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كيف تحول الناس الى دعاة لمؤسستك

»حــول الغربــاء إلــى أصدقــاء ثــم حــول األصدقــاء إلــى متبرعيــن والحقــا قــم بالخطوة 
األكثــر أهميــة: حــول المتبرعيــن إلــى جامعــي تبرعات«

 )سيثت جودن(

منهجية التسويق الداخلي:

الجذب: أجذب الجمهور المناسب إلى موقعك

المشــاركة: حــول المؤيديــن والداعميــن إلــى متبرعيــن ومتطوعيــن وجامعــي 

ــات  تبرع

االتصال: تواصل مع زوار موقعك وحولهم إلى داعمين ومؤيدين 

ــى  ــه إل ــاول جذب ــذي تح ــة هــو إســتهدافك للجمهــور ال ــى فــي هــذه المنهجي المهمــة األول
موقعــك ثــم العمــل علــى صنــع وتحســين » شــخصيتك »التــي ســتقابل جمهــورك مــن خــال 
موقعــك . كيــف تصنــع » شــخصية » جاذبــة تدفــع زوار موقعــك للبحــث عــن أهدافــك والتعــرف 

عليــك أكثــر.

بعــد اســتهدافك للجمهــور المناســب وحصولهــم علــى معلوماتهــم يمكنــك اآلن علــى العمــل 
علــى تحويلهــم إلــى متبرعيــن ومتطوعيــن وأعضــاء فــي مؤسســته مــن خــال التواصــل فــي 

البريــد اإللكترونــي.

فــي هــذه الخطــوة الثانيــة تقــدم لــزوار موقعــك معلومــات تعليميــة عنــك ســواء مــن 
خــال مقاطــع مصــوره أو نصــوص مكتوبــة وعليــك أن تحــرص علــى أن يكــون محتــوى هــذه 

ــات. ــدك بمعلوم ــى تزوي ــزوار أل ــع ال ــا يدف ــرا وثيق ــات مؤث المعلوم
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ماذا تفعل؟

اإللهام: اسمح للناس بالعمل على توسيع انتشارك بدال عنك 

الخطــوة األجمــل فــي التســويق الداخلــي هــي الخطــوة الرابعــة وهــي تحويــل المتبرعيــن 
والمتطوعيــن معــك إلــى دعــاة لمؤسســتك بمشــاركتهم لخبراتهم وتجاربهم مــع المحيطين 

مــن خــال حكايــة قوتهــم مــع مؤسســتك.

ضــع قائمــة بالطــرق التــي تجــذب النــاس الــى موقعــك. اختــر الطريقتيــن األهــم، وأعطهــا كامــل 
تركيــزك وجهــدك لتطويرهما 

قيــم موقعــك مــن خــال منهجيــة التســويق الداخلــي: ماهــي المقومــات التــي لديــك لجــذب 
وتحويــل ومشــاركة والهــام جمهــورك؟ ماهــي المســاحة التــي تــود التركيــز عليهــا؟ ولمــاذا؟

انظــر لمواقــع مؤسســات أخــرى تتعامــل معهــا، وحــدد ماهــي األشــياء التــي تربطــك بهــم 
ــك إليهــم وتجذب

العمل على الشخصية 

ــود أن نشــير إلــى طريقــة العمــل  ــل التطــرق إلــى خطــوات التســويق الداخلــي بالتفصيــل ن قب
ــات  علــى شــخصيتك وكيــف تطورهــا .يكــون العمــل علــى الشــخصية مــن خــال إجــراء مقاب
ــدى جمهــورك ويحســن تصنيــف  ــك ل ــة في واســتطاعات واســتبيانات حــول المقومــات الجاذب
جمهــورك حســب طبيعــة عاقتهــم بمؤسســتك متطــوع / متبــرع / عضــو  لتعــرف انطبــاع كل 

علــى حــده وحتــى تتوصــل إلــى الجوانــب التــي يهتــم بهــا كل صنــف.



   4

كيف تحول الناس الى دعاة لمؤسستك

الفصل الثاني
 الجذب
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ــه مثاليــا ( موقعــك فــي  أجــذب جمهــورك إلــى موقعــك مــن خــال اســتمثال  )يعنــي اجعل
محــركات البحــث 

أجذب جمهورك إلى موقعك من خال استمثال  )يعني اجعله مثاليا ( موقعك في محركات البحث 
فــي مواقــع الشــبكة األلــف المواقــع التــي تشــترك معــك فــي بعــض المحتــوى، ووصــول المتصفحيــن 
إلــى موقعــك قــد ال يكــون ســها، حتــى مــع بحثهــم عــن ذات الخدمــات التــي تقدمهــا مؤسســتك، ألن 
هنــاك خيــارات ال تحصــى يعرضهــا محــرك البحــث ألولئــك المتصفحيــن. مــا نعنيــه »باســتمثال موقعــك فــي 
محــركات البحــث.« هــو اآلليــة لجعــل موقعــك يظهــر فــي النتائــج األولــى التــي تقدمهــا محــركات البحــث 

ــرى. ومــن  ــع أخ ــك فــي مواق ــط صفحات ــك مشــاركة رواب ــب من وهــذا االســتمثال يتطل
خــال شــبكات التواصــل االجتماعــي. فيمــا يأتــي بعــض الطــرق التــي تســاعد علــى هــذا 

االســتمثال:
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كيف تحول الناس الى دعاة لمؤسستك

1 - العناية بالمحتوى 

2 - العناية بالعناوين واستمثال العناوين على كلمات مفتاحية مرتبطة بالمحتوى 

3 - االستقرار على سيرفر جيد وعدم التنقل بين السيرفرات 

4 - اجعل الكلمات المفتاحية في موقعك مميزة وليست فضفاضة للغاية  

5 - نشــر الروابــط فــي عــدة مواقــع وهــذا يتعيــن فــي أن يكــون موقعــك مرجعــا لمواقــع 
أخــرى تنقــل عنــه 

6 - انتشار روابط صفحتك من خال مواقع التواصل االجتماعي 

7 - االعتناء بروابط الموقع وان تتكون من كلمات مفهومة 

اجذب متصفحي موقعك من خال المدونات:

تعــد المدونــات مــن أنجــح الوســائل الجاذبــة لمتصفحــي االنترنــت وفيمــا يأتــي نســرد لــك قائمــة مــن ميــزات 
اســتخدام المدونــات لتحقيــق االنتشــار وجــذب الجمهــور إليــك:
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ــز مصداقيتــك لمــا لهــا مــن الخاصيــة التفاعليــة وتعليقــات  ــات فــي تعزي تســاعد المدون
المســتفيدين 

ترفع المدونات في تعزیز مصداقیتك لما لھا من الخاصیة التفاعلیة وتعلیق المستفیدین

والكلمات  المحتوى  لتكرر  البحث  محركات  في  ظھورك  تصنیف  من  المدونات  ترفع 
موقعك وبین  بینھا  المفتاحیھ 

المدونات كأده تسویق فمن خال تفاعل الناس وتعلیقاتھم وطلب ارائھم تتحقق لك 
اھــداف التسویق

المدونات تمنحك مساحھ جیده لتوجیھ الجمھور للمشاركھ في النشاط من خال طــرح 
ایقونات تشیر اللى احتیاجات المؤسسة إلكمالھا فعالیة معینة او برنامجا معینا وطلب 

المتطــوعین

تساعد المدونات في إنشاء عاقة واسعة من خال اطاع قطاع كبیر من الجماھیر من 
مختلف التوجھات على نشاطاتك واخبارك عبر تدویناتك

الجمھور  استیعاب  خال  من  التجاریھ  عامتك  وتعزیز  تكریس  في  تساعد  المدونات 
للمجتمع  تقدمھا  التي  والخدمة  بھا  تضطلع  التي  واالعمال  لرسالتك 
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كيف تحول الناس الى دعاة لمؤسستك

كیف تصنع محتوى لمدونتك؟

اطلب المساعدة من متابعیك اطلب آراھــم فیما تقدمھ وتكتبھ من مواضیع وعناوین 
 مھما بینك وبین الجمھور

ً
في مدونتك ھــذه األراء التي تنشئ حوارا

احك وشارك قصصا شخصية لمؤسستك مع الداعمین لھا ومع المستفیدین منھا

 - البرنامج  بعد  التي تساعدھا  - عدد االسر  رقمیة  بطــریقة  اعرض مساهمــات داعمیك 
- وھاكذا  االیتام  رعایھ  برنامج  ریاالت في   10 تفعل  ماذا   - االخیرة  التبرعات 

قدم الشكر لمتطوعین معك وبین اثر مشاركتھم ومساعدتھم لك كما توجھ بالشــكر 
لمتابعیك ومایقدمونھ من خدمات لك بمتابعتھم واسھامھم في انشار مدونتك

الزواربشكل مستمر مثال  عنھا  التي یستفھم  المتكرره  لاسئلھ  اجوبھ  قائمة  اصنع 
على ھــذه االسئلھ كیف اساعد في جمع التبرعات ؟ماھي االئلیھ التي یتم بھا اختیار 

المتطــوعین؟ وغیرھا من االسئلھ.

وظــف مدونین محترفین للكتابة في مدونتك, االستعانة بمدونین لھم خبره في الكتابھ 
واسلوب جاذب یضمن لك نقل المحتوى الذي تریده لجمھورك بطــریقة ممتازة
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الفصل الثالث
االتصال
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كيف تحول الناس الى دعاة لمؤسستك

تواصل مع جمھورك من خال شبكات التواصل االجتماعي:

ابدا بتدرج وتركیز:

الفیس بوك: حیث ملتقى االصدقاء والعائلھ:

من طبع الجماھیر الرغبھ بتواصل مع الجھة )سواء كانت مؤسسة او شخصیة( التي یشعرون بالعاطفھ 
نحوھا وفي االحیان ال يتلقــى الجمھور ردا او تجاوبا من تلك الجھة. ان ھــذا التجاھــل یعد كارثة في مجال 
التسویق فالمتابع الذي یشعر بعدم اھمیتھ غالبا مایلتفت عن ھــذا االھتمام ویستبدلھ باھتمام اخر . 
ان انجح الوسائل في التجاوب او التفاعل مع جمھورك ھو استخدام شبكات التواصل االجتماعي بطریقھ 

ذكیھ وفعالة.

ماھي االرضیھ التي ترید ان تعمل علیھا؟ ھــل ترید بناء مجتمع یشاركك في الوصول الى اھــدافك؟ اذا 
ــوخیارك االول. او اذا كنت تھتم بالتواصل مع الداعمین ومعرفة  كان جوابك بـــ )نعم( فـــ «الفیس بوك« ھ
اخبارھــم فـــ «التویتر« ھــو االجابھ علیك تحدد المنطقھ التي ترید العمل علیھا اذا كنت ترغب في كا 
بعد  االخرى  الى  االنتقال  ثم  علیھا  والتركیز  اوال  واحــدة  وسیلة  اختیار  علیك  ولكن  فاباس   الھدفین 

شعورك لتحقیق ھــدفك.

والصداقات  العاقات  من  فیھ سلسلة المتناهيــة  تتواجد  عالمیا  افتراضیا  مجتمعا  بوك«  »الفیس  یعد 
وطبیعة الموقع مناسب للمؤسسات الخیریة حیث تساعد في انشاء مجتمع یشاركك اھــدافك ورسالتك 
ویسعون في خدمتھا, ان مفتاح النجاح إلنجاح العاقات وتحقیق الھدف من استخدام الموقع ھــو: ان 
تبقى نشیطا ومتفاعا مع جمھورك ومتابعیك. ھــذا النشاط والتفاعل تترجمھ ردودك وتعلیقاتك على 

اسئلھ جمھورك وتسجیل »اعجابك« بمشاركتھم ومبادراتھم.
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تویتر:حیث العثور على االخبار ومشاركتھا:

 أظھر اھتمامك بمكافئتك ألكثر المتفاعلین معك:

التتوقف عند ھذا الحد، استخدم شبكات تواصل أخرى:

الخیار  ھــو  «تویتر«  فـــ  الناس  من  عدد  اكبر  الى  ونقلھ  مشاركتھ  وتود  وفیرا  محتوى  تملك  كنت  اذا 
المغردین  من   %37 اجاب  سبوت«  »ھــوب  موقع  اجراه  استبیان  ففي  االخباري  الموقع  لطبیعة  االمثل 
انھم یستخدمون »تویتر« للحصول على اخبار الیجدونھا في غیره. یمكنك نشرالمحتوى الذي تریده اما 
بعبارات مختصره او في روابط تحل الى موقعك من المھم في تعاملك مع »تویتر« ان تكون مع تواصل 
البحث في  مستمر مع متابعیك وتتجاوب مع اسئلتھم واستفساراتھم كما یمكنك استخدام محرك 
»تویتر« لتعرف ماذا یكتب الناس عنك وتجیب عن االسئلھ التي اشركك فیھا بعض المتابعین, وأخطا في 
كتابة اسم المؤسسة او لم یضع عامھ االشاره@. كما ننصح بوضع حساباتك التواصلیھة في »فیس 
بوك« و«تویتر« في كافھ صفحات موقعك لیتمكن المتصفح لموقعك من معرفة اخر االخبار ولتكون اخبار 

مؤسستك حاضره في یومیاتھ على ھــذه الشبكات

یمكنك  متابعیك.  كبیر على  ترویجي  أثر  ولھا  لفتة جمیلة  تعد  وتفاعا  نشاطا  األعضاء  مكافئتك ألكثر 
وذكرا إلسم مؤسستك في  تفــاعا معك,  الحسابات  أكثر  معرفة  منتشرة  معینة  تطبیقات  خال  من 
 لجھودھم وخدمتھم 

ً
 وتقدیرا

ً
موقعي الفیس بوك وتویتر ، ویمكنك الإعان عن رصد مكافئة لھم, شكرا

لمؤسستك.

الشبكات  تجرب  أن  حاول   « وتویتر  بوك  فیس   « استخدام شبكتي  من  أھــدافك   وتحقیق  إتقانك  بعد 
التواصلیة األخرى ، مثل : » إنستجرام » و » لیكند إن » و » قوقل بلس » وغیرھا من الشبكات  ؛ فلكل 

الجماھيــریة. أسھمك  من  یرفع  بھم  واھتمامك  إستخدامھا.  على  یواظــب  الذي  شبكة جمھورھا 
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حول الغرباء إلى داعمیین من خال آلیة طلب التفاعل:

الھبوط  بصفحات  مایعرف  أو  الوصول  صفحات  خال  من  المحتملین  داعمییك  على  حافظ  

»LANDING PAGES«

1- حدد المھام التي ترید من جمھورك القیام بھا:

تحتاج  التي  األعمال  ماھي  معرفة  المتصفحون  یستطیع  خالھا  من  تفاعل  أیقونة  إصنع   -2
فیھا. مساعدتھم 

3 - استخدم لغة واضحة ومؤثرة تدعو الناس إلى العمل وأخذ زمام المبادرة .

4 - أعمل على تصمیم جذاب واسر ألیقونة التفاعل وصفحة المھام.

 بعد خطــوات إیجاد القنوات في جذب الجمھور والحصول على وسائل التواصل معھم  تأتي الخطــوة 
التالیة التي تدعوھم فیھا إلى التفاعل معك وإحداث فارق مع مؤسستك . في ما یأتي سنعطیك بعض 

النصائح التي تساعدك على الحصول على تفاعل جمھورك وتوجیھھم إلى العمل:

إن أكثر األخطاء الشائعة في رسائل المؤسسات الخیریة إلى جمھورھا لطلب التفاعل ھــو إحالة الروابط  
المرسلة إلى الصفحة الرئیسیة للموقع  ، وترك المتصفح بعد ذلك یبحث عن الصفحات التفاعلیة المنشودة 
لمعرفة ماھیة المھام التي یمكن المساعدة فیھا . والبدیل المناسب لھذه اإلشكالیة أن تكون الروابط 

تحیل مباشرة إلى صفحة الوصول المطلوبة.

ما أنواع الخیارات التي ستقدمھا لجمھورك للعمل معك؟ ھــل تبحث فیھم عن متبرعین أم متطــوعیین 
أم داعمیین ودعاة؟  تحدید المھام واألعمال المطلوبة خطــوة أولیة ومھمة.
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كیف تصنع صفحة وصول ممیزة.

اجعل الصفحة منظمة وسھلة للقراءة.

من الجید أن تحتوي صفحة الوصول على ذكر میزات العمل والتفاعل

صنع نسخة من الصفحة مناسبة للتصفح من الھواتف الذكیة.

اجعل عنوان صفحتك مبنیا وواضحا أعاھا, لیعرف المتصفح وصولھ للصفحة المطلوبة.

لیكن زر استمارات التسجیل ظاھرا وسھل الوصل إلیة.

لیكن إخراج الصفحة بالتصامیم والصور جذابا
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كيف تحول الناس الى دعاة لمؤسستك

الفصل الرابع
 المشاركة
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اصنع وعي داعمیك من خال رسائل البرید اإللكتروني

، فأن %69 
ً
لتكــن رســائلك ذات عــدد مقبــول وليســت مزعجــة، فحســب اســتطاع تــم إحــراؤه مؤخــرا

ــة الرســائل المرســلة  ــة، كان الســبب وراء اإللغــاء كمي ــم بريدي ممــن ألغــي اشــتراكه فــي قوائ
بشــكل متكــرر ومزعــج.

اجعــل رســائلك مناســبة لقراءتهــا مــن الهواتــف الذكيــة ف 40% الرســائل البريديــة يتــم قراءتهــا 
مــن خــال تلــك األجهــزة.

لتكــن رســائلك مصنفــة ولهــا عاقــة بالمســتلم، ففــي االســتطاع الــذي اشــرنا إليــة كان ســبب 
إلغــاء اشــتراك 56% مــن المشــتركين فــي القوائــم البريديــة أن الرســائل ليســت ذات عاقــة 
ــا كيــف ينبغــي تصنيــف األعمــال والمهــام المطلوبــة، احــرص علــى 

ّ
باهتماماتهــم، فيمــا ســبق بين

فــرز االهتمامــات، وارســال لــكل مشــترك مايناســبه مــن نوعيــة النشــاطات التــي اختارهــا.

 تعتمد بعض الشركات على شراء قوائم بریدیة  إلرسال رسائلھا لتلك القوائم، بحیث تصل لمستخدمي 
البرید  رسائل من شركات لم یسبق لھم التعامل معھا، وھــذا التفسیر للرسائل الدعائیة المزعجة التي 
یمتلئ بھا بریدك  الخاص ، ولك تجربة مملة معھا. لست وحدك من یشعر بھذا اإلستیاء، فاإلستطاعات 
تؤید  أن غالبیة ھــذا الرسائل تحول الى سلة المھمات أو للرسائل الغیر مھمة ، وال یتم فتحھا  من 

المستخدم . وعلیة فشراء القوائم البریدیة لیست حا مناسبا لتسویق مؤسستك الخیریة.
إلى  انتھینا  ثم   ، الجمھور من خال موقعك ومدوناتك  تجذب  السابقة كیف  الفصول  تقدم معنا في 
صفحات الوصول  وطلب التفاعل  . ستكون االستمارات التسجیلیة  التي یملئھا المتصفحون في صفحات 
لدیك ھي  لبریده  المتصفح  ان  تسجیل   . البرید  رصیدك من قوائم  التفاعل ھي  بطلب  الخاصة  الوصول  
إشارة خضراء منھ لدعوتك للتواصل معھ ، ولیكون جزء من نشاط مؤسستك ، وعلیك أن تستخدم ھــذه 

الموافقة بشكل جید.
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كيف تحول الناس الى دعاة لمؤسستك

ــار المؤسســة: هــذا النــوع مــن الرســائل متوفــر لــدى المؤسســات الكبيــرة، حيــث ترســل  3- أخب
المســتجدات فــي المؤسســة مــن فتــح بــاب التوظيــف أو بــدء برنامــج معيــن، مــن الجيــد هنــا عــدم 
فصــل المتطوعيــن عــن العامليــن واألعضــاء وضعهــم فــي قائمــة واحــدة، فهــذا يعــزز االنتمــاء 
وشــعور المتطوعيــن أنهــم جــزء مــن المؤسســة، كمــا ينصــح باشــتمال هــذه الرســائل علــى بعــض 

التشــويق اإلعــان عــن الموظــف المثالــي والمتطــوع المثالــي لهــذا الشــهر.

1- الرســائل التعريفيــة بالمؤسســة: هــذه الرســائل ينبغــي أن توجــه لألعضــاء الجــدد فــي القائمــة 
البريديــة، وتكــون ذات محتــوى تعريفــي بنشــاطات المؤسســة وبرامجهــا وأهدافهــا المرســومة، 
ويراعــى فيهــا أســلوب التشــويق والجــذب لحمــل المشــتركين علــى االســتمرار واالنخــراط فــي 

العمــل.

5- رســائل للمانحيــن األكبــر والراعيــن لنشــاطاتك: وفــي هــذه الرســائل يجــب أن تركــز علــى اظهــار 
ــف  ، توجهــه لمختل

ً
ــدا  موج

ً
 رســميا

ً
ــا ــة، فــا تجعــل الرســالة خطاب ــب الشــخصي للمرســل إلي الجان

المانحيــن والراعيــن.

4- رســائل الشــكر: هــذه الرســائل التــي توجــه للمتبرعيــن لشــكرهم علــى تبرعاتهــم، مــن المقترح 
أن يتــم ربــط زر التبــرع فــي الموضــع برســالة إلكترونيــة أليــة، تشــكر فيهــا المتبــرع علــى عطائــه، 

كمــا ينبغــي تفعيــل هــذه الرســائل بيــن فتــرة وأخــرى، وتوجيههــا للمتطوعيــن والداعميــن.

2- اإلعــان عــن فعاليــات: وهــذا النــوع يعــد فعــاالً إذا تمــت االســتفادة مــن عناويــن المشــتركين 
وتحديــد قربهــم مــن مــكان الفعاليــة لدعوتهــم وتقديــر عــدد الحضــور، كمــا يفضــل إرســال فعاليــة 

واحــدة فــي الرســالة تكــون فيهــا معلومــات وافيــة عــن طبيعــة الفعاليــة وتفاصيلهــا.

من عادة المؤسسات الخيرية أنها تتعامل مع خمسة أنواع من الرسائل للقوائم البريدية.

ها:
ال

س
ار

ة 
يق

طر
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وا

أن
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الفصل الخامس
اإللهام
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ــة، إنمــا يســتثمرون فــي األفــكار  »المانحــون ال يتبرعــون للمؤسســات الخيري
ــون بهــم«. ــن يؤمن ــاس الذي والن

         »جي تي سميث«

ادعم دعاتَك الملهمين:

 بهم.
ً
اصنع محتوى خاصا

لقــد تناولنــا خــال الكتــاب التعامــل مــع الجماهيــر واســتهدافهم، ثــم جذبهــم والتواصــل 
معهــم، ثــم مشــاركتهم وضمهــم إلــى نشــاط المؤسســة، وبقــي أن نشــير الــى فئــة فــي 
غايــة التميــز والنفــع للمؤسســة، يكــون تشــكلهم مــن خــال كافــة المراحــل الســابقة، ويكــون 
لهــم حضــور بــارز فــي المراحــل المتأخــرة، أولئــك هــم المتحمســون لنشــاطاتك وأهدافــك، 
والداعــون إليهــا ولتشــرها، تاحظهــم مــن خــال نشــاطك فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي، 
ومــن خــال الحــوارات التــي فــي مدونتــك. يعــد هــؤالء الدعــاة ثــروة تســويقية، ينبغــي علــى كل 

مؤسســة اســتثمارها بطريقــة صحيحــة.

ليكــن فــي موقعــك قســم خــاص بهــؤالء الملهميــن ليتحدثــوا عــن تجربتهــم مــع مؤسســتك، ماهــي دوافعهــم؟ كيــف 
يــرون أهميــة العمــل الــذي تقــوم بــه؟ ماهــي تطلعاتهــم لمســتقبل المؤسســة؟
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اربطهم بمواقع التواصل االجتماعي.

ابق على تواصل دائم معهم.

ادعهم لحضور برامج جمع التبرعات ومشاركة قصتهم مع مؤسستك، وكيف 

كان هدفك مصدر إلهام لهم، وما الذي أحدثة في حياتهم.

ادعهم لحضور اجتماعات خاصة بأعضاء مجلس اإلدارة، 

أشعرهم باالهتمام والتميز.

دعهــم يتحدثــون باســم مؤسســتك، أمنحهــم الثقــة للتعبيــر 
عــن أهميــة النشــاط واألعمــال التــي تقــوم بهــا، وماهــي 

الغايــة المرجــوة لهــذه النشــاطات.

البريــد  خــال  مــن  معهــم  للتواصــل  خاصــة  قنــوات  افتــح 
نــي. و إللكتر ا




