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ثمة اأدوات حتليلية مبنية من �صمن املن�صات واخلدمات املتوفرة 

عرب الإنرتنت والتي ت�صتخدمها للعمل الن�صاطي املعلوماتي 

وهي ت�صمح لك باأن ترى َمن يلج اإىل حملتك على الإنرتنت 

وكيف ي�صتخدمها. ميكن لهذه الأدوات اأن ت�صاعدك ملعرفة 

درجة جناح التقنيات التي ت�صتخدمها. تتناول هذه البطاقة 

كيفية تعقب ن�رش الر�صالة وتتبع احلوار العام حول الق�صية 

ومراقبة �صلوك جمهورك امل�صتهدف وحلفائك وخ�صومك على 

الإنرتنت، م�صتخدماً جمموعة متنوعة من الأدوات املجانية.

ما الذي تتعقبه وتحلله؟ 

يت�صمن تعقب ر�صالتك على الإنرتنت ر�صداً لكيفية ذكرها من قبل 

اأكانوا من ال�صحاافة الرئي�صية  الآخرين واأين ومتى مت هذا الذكر - 

وامل�صتقلة، اأو من �صانعي ال�صيا�صات، اأو املنظمات غري احلكومية، اأو 

املنظمات الأهلية، اأو اأي اأحد اآخر يناق�ش ر�صالتك بطريقة ميكن البحث 

عنها على الإنرتنت. اإذا متت �صياغة ر�صالتك على �صكل �صعار مقت�صب 

ومميز ي�صهل تعقبها على الإنرتنت.

�لق�ضية �لتي تهدف حملتك �إىل حلها 

ميكنك اأن تتعقب الو�صول الأو�صع لق�صيتك با�صتخدام العديد من 

الأ�صاليب عينها التي ت�صتخدمها لتعقب ر�صالتك. قد ينطوي تعقب 

الق�صية اأي�ًصا على مراقبة التغطيات الإعالمية على �صبكة الإنرتنت، 

مثل البيانات ال�صحفية والتقارير والإعالنات عن الجتماعات العامة 

واملالحظات حول الجتماعات املعممة على قوائم الربيد الإلكرتوين 

واملناق�صات غري الر�صمية على ال�صبكات الجتماعية. 

حتليل احلمالت

ر�ضالة حملتك 
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اأهدافك وحلفاوؤك وخ�صومك 

ميكنك، عرب ر�صد مواقع الأفراد واملنظمات التي حددتها كاأهداف اأو حلفاء 

اأو خ�صوم، اأن تقّيم جتاوبهم مع حملتك وتعقب ظهورهم يف ال�صحافة 

ويف اأحداث معينة ومتابعة ر�صائلهم واأفعالهم ب�صاأن احلملة. يتيح لك 

ذلك تقدمي معلومات ذات �صلة اأو دعماً جلمهورك امل�صتهدف وحلفائك 

ودح�ش حجج خ�صومك ب�رشعة وفعالية.

تحليل الحمالت على أرض الواقع

تعقب ر�صالتك 

لحظت حملة التغيري املناخي           عرب تعقب التعليقات على 

تلقت  اأنها  الإلكرتونية  في�صبوك ويف مدونتها  موا�صيعها يف �صفحة 

في�صبوك. ي�صمح  التعليقات على موا�صيعها يف  بكثري من  اأكرب  عدداً 

في�صبوك وغريه من ال�صبكات الجتماعية ببعث لك ر�صالة عّلق اأحد 

على اأحد من�صوراتك. بهذه الطريقة، ميكنك اأن تتعقب درجة ا�صتيعاب 

ا�صتخدام خمتلف  ر�صالتك كي تعرف قيمة  النا�ش مع  وكيفية جتاوب 

املنابر واخلدمات على الإنرتنت ومدى فعاليتها. قد ت�صاعدك الأدوات 

التحليلية التالية يف قيا�ش عدد ال�صخا�ش الذين يحملون �صعار حملتك 

اأو ين�رشون فيديو  اأو ن�صاطاً قمت به  توثق مظاهرةً  اأو يعر�صون �صوراً 

اإلكرتونية عن  اأو يبعثون ر�صالة  الرتويجي اخلا�ش بك على مدونتهم 

ال�صيا�صات. اأو �صانعي  اأ�صدقاء  اإىل  حملتك 

لوحة حتكم �لفيديو 

ي�صمح لك بالن�رش املتبادل لفيديوهاتك وتعقب ن�صاطه على خدمات فيديو 

اأخرى كيوتيوب اأو دايلي مو�صن اأو فيميو واإىل مواقع التدوين امل�صغر كتويرت. 

