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 hashtag وفي عام 2010 تمت إضافة كلمة
فـــي قــامــوس أكسفـــورد 
ثم انتشر الهاشتاج بعد ذلك 
كــالنــار فـــــي الهـشيـــم 

#
#

#

#

# ظهرت فكرة الهاشتاج
 في 23 أغسطس من عام 2007 على تويتر عندما كتب كريس مسينا الموظف السابق 
في جوجل واحد مصممي جوجل بالس عبر حسابه على تويتر اقتراح عن استخدام عالمة 

# لعمل مجموعة على تويتر والقي االقتراح وقتها استحسان المتابعين

آداه  هذا  حاضرنا  في  الهاشتاج  وأصبح 
دعائية  حملة  ألي  ومحورية  أساسية 
فيمكن  التواصل  مواقع  على  وتسويقية 
اليومي  الترند  اكتشاف  تويتر  لمتابعي 
واللحظي في دولة ما والمشاركة فيه مثال 

عن  التقرير  هذا  في  سويا  معكم  ونبدأ 
فكرة  استيعاب  من  االقتراب  في  الهاشتاج 
وما هي  استخدامه  الهاشتاج وكيف يمكن 

خصائصه ومحظوراته
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من المهم في البداية أن نعرف أساسيات 
الهاشتاج واستراتيجية بناءه:

• إذا كنت تستخدم الهاشتاج لغرض تصنيف المحتوى فال تجعل الهاشتاج يتكون من 
عدد كثير من الكلمات.

 • في معظم شبكات التواصل االجتماعي إذا كنت تستخدم الهاشتاج في حساب عام، 
فإن أي شخص يقوم بالبحث عن هذا الهاشتاج يمكنه العثور على مشاركتك.

 •  تجنب تحويل كل كلمة في المنشور إلى هاشتاج 
 • استخدم الهاشتاج فقط في منشورات او تغريدات ذات صلة بالموضوع ) حيث أن 
محاولة جذب االنتباه عن طريق استخدام هاشتاج متداول مع عدم وجود تطابق بين 

المحتوى واستخدام الهاشتاج يؤدي إلى فقدان التفاعل والعمالء أيضا(
 •  في حين يوصى بالمشاركة في الترند، كن حريصًا على المشاركة بمهارة وحرص - 
خاصة عند استخدام حساب عالمة تجارية لالستجابة لكارثة مثال. )لدى الناس مشاعر 
الكوارث. كقاعدة عامة،  الشركة دعمها لضحايا  مختلطة فيما يتعلق بكيفية إظهار 

مهما فعلت، ال تستخدم هذه األنواع من المحادثات كفرصة لتحقيق مبيعات(
 • كن محددًا عند استخدام الهاشتاج )كلما زادت الدقة في اختيار الهاشتاج كلما كان 

الجمهور متفاعال أكثر(
 • استخدم الهاشتاج بالطريقة التي تناسب المنصة )في انستجرام مثال مهمة الهاشتاج 
األولى وصف محتوى الصورة او الفيديو بعكس تويتر فهو يميل إلى التركيز أكثر على 

موضوع المحادثة(
 • كن حذرا بشأن كون الهاشتاج عام جدا )من األفضل أن تكون محددًا قدر اإلمكان، 

حتى إذا شعرت بأنك تتمتع بقدر أقل من الوصول(
    •  انتبه للقواعد اللغوية والتهجئة عند إنشاء هاشتاج

     • اجتهد في جعل الهاشتاج صغير )كلما زاد عدد 
               حروفه فرص المشاركة فيه تقل(

#
#

# #



3
Socialgi.info

WorldCup والـمــؤتــمـــرات        األحــداث   •

WorldPizzaDay االحتفاالت         أو  العطـل   •

GameofThrone مـــســـلـــســــــالت          •

TBT             عالمات التصنيف الشائعة أليام األسبوع •
blogging         موضـوعــات االهتمـامـات العامة •

الهاشتاج البراند 

• يتم إنشائــه خصيصًا لعالمة تجارية ويكون
 الهدف منـه تدشين حملـة ترويجية للعالمــة 

الـتـجـــارية على سبيـل المــــثـــال
.  #McDonald لـ ImLovinIt حملة 

• الهاشتاج البراند ال يشترط له ان يحمل اسم 
العالمة التجارية التي يمثلها ولكن من المهم 
ان يعلن عنـه ويدشن بنفس طريقة العالمــة

 التي يمثلها .
•  يجب أن يكون ذا صلة بالعالمة وفريد من نوعـــه وال ينسى.

• يمكنك تسجيله كعالمة تجارية 
• يعتبر الهاشتاج البراند أيضا رائع لحمـــالت ومسابقـــات 
المحتوى التي يطلب من المتـــابعيـــن فيهــــا المشاركة 
حملة  أطلقت  عندما  ليز  فعلت شركة  كما  أفكار  او  بمقترح 

# DoUsAFlavor

 الهاشتاج البراند يقوم أيضا بتنظيم مشاركات الجمهور 
حيث يمكن للعالمــة التجـارية العــودة إليها مـــرة أخــرى 
الوعي             لزيادة  رائعة  أيضًا وسيلــة  البراند  الهاشتاج  يعد   •

بالحمالت والمبادرات الخاصة بالعالمة التجارية .
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في تويتر
على تويتر، يتم استخدام الهاشتاج للعثور على محادثات لالنضمام إليها أو 
لبدء واحدة منها. طالما كان ملفك الشخصي عامًا، يمكن لألشخاص العثور 

على المشاركات التي تستخدم فيها الهاشتاج.
تشير األبحاث إلى أن العدد المثالي للهاشتاج في التغريدة هو اثنتان. أكثر 

من ذلك، يكون هناك انخفاض ملحوظ في التفاعل.
باستخدام  تويتر  في  محتواه  على  واالطالع  الهاشتاج  على  العثور  يمكنك 

شريط البحث أو النقر على الهاشتاج أو البحث في قائمة الترند.
ويمكنك وضع الهاشتاج في نهاية التغريدة مثال أو إدراجه كجزء من التغريدة نفسها 

ومن المهم التأكد من أن األشخاص يتفاعلون مع الهاشتاجات التي تستخدمها 
وهناك عدة أدوات تقوم بتحليل الهاشتاج على تويتر منها على سبيل المثال:

تويتر
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العدد المثالي للهاشتاجات: كلما زاد العدد زادت نسبة التفاعل التي تراها وبعد 
حوالي 10 هاشتاجات ) هناك دراسات تقول 11  هاشتاج(  تخاطر بفقدان بعض 

التفاعل.

كيفية العثور على أفضل هاشتاجات: 
-تابع ما يستخدمه منافسيك.

- استخدم الهاشتاج الذي يستخدمها المؤثرين ورواد المجال 
الذي تديره .

                 فيسبوك

• وصل الهاشتــاج إلى فـيسبـــوك فــي عـــام ٢٠١٣ 

• وضع الهاشتـاج في فيسبــوك يختــلف تـمـامــا عن
 تويتر  فتويتر هاشتـاج واحد وبحــد اقصى
 اثنين مهمين لزيادة التفاعـل و في كلمـا
 زاد عــدد الهاشتاجات كلما كـان افضل ولكن ال تزيد
 عن ١٠ أما الفيسبوك فالمنـــشــور بدون هاشـتــاج
 أفضل في التفاعل من المنشـــــور بهاشتاج واحـــد 

• كلما ذاد العدد كلما قل التفاعل .

           نصائح عامة 
خذ بعضا من الوقت الكتشاف الهاشتاجات األكثر 
شعبية واألكثر مالءمة هــذا الوقت اإلضافي الذي
ستقوم باالستثمار فيه سيؤتي ثماره في النتيجة 

النهائية .

فيسبوك
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نظرًا لشعبية الهاشتاج على الشبكات االجتماعية، هناك عدد من 
األدوات التي يمكنك استخدامها للمساعدة في تحليل نتائجه:

 HasHtagify.me

  هي أداة مجانية يمكنك استخدامها للعثور على الهاشتاج. كما أنها 
توفر بيانات رقمية عن استخدام الهاشتاج.

 Ritetag

هـــي أداة بحث قــويــة يمــكــن استخدامها لفيسبوك و تويتر. وهي 
توفر بيانات حديثة عن كيفية أداء هاشتـــاج الخاص بك.

إلى جانب هذه األدوات المفيدة، توجد استراتيجية للعثور على أفضل 
على  واطلع  لحســابك،  المشابهة  الحسابـات  عن  ابحث  الهاشتاجات. 
تستخــدم        كيف  لتـعــرف  عليها  وانقر  تستخدمها،  التي  الهاشتاجات 

الحسابات األخرى هذا الهاشتاج.
 

هـــذه طريقة سهلة للعثور على "األحجارالكريـمـة المخفيـــة " التي 
المذكـــورة  األدوات  خـــــالل  البحث من  فــي عمليات  قد ال تظـهـر  

أعـــــــاله.



 :المصادر

１	How to Use Hashtags: How Many, Best Ones, and 
Where to Use Them 

２	Instagram Hashtag Guide for The Complete 
Business 

３	How to Use Hashtags on Every Social Media 
Network 

４	se Hashtags on Twitter, Facebook & How to U
Instagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :سوشيالجي
بالمسوق العربي من  إلى االهتمام سوشيالجييهدف مشروع 

المعلومات واألخبار الخاصة  خالل تبسيط وتوصيل
لمتغير ا ميديا كما يهدف إلى ربطه بالواقع العالمي بالسوشيال

 يوميا من خالل ترجمة التقارير الخاصة بالمسارات المختلفة 
 للسوشيال ميديا

 

 حسابات سوشيالجي:
 /http://www.socialgi.infoالموقع: 

 https://twitter.com/Socialgiinfoتويتر: 
 https://www.facebook.com/SocialgiInfoفيسبوك: 

 https://www.instagram.com/socialgiinfoانستجرام: 
 https://www.youtube.com/user/SocialgiInfoيوتيوب: 
 https://t.me/SocialgiInfoتليجرام: 
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