــن وآداب اإلنترنــت والتســلط عبــر اإلنترنــت
مــن خــال مواقــع التواصــل االجتماعــي.

3-١-5-١
 2-5-١التأثير

موضوع املهمة

١-٢-5-١

فهــم أهميــة إدارة الســمعة علــى اإلنترنــت،
تحديــد الســلوكيات والتعــرف عليهــا.

٢-٢-5-١

الدرايــة بــأدوات املراقبــة عبــر اإلنترنــت ،تتبــع
مــا يجــري باســتخدام أدوات التنبيــه والتحليــل
املجانيــة مثــل تنبيهــات وتحليــات جوجــل.

٣-٢-5-١

فهــم التأثيــر االجتماعــي ،وفهــم تطبيــق Klout
(كالوت) وكيفيــة العثــور علــى األفــراد املؤثــرة
وطــرق التواصــل معهــم.

١-٣-5-١

التعــرف علــى أهميــة وجــود خطــة للحفــاظ علــى
الســمعة عبــر اإلنترنــت مــن خــال وســائل
التواصــل االجتماعــي ،إدراك أهميــة التعامــل
مــع الشــكاوى والتحلــي بالصــدق والشــفافية
فــي جميــع االتصــاالت.

٢-٣-5-١

إعــداد وثيقــة لسياســة وســائل التواصــل
االجتماعــي ملؤسســتك إلدارة مــا يقــال حولهــا
ومراقبتــه وكيفيــة اســتخدام املوظفــن لهــذه
الوســائل داخلهــا.

٣-٣-5-١

تأكــد مــن أن املوظفیــن یعرفــون ویوافقــون علــى
السیاســات املتبعــة ويوقعــون عليهــا.
تعيــن الحقــوق اإلداریــة املالئمــة والوصــول
إلــى أی مشــروع علــى منصــات التواصــل
االجتماعــي.

٥-٣-5-١

معرفــة كيفيــة منــع وقــوع أزمــة وســائل التواصــل
االجتماعــي ،وكيفيــة الحمايــة ضــد التحديثــات
املخادعــة ،وكيفيــة التعامــل مــع إحــدى األزمــات.

٤-٣-5-١
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