وميكن ا�صتخدام هذه الأداة لجتذاب ور�صد ردود الفعل على فيديو حملتك.

blip.tv (http://blip.tv/about/newdashboard/) 

حتذير�ت بالربيد �لإلكرتوين 

ت�صمح لك العديد من ال�صبكات الجتماعية بتلقي ر�صائل تعلمك 

عندما ي�صيفك اأ�صخا�ش جدد ك�صديق اأو يعلقون على حمتوياتك اأو 

يبعثون لك ر�صالة. اإذا خ�ص�صت ح�صاب بريد اإلكرتوين لهذه التحذيرات 

فيمكنك م�صاركتها مع الآخرين يف منظمتك وجتنب اإثقال ح�صاب 

بريدك الإلكرتوين العادي.

 

 (https:llwww.google.com/analytics/) جوجل �أناليتيك�س

ي�صمح لك بقيا�ش عدد الأ�صخا�ش الذين يزورون موقعك على ال�صبكة 

اأم�صوه  اإليك والوقت الذي  اأو�صلتهم  كما يظهر لك املواقع التي 

يت�صفحون موقعك وال�صفحات التي قراأوها وال�صفحة التي زاروها قبل 

مغادرة موقعك. يجب اأن تكون قادراً على اإ�صافة �صفرة جافا �صكريبت 

من اإ�صدار جوجل اإىل موقعك كي يتمكن جوجل اأناليتيك�ش من تعقب 

زوارك. يُحتَفظ بالبيانات املجّمعة على خوادم جوجل. 

 AVVStats / JAVVStats

 JAWStats .اأداة جمانية ومفتوحة امل�صدر لتحليل زوار املوقع AWStats
برنامج م�صاعد يعمل مع AWStats لتوليد تقارير ت�صهل قراءتها. يجب 

اأن يكون برنامج مركباً يف مزّود املوقع اخلا�ش بك. 

فيدبورنر 

اإذا كان لديك موقع على �صبكة الإنرتنت اأو مدونة اإلكرتونية تن�رش 

تغذية معممة )اأر اأ�ش اأ�ش( ملحتوياتك فاإن فيدبورنرهو برجمية تطبيقية 

ميكن ا�صتخدامها لتعقب عدد متلقي تغذيتك. كما يولّد فيدبورنر 

تقارير تظهر تطّور �صعبية موقعك على مر الزمن. 

(http://feedburner.google.com/) 

(http://awstats.sourceforge.net/ http://www.jawstats.com/) 

 http://www.google.com/reader/
 /http://www.bloglines.com  أو     
                           RSSOwl : http://www. rssowl.org /

350.org



تحليل الحمالت : ص2

كليك هيت 

تولّد الربجمية املجانية واملفتوحة امل�صدر هذه بيانات ب�رشية حول الأماكن 

التي يزورها امل�صتخدمون عند زيارتهم ملوقعك، ما ي�صمح لك مبعرفة اأي 

اأجزاء من ال�صفحة هي الأكرث اإثارة لالهتمام اأو الأ�صهل للقراءة اأو الأكرث 

فعاليًة يف دفع زوارك اإىل التحّرك.

ClickHeat (http://www.labsmedia.com/clickheatlindex.html)

تعقب الق�صية التي ت�صعى حملتك اإىل حلها

ا�صتخدم النا�ش يف مومباي تويرت، وهي خدمة تدوين م�صّغر، لن�رش تقارير 

مبا�رشة خالل الهجمات الإرهابية عام 2008. من خالل البحث عن كلمة 

“#mumbai” يف تويرت، متكن الآخرون - حتى من منهم مل يتواجد يف 
مومباي - من تعقب الأخبار اجلارية وتنظيم الردود على نداءات ال�صتغاثة 

وو�صل النا�ش يف مومباي ببع�صهم بع�صاً. ميكن ا�صتخدام الأدوات التالية 

لتعقب ق�صية على االإنرتنت واإبقائك مّطلعاً على التطورات كي تتمكن 

من الرد عليها اإذا دعت احلاجة: 

 (http://www.google.com/alerts) حتذير�ت جوجل

تدعمك للبحث عن اأي تغطية لق�صية يف و�صائل الإعالم املطبوعة 

الرقمية وو�صائل العالم املتوفرة على الإنرتنت فقط وموا�صيع املدونات. 

ميكنك احل�صول على امل�صتجدات فور ظهورها عن طريق ال�صرتاك لتلقي 

التحذيرات عرب الربيد الإلكرتوين اأو تغذية اآر اإ�ش اإ�ش. 

 http://www.google.com/reader/
 /http://www.bloglines.com  أو     
                           RSSOwl : http://www. rssowl.org /

قارئات �آر �إ�س �إ�س 

مثل قارئ جوجل:

اأو موجزات املدونات:

ت�صمح لك بال�صرتاك يف اأي تغذية معممة )اآر اإ�ش اإ�ش( من�صورة على

( http://www.twitter.com ) تويرت

ي�صمح لك مبراقبة ما يقوله النا�ش عن ق�صيتك على تويرت عرب البحث 

بوا�صطة كلمات رئي�صية اأو ذكر ا�صم احلملة يف موقع تويرت. ميكنك 

تعقب الردود على ر�صائلك وتعقب البحث بوا�صطة الكلمات الرئي�صية 

من خالل الكلمات امللحقة بعالمة ال�صباك hashtag )#(، ما ي�صهل 

اإيجاد املوا�صيع ذات ال�صلة. 

يف HootSuite اأدوات حتليلية لتعقب عدد الأ�صخا�ش الذين يقتب�صون 

م�صاركاتك على تويرت اأو يردون عليها. 

HootSuite (http://hootsuite.com/) 

اأرادت جمموعات الدفاع عن احلقوق اإىل تعقب الردود يف و�صائل الإعالم 

الدولية عرب لغات متعددة مبنا�صبة اليوم العاملي من التحركات لو�صع 

حد للعنف �صد عامالت وعاملي اجلن�ش. نظراً لكرثة امل�صادر الإعالمية 

بوا�صطة  اأعدت املجموعات حتذيرات بحث  الإنرتنت،  وتنّوعها على 

الكلمات الرئي�صية يف كل عدة لغات لتعقب عدد و�صائل الإعالم التي 

تغطي حتركها. اإحدى الطرق التي مت فيها ذلك كانت با�صتخدام حتذيرات 

جوجل. باإمكان الأدوات التالية اأن ت�صاعدك على تعقب اأن�صطة اأهدافك 

وحلفائك وخ�صومك و�صلوكهم على الإنرتنت:

مواقع الإنرتنت )مثل موا�صيع املدونات اأو امللفات الإعالمية الرقمية اأو 

الفيديوهات( وروؤيتها فور ن�رشها. 

تغذيات �آر �إ�س �إ�س )�أو تغذيات معممة �أخرى( 

يف العديد من املواقع حيث ينتج امل�صتخدمون املحتويات، ميكن ال�صرتاك 

يف نتائج عمليات البحث عن كلمات رئي�صية معينة ب�صكل تغذيات

تعقب اأهدافك وحلفاءك وخ�صومك 
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ووردل

ي�صمح لك بتوليد غيمة و�صوم من الن�صو�ش التي تقدمها. تربز ال�صحب 

الكلمات املكررة اأكرث يف الن�ش امل�صدر. ميكنك ا�صتخدام هذه الأداة لتحليل 

ابتكار  التي تعر�ش بها منظمة ما م�صاألة معينة من خالل  الطريقة 

�صحابة كلمات من بياناتها ال�صحفية اأو خطاباتها اأو تقاريرها اأو مواقعها 

على الإنرتنت.

 

اطرح على نف�صك الأ�صئلة التالية قبل اأن تبداأ: 

1.  هل حلملتك �صعار فريد وق�صري وي�صهل تذكره؟ �صي�صّهل هذا 

    مراقبة كيفية انت�صار ر�صالتك. 

2.  هل ميكنك ا�صتخدام مغذيات اآر اإ�ش اإ�ش كي يت�صنى لأن�صارك اأن 

    يتعقبوا تطور الق�صية التي تنّفذ حمالت ب�صاأنها عن طريق 

    موقعك عرب الإنرتنت، بوا�صطة مغذيات كلمات رئي�صية تُن�رَش تلقائياً 

    على موقعك عرب الإنرتنت؟ 

3.  ما حتركات اأن�صارك وحلفائك التي يهمك اأن تتعقبها؟ 

4.  ما الأمور املهمة الأخرى لر�صدها؟ على �صبيل املثال، ما يتناقله 

اأو ق�صيتك، تعقب احللفاء الأقوياء      عامة النا�ش ب�صاأن حملتك 

    لو�صلهم مع بع�صهم البع�ش؟ 

5.  اإذا مل تكن املعلومات التي حتتاج اإىل تعقبها متوفرة على الإنرتنت 

    فكيف ميكنك اأن جتد م�صدراً بديالً؟ 

6.  كيف ميكنك اأن حت�صل على املعلومات التي حتتاج اإليها ب�صاأن عدد 

تعري�ش  دون  من  الإنرتنت  على  موقعك  يزورون  الذين     الأ�صخا�ش 

    �صالمتهم اإىل اخلطر؟ باإمكان عناوين بروتوكول الإنرتنت اأن تك�صف 

    املواقع وغريها من املعلومات ال�صخ�صية يف حال �صاعت �صجالتك 

    اأو مت ال�صتيالء عليها.

Wordle (http://wordle.org/) 

ForwardTrack (http://forwardtrack.eyebeamresearch.org/)  فوروورد تر�ك

برنامج حا�صوب جماين يتعقب الربيد الإلكرتوين املعاد اإر�صاله والدعوات 

للتحرك ال�صيا�صي والعرائ�ش على الإنرتنت وير�صم خرائط لها. وميكنه 

استخدام األدوات التحليلية بفعالية 

اإ�صافة بحث مرتكز على كلمات  املثال، ميكنك  �صبيل  معممة. على 

رئي�صية عن مواقع تبادل الفيديوهات وال�صور، مثل فليكر اأو بليب، اإىل قارئ 

اآر اإ�ش اإ�ش لديك وروؤية التحديثات اجلديدة املتعلقة بتلك الكلمات الرئي�صية 

تلقائياً. كما ميكنك متابعة تغذيات اآر اإ�ش اإ�ش اخلا�صة مبواقع اأهدافك 

وحلفائك وخ�صومك على ال�صبكة.

تويتدك  

ميكنك ا�صتخدام تويتدك لت�صهيل تعقب ح�صابات تويرت التي تتبعها وفرزها 

يف جمموعات، على �صبيل املثال، احللفاء، ال�صيا�صيون وو�صائل العالم.

 

(/http://tweetdeck.com)

    (http://civicrm.org/) CiviCRM  
(http://www.sugarcrm.com/) ضوغركرم�

ت�صمح لك اأنظمة اإدارة العالقات بتعقب التحركات املاأخوذة من موقعك 

على ال�صبكة اأو من عملية مرا�صلة اإلكرتونية، على �صبيل املثال، اإذا بعث 

امل�صتخدمون اأو املتلقون ر�صالة اإلكرتونية اإىل هدف اأو اأعادوا بعث ر�صالة 

اإلكرتونية اإىل �صديق اأو وقعوا على عري�صة.

اأي�صا تعيني الأماكن التي نوق�صت فيها موا�صيع املدونات على الإنرتنت 

وت�صهيل الكتتابات املرتكزة على ال�صبكة. يتطلب ت�صغيله بي اآيت�ش 

.MysQL وماي اأ�ش كيو األ PHP بي

ترجمة:


