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 أساسيات التسويق الرقمي 
 تخلق فرصة لنشاطك التجاري على اإلنترن -1

 فرصتك على اإلنترنت  -1.1
 "Googleمهارات من "مقدمة إلى  -1.1.1

من التحّدث إلى   .اليوم، لم تعد استخدامات اإلنترنت تقتصر على الرسائل اإللكترونية فحسب
األصدقاء والعائلة وشراء المواد الغذائية كل أسبوع، إلى البحث عن وجهات سفر جديدة  

ا ال يتجّزأ من حياتنا  وأنشطة محلّية يمكن فعلها، يمكن القول أّن اإلنترنت بات يشّكل جزء  
ا الفرُص الرقمية المتاحة  .اليومية   .ومع تزايد الوقت الذي نقضيه على اإلنترنت، تتزايد أيض 

فالتجربة الرقمية في تطّور مستمر بفضل منشئي المحتوى واألنشطة التجارية ومطّوري 
ا جديدة ومبتكرة لمساعدتنا على التس ا ما يجدون طرق  ّوق والتعّلم  التطبيقات الذين دائم 

ا بك أو تريد العمل لدى شركة ما، اآلن هو   .والتواصل ا خاص  ا تجاري  لذا، سواء كنت تملك نشاط 
 تقّدم لك مهارات من  .ولكن من أين تبدأ؟ من هنا  .الوقت المناسب لالنخراط في العالم الرقمي

Googleالتي   منصة للتعّرف على مفاهيم التسويق الرقمي المختلفة واكتساب المعرفة
ا بتسويق المحتوى أو اإلعالن على اإلنترنت أو التسويق عبر الجّوال    .تحتاجها سواء كنت مهتم 

أو بيع المنتجات على اإلنترنت، حرصنا على تنظيم جميع المواضيع بشكل مدروس ضمن 
فيديوهات واختبارات صغيرة، لتمكينك من اكتساب مهارات جديدة أو صقل معرفتك بكل  

ف  .سهولة على كيفية إنشاء إستراتيجية نشاط تجاري على اإلنترنت، ورفع ترتيب موقعك   تعرَّ
  .اإللكتروني على محّركات البحث، وكيفية استخدام األدوات التحليلية لتقييم أدائك على اإلنترنت

تم إعداد    .مهما كان اهتمامك، تتضّمن موادنا كل ما تحتاج إليه لتحقيق أهدافك على اإلنترنت
يق الرقمي على يد خبراء ويمكن استكمالها بالوتيرة التي تناسبك، حيث يمكنك  دروس التسو 

 .أينما شئت ومتى شئت  -إكمال الدرس الواحد على دفعات أو إنهاء عّدة دروس دفعة  واحدة  
ولتحقيق أقصى استفادة من الدورة التدريبية هذه، يمكنك استكمال كل المواضيع والدروس 

Page | مكتب  "بالشراكة مع   Google شهادة معتمدة من مهارات من  واالختبارات، وسيتم منحك

بغض النظر عن مستوى مهاراتك أو ما ترغب في تحقيقه، ستساعدك   ".اإلعالنات التفاعلية8
على تنمية مهاراتك في التسويق الرقمي أو تحسين أداء نشاطك التجاري   Google مهارات من

اعلى    .اإلنترنت، أو تقوية سيرتك الذاتية، أو التعّرف على مجال جديد كلي 
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 فرصتك الرقمية -1.1.2
َر اْلَعالُم الرقميُّ نمَط حياِتنا اليوميِة، يبقى السؤال هنا كيف يمكُنَك  بعد أْن رأينا كيَف َغيَّ

ِل؟  المتزايدُة على اإلنترنت؟ وما الذي تمثُلُه لَك هذه الفرُص   االسِتَفاَدَة من َهَذا التَحوِّ
َجاِريِّ   قميِّ وعالَقَته ِبنشاِطَك التِّ َناِت الَجوهِريَة للعالِم الرَّ في هذا الدرس، سُنناقُش الُمَكوِّ

 .وَكيفية البدء في ِاسِتخَداِمه
 

 ِفي الِبدايِة، لنفَترْض أنَك ميكاِنيكيٌّ وبدَأ عملُك ِفي النُمِو ِبفضل ما ُيعَرف بالتسويق الشفهي
خصيِة من العمالء، ولكن ليس َلَديَك َأيُّ تواُجٍد َرقِميٍّ وترغب في تنمية نَشاَطَك   والتوِصَياِت الشَّ

ؤاُل هنا .التجاريَّ بشكل أوسع  كيَف يمكُن أن يساعَدَك اإلنترنت في َذلَك؟  :السُّ
 

ين سيتمّكنون من البحُث هو إحدى أهم مزايا اإلنترنت، َوَتواجُدَك الرقِميُّ يَعني أنَّ المستخدم
 .إيجاِدك بكل سهولة ِعنَد َبحِثِهم َعن نَشاٍط ِتَجاِريٍّ َكالِذي َتمَتلَكهُ 

 
، لنفترْض أنَّ أحَدهم بحَث عن   وظهرَت أنَت في النتائِج، كيف سيفيُد   "ميكانيكي في دبي"فمثال 

؟  ذلك نَشاِطَك التجاريِّ
 

ا، االحتماالُت ال حصَر لها؛  ما على الراِبِط الخاصِّ بُموقِعَك اإلِلكتروِني،  فعندما يضغُط عميل   حسن 
، قد يقرُأ توِصيات العمالِء أو قد  .ثمَة الكثيُر من المعلومات التي يمكنه أن يعرَفها َعنكَ  فمثال 

ُيشاهُد فيديو سبَق َلَك َنشُرُه على الموقع عن الصيانِة الذاِتيِة، بما يدلُّ على مدى ِإلَماِمَك بهذه  
 .المهنة

 
ا ااِلّطالَع على دليِل أسعاِرَك ومكان متجِرَك على الخريطِة، والتعّرف بالتفصيل   وُيمِكُن للعميل أيض 

ا ِبَمقُطورٍة خاصةٍ  كما .على ما تقّدمه من خدمات وعروض ممّيزة مثل خدمة سحب السيارة مجان 
 .يمكنه ملء نموذٍج لاِلستفَساِر َعن خدمٍة ما أو ِلَطلِب عرِض أسعارٍ 

 
نه كذلك االنتقال من خالل موقعك اإللكتروني إلى حساباِتَك على شبكات التواُصِل  ويمك

 .لالّطالع على َمزيد من الصوِر ومَقاطِع الفيديو والنصائح التي تقّدمها ااِلجتَماِعي
 

ير لكن هذِه األمثلُة كافية لتوف قد اَل يشمل مَوقُعَك اإلِلكترونيُّ ُكلَّ هذه الخصائِص منُذ الِبدايِة،
فإلى جانب تعّرف   .نظرة عاّمة عن الطرق العديدة لالستفادِة من َوُجوِدَك على اإلنترنت

ا ا رئيسي  للحصول على َمعلوَماٍت   المستخدمين على نشاطك التجاري، ُيعّد التواجد الرقمي مصدر 
َمٍة عن عمالِئَك الُمحتمليَن ومتطّلباتهم وكيفية تلبيتها وما إلى ذلك  .َقيِّ

 
من ذلك أّن الَعالُم الرقميُّ يتيح لك عرَض إعالٍن موجٍه للجميع بمجرِد أن يبحثوا عن   واألهمُّ 

، يُمكُنَك عرَض إعالَناٍت للعمالِء الُمحتمليَن  .خدمات أو منتجات ذات صلة بنشاطك التجاري فمثال 
يكي في ميكان"، مثَل ذلك العميُل الذي بحَث عن  "اإلعالِن على شبكِة البحِث "باستخداِم خدمة  

ا حصَر اإلعالناِت لعرِضها في حدوِد الدائرِة الجغراِفيِة المِحيطِة بمتجِركَ  ".دبي كما  .يمكُنَك أيض 
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َم استخداِم أدواِت التحليالِت لمعرفة ما ِإذا نقَر المستخدمون على إعالِنَك وزاروا  يمكُنَك تَعلُّ
 .تمارٍة أو مشاهدِة فيديو مَوقَعَك اإللكتروني واتَخذوا بعَض اإلجراءاِت مثَل ملِء اس

 رائع، أليَس كذِلَك؟
 

، اَل َتَخْف؛ ؛ لكن كيَف تبدأ؟ أّوال  منها مجانيٌّ وسهل   فاألدواُت والتقنياُت الُمتاحُة اليوَم كثيرة 
 .الحصول عليها واستخدامها

 
اَل َيكمُن في  التجاِريِة في التواجِد على اإلنترنت،  في الواقِع، أكبُر تحدٍّ يواجه الكثير من األنشطةِ 

ٍة متكاملةٍ  ا ضمن ُخطَّ  .استخداِم تلك األدواِت، بل في دمجها مع 
لكن دعنا في البدايِة نناقش النقاَط   لدينا كثير  من مَقاِطِع الفيديو الِتي َسُتَساِعُدَك في ذلك،

 .األساسية الِتي عليَك األخُذ بها بسِرعةٍ 
 

اٍل أو حساب "النطاق"  :أّوال   ، أماَمك الكثيُر من الخياراِت مثل إنشاُء موقٍع إلكترونيٍّ أو تطبيُق جوَّ
 .عليك تحديد من أين َتَودُّ أن تبدَأ وإلى أين تِريُد أن تصل .على شبكات التواصِل االجتماعيِّ 

جوانَب التقنيَة واإلبداعيَة  عليك أن ُتقرَر من َسُيِديُر ال  :بعد ذلك تأتي التكنولوجيا والمحتوى
ا من الوقت    األمرُ   -هل ستفعُل ذلك بنفِسَك   لموقِعَك، أم تفّضل طلب    -الذي قد يستهلُك مزيد 

ٍص   ا من المالِ   -مساعدَة ُمتَخصِّ  .األمُر الذي سيتطلُب مزيد 
 

ا، عليك أن تفّكَر في التكلفِة والوقِت  ا، والتزْم   :وأخير  ا دقيق  ضْع ميزانية  واقعية  وجدوال  زمنيًّ
ا  .بهما ُكليًّ

 
حيُث   طِة التجاريِة يستثمرون في اإلنترنت لصالح َأنشطِتهم؛واليوم، نجد اآلالَف من أصحاِب األنش
أقرب ِبَكِثيٍر من أن   -سواء في نطاٍق َقِريٍب أو حوَل العالِم   -أصبحت فرصَة الوصوِل إلى اْلعماَلِء  

 .يتُم تجاهُلها
 

 !حاَن الوقُت ِلَتحِسَم األمَر وتّتجه إلى العالِم الرقميِّ 
 

 ى اإلنترنت الخطوات األولى نحو النجاح عل -1.2
 أهدافك على اإلنترنت -1.2.1

 .حاَن الوقُت اآلَن ِلنتحدَث عن األهداِف 
 

ا ما تريد تحقيَقُه على  لكلِّ نشاٍط ِتَجاِريٍّ أهداُفه المختلفُة، لذلك من المهم أن ُتدرَك تمام 
حيُث سيساعُدك ذلك في تحديِد أولوياِتَك بشكٍل صِحيٍح ووضِع ُخطِتَك على هذا    اإلنترنت؛

 .األساس لكي تتجّنب الوقوع في أي أخطاء
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هناك طرق  كثيرة  وواضحة  في العالِم الرقميِّ يمكُن من خالِلها مساعدُتك في تعزيز نشاِطك  
؛ مثَل توطيِد العالقاِت مع العمالء عبَر شبكاِت التواصِل االجتماعِي، وتوفير خدمِة الشراء   التجاريِّ

لحفاِظ على العمالِء الحاليين وترسيخ والئهم لعالمتك على اإلنترنت، وجذب عمالَء جدٍد، وا
 .التجارية

 
ا ، عليك أن تسأَل نفسَك سؤاال  بسيط   ِلماذا أِريُد التواُجَد على اإلنترنت؟   :أّوال 
ا لتصفيِف الشعرِ  ك تمتلُك صالون  قد يكوُن هدفك األساسي هو جذب المزيد من   .لنتخّيْل أنَّ

إضافيِة مثل بيِع المنتجاِت التي تعرُضها وتعريف الجمهور على قصاِت العمالِء وتقديُم خدماِت  
 .شعِر جديدة من ابتكارك 

 
 .لكن قبل أن يأتَي أحد  إلى متجِرَك، عليِه أّوال  أن يعرَف بوجوِدكَ 

 
 .هذا هو الهدُف األكبُر الذي ُيساعُدَك العالُم الرقميُّ في تحقيِقِه 

 
ا في العالِم الرقمِي   إذن، الخطوة األولى هي االنطالُق   .علن 

 
هل تعلم ما هي أسهُل طريقٍة لتحقيِق مكسٍب سريٍع؟ إّنها ببساطٍة إدراُج نشاِطَك التجاريِّ في 
أدلِة اإلنترنت المحليِة بحيث يظهر اسم نشاطك التجاري للناِس عندما يبحثوَن عن ُمصّففي الشعِر 

 .على محّركاِت البحِث أو الخرائِط على اإلنترنت 
 
عد ذلك، يمكُنَك اتخاَذ قراٍر بتأسيِس موقٍع إلكترونيٍّ تشارُك فيه معلوماٍت حوَل نشاِطَك  ب

، وقائمِة األسعار والخدماِت التي تقدُمها،  ، مثَل ساعاِت العمل، وموقِعَك الجغرافيِّ التجاريِّ
ا لزيارة متجِركَ   .باإلضافة إلى نشر صوٍر وفيديوهات قد تجذُب عماَلَء جدد 

 
 أو  Google+ أو Facebook كُنَك إنشاُء صفحاٍت على شبكات التَواُصِل االجتماعِي مثلكما يم
Twitter َحيُث يمكُنَك نشُر صوِر ألعمالك وتقديَم عروٍض خاصٍة والتواُصُل الفعِليُّ مع عمالِئك ،. 

ومن هنا    التجاري؛بمجرِد القيام بهذه الخطوات، سيصبُح مِزيد  مْن الناِس على درايٍة ِبنشاِطك  
ُه تركيُزَك لتحِويِل الزّواِر إلى عمالَء أوفياء ا وقد يتوجَّ ُر أهداُفَك تلقائيًّ  .ستتطوَّ

 
، مثَل حجِز موِعٍد عبَر اإلنترنت،   وعليه، ُيمكُنَك إضافُة خصائَص جديدٍة لموِقِعَك اإللكترونيِّ

ويمكُنَك كذلك    .تعليقات لطيفٍة عْنكَ حيُث يمكُن للعمالء إضافُة    "إلبداِء الرأي"وَتخِصيِص ِقسٍم  
 .إنشاَء متجٍر إلكترونيٍّ لبيِع منتجاِتَك للعنايِة بالشعِر والجمالِ 
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اِر وتحويِلهم إلى عمالَء، يمكُنَك اآلَن توسيُع نشاِطَك   َك تستخِدُم العالَم الرقميَّ لجذِب الزوَّ وبما أنَّ
 .نترنتالتجاريِّ من خالل االستثماِر في اإلعالِن على اإل

 
ا  مهما كانت أهداِفَك في العالِم الرقميِّ أو ما حققَت منها حتى اآلَن، ستتغيُر أولوياُتَك تلقائيًّ

 .مع نمو نشاِطَك التجاريِّ 
 

ِمَك على طوِل الطريِق  ا، كيَف تتأّكُد من أنَك حّققَت أهداَفَك؟ يتحتُم عليَك أن تقيَس مدى تقدُّ   .إذ 
ى بـ   التي تمنحك نظرة  معّمقة  حول ما تم تنفيذه بنجاح وما قد يحتاُج   "التحليالت"هذا ما يسمَّ

ا من   .إلى تعديلٍ  ا حيُث ُيتيُح العالُم الرقميُّ كثير  سنتطّرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل الِحق 
 .الخياراِت لتقييم نجاِحك

 
ا أّنه قبَل التعّمق في العالِم الرقميِّ  ، فّكْر بدقٍة حوَل ما ترغُب في  بوجيز العبارة، تذّكر دائم 

ا والتي من شأنها أن ُتساعُدَك على  تحقيقِه، ثمَّ أعِط األولويَة للفرِص المختلفِة المتاحِة رقميًّ
 .تحِقيق أهدافكَ 

 
التاليِة، سنساعُدَك على التخطيِط من خالل تسليط الضوء على طُرٍق ُمختلفٍة لبناء    الدروسفي  

ا، سنعرض آليات تقييم   .تواجِدك في العاِلِم الرقميِّ والتسويِق لنفِسَك على اإلنترنت وأخير 
 .أهدافك في العالِم الرقميِّ وكيفية تحسينها

 

 بناء وجودك على اإلنترنت -1.2.2
ا، هل أنت جاهز    ؟مرحب   لنبدَأ خطواِتنا الفعلّيَة نحَو العالِم الرقميِّ

 
، وهي وضع حجر   درسسنتحّدث في هذا ال ِه إلى العالِم الرقميِّ عن الخطوِة األولى للتوجُّ

 .األساس لنشاطك التجاري على اإلنترنت
 

اإللكترونيِة  هناك أسس  كثيرة  لبناء تواجد رقمي، مثل بطاقات البيانات المحلية والمواقِع  
 .والتطبيقات المتوافقة مع األجهزة الجّوالة وشبكات التواُصِل االجتماعيِّ 

 
ا، وخاصة  في يومنا هذا  ا كبير  وال شك أّن التمّكَن من هذِه األساسيات من شأِنِه أن ُيحدَث فارق 

 .حيث أصبح من السهل على أيِّ شخٍص أن يؤّسَس لنشاِطِه التجاريِّ على اإلنترنت 
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ا ما تكوُن الخيار األّول في هذا اإلطار، ولكّنها ليست  وصح يح  أّن المواقَع اإللكترونيَة غاِلب 
ا  .بالضرورة الخيار األنسب دائم 

 
لنفترض من جديد أّنَك مصّفُف شعٍر وتتمّثل أوَلى أهدافك في إيجاد المزيد من العمالِء على 

سهيل عثور العمالء المحتملين عليك هي في هذه الحالة، قد تكون الخطوة األنسب لت  .اإلنترنت
نشاطي التجارِي "بإدراج صالوِنَك في أدلة األنشطة التجارية المحليِة على اإلنترنت، مثَل برنامج  

عن ُمصّففي الشعِر في  Google بهذه الطريقة، عندما يبحُث أحُدهم عبَر متصّفح."Google على
ا في    .النتائِج من دوِن الحاجِة إلى موقٍع إلكترونيٍّ منطقِتَك، سيظهُر نشاطك التجاري تلقائي 

 
 واآلن، ماذا يمكُنَك فعُلُه من دوِن إنشاء موقٍع إلكتروني؟ يمكُنَك البدُء في إنَشاِء صفحٍة على

Facebook    ِالعمالِء المحتمليَن لمحة عن نشاِطَك التجاريِّ والخدمات التي تقّدمها، مثال    إلعطاء
من خالل نشر صوٍر أو فيديوهات لبعِض تسريحات الشعِر المذهلِة التي ابتكرتها لعمالئك 

 .الحاليين
ا بعض الشيء؟ ال تقلْق، سنشرح في ال الالحقة كيفية استخدام   دروسهل تجد هذا األمر صعب 

 .شبكات التواصِل االجتماعيِّ بشكل فّعال
 

، لكن قد يكون من المهم في مرحلة ما  ا يمكُنَك فعُلُه من دوِن موقٍع إلكترونيٍّ ثّمَة الكثيُر ممَّ
ا بَك ليكون بمثابة نافذٍة لمتجِرَك ومنّصٍة متكاملٍة تضم كلَّ ما  ا خاصًّ ا إلكتروني  أن تنشئ موقع 

 .ج العمالء لمعرفته عن نشاطك التجارييحتا
 

ا إلى الخطوة التالية  .هذا رائع  حتى اآلَن، أليَس كذِلَك؟ لُنكمْل مع 
 

حيَن تبدُأ في التخطيِط لموقِعَك اإللكتروني، من المهمِّ أّوال  أن تحّدد ما تودُّ أن يفعَلُه  
إذن ضْع رقَم هاتِفَك بوضوٍح في   هل تريُد أن يّتصلوا بَك؟  :المستخدمون من خالل موقِعَك، مثال  

، يمكنك عرض خريطِة المكان واّتجاهاِت    .كلِّ َصفحةٍ  وإذا كنت تريُدهم أن يجدوا مكاَن متجِرَك مثال 
 .الوصوِل إليِه في الصفحة الرئيسية

 
وهناك العديد من الخصائص األخرى التي يمكنك إضافتها مثل خدمة الحجز على اإلنترنت  

  لكتروني أو ما ُيعَرف بالتجارة اإللكترونية التي قد تتراوح بين البسيطة إلىوخدمة التسّوق اإل
ا، وهذا ما سنناقُشُه بمزيٍد من التفصيِل في    .الحقة  دروساألكثِر تعقيد 
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والواضح أّن المواقَع اإللكترونيَة لم تعْد النافذَة الوحيدَة على اإلنترنت؛حيُث يعتمُد العديُد مَن  
ِة اليوم على التطبيقاِت التي يمكن تثبيتها بكل سهولة على األجهزة الجّوالة  األنشطِة التجاري

 .والوصول إليها بسرعة
 

ا جديدة  في العالم الرقمي، مثل برامَج الوالِء أو خدمة   واألهم من ذلك أّن التطبيقاِت تفتح أبواب 
 .التذكير التلقائي بالمواعيد

 
ستخدمون على اإلنترنت، عليك بناء أسس قوّية على  بوجيز العبارة، إذا أردَت أن يجَدَك الم

 .اإلنترنت
 

ولديك عّدُة طرٍق لفعِل ذلك، مثَل إدراِج متجِرَك في أدلِة األنشطة التجارية المحليِة على 
، وامتالِك موقٍع إلكترونيٍّ بسيٍط أو آخَر ُيقدُم   اإلنترنت، والتواجِد على شبكاِت التواُصِل االجتماعيِّ

اخدمَة التسوّ   .ق اإللكترونية، وتصميِم تطبيٍق لألجهزة الجّوالة أو حّتى تطبيق كلِّ ما سبق مع 
 

ا كان اختياُرَك، يبقى اإلنترنت هو المنصة المثلى حيُث يجُدَك المستخدمون ويتعّرفوَن عليَك  أي 
 .ليصبحوا عماَلَءكَ 

 

 تسويق نشاطك التجاري على اإلنترنت -1.2.3
ا، ها قْد أّسسَت   لنشاِطَك التجاريِّ على اإلنترنت وتبحُث اآلَن عن طُرٍق لجذِب المزيد من حسن 

ةِ   .العمالِء إلى بّوابِتَك االفتراضيَّ
 

ِة   لنناقْش بعَض االستراتيجياِت لتحقيق ذلك باستخدام كلٍّ ِمن محركاِت البحِث والمواِقِع اإللكترونيَّ
 .ترونيِّ األخرى وشبكات التواصِل االجتماعيِّ والبريِد اإللك

 
 واآلن، كيَف ستجعُل العمالُء يجدونَك على اإلنترنت؟ 

 .لنبدأ أّوال  بمحّركاِت البحِث 
 

وبالتاِلي إذا كنت    .تساعد محّركات البحِث في وصوِل المستخدمين إلى ما يبحثوَن عنه بالضبِط 
البحِث نشاَطَك التجاريَّ في تقّدُم خدماٍت أو منتجاٍت ذاَت صلٍة بموضوِع البحِث، سَتْعِرُض محّركاُت  

 .نتائِجها
 

 .اآلن، أماَمَك طريقتاِن أساسّيتاِن الستخداِم محّركاِت البحِث 
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، التي تساعُدَك على (SEO, Search Engine Optimization) األولى هي تحسيُن محّركاِت البحِث، أو
ا  .الترويِج لنشاِطَك التجاريِّ في نتائِج البحِث مجان 

 
، التي تسمُح لَك (Search Engine Marketing, SEM) تسويُق عبَر محّركاُت البحِث، أووالثانية هي ال

 .بشراِء مساحٍة إعالنيٍة في نتائِج البحِث 
 

، تهدف الطريقُة األولى، وهي تحسيُن محّركاِت البحِث، إلى إبراز موقِعَك اإللكتروني   وتفصيال 
سنشرُح    .جاٍت وخدماٍت ذات صلٍة بنشاطك التجاريأماَم األشخاِص المناسبيَن الذيَن يبحثوَن عن منت

ا الطرق العديدة لتحقيق ذلك، ولكنَّ المفتاَح هنا هَو معرفة الكلماِت التي يكتُبَها  الحق 
 .المستخدمون عند البحث، أي الكلماِت الرئيسيِة األكثِر صلة  بنشاِطك التجاريِّ 

 
البحِث، فهي الطريقُة التي تستخدُمَها أّما الطريقُة الثانيُة وهي التسويُق عبَر محّركات  

 .األنشطُة التجاريُة للفت انتباه الباحثيَن عن كلماٍت محّددٍة على اإلنترنت
 

التجاريِة    تستخدُم معظُم محّركاِت البحِث الكبرى نظاَم المزاِد، حيُث يتنافُس الكثيُر مَن األنشطةِ 
وَن استهداَفَها  .المختلفِة لعرِض إعالناِتها عن طريِق المزايدِة على الكلماِت الرئيسية التي يودُّ
البحُث هو طريقة  ممتازة  للوصوِل إلى الجمهور المستهدف، ولكن استخدامات اإلنترنت ال حصر  

ت وتصّفح وصفاِت الطعاِم  لها، من قراءة األخبار ومتابعة النتائج الرياضيَة ومشاهدة الفيديوها
 .وغيرها الكثير من المحتوى المتنّوع

 
هذا ما   .وال شّك أّنك سبَق ورأيت اإلعالنات التي يتم عرضها خالل تصّفِح أّي من هذا المحتوى

ى باإلعالناِت الُصَورّية  .َ ُيسمَّ
الُصَورّيةُ  في كلِّ مكاٍن على اإلنترنت، وتأتي بهيئاٍت مختلفٍة مثَل نصٍّ مكتوٍب   تظهُر اإلعالناُت 

 .أو صوٍر وفيديوهات أو إعالناٍت يمكُنك التفاعُل معها بمجرِد النقِر عليها
 

كما ُتعّد اإلعالناُت الصورّيُة طريقة  ممتازة  إليصاِل رسالِتَك واستهداف الجمهور الذي تودُّ أن 
ناِتَك، باإلضافة إلى تحديد المواقِع اإللكترونيِة والصفحاِت التي ترغب أن تظهَر إعالناُتك  يرى إعال
 .فيها
 

، مثلَ  ا آخَر لزيادة الوعي  Facebookو Twitterو Google+ وُتعَتبُر شبكاُت التواصِل االجتماعيِّ ، خيار 
، وهَي مفيدة  بشكٍل خاصٍّ لتوطيد العالقاِت معَ  العمالِء حيث تتيح لك شبكات   بنشاِطَك التجاريِّ

التواصل االجتماعي إنشاَء صفحاٍت أو ملفاٍت شخصيٍة لنشاِطَك التجاريِّ والتواصَل المباشَر مع 
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العمالء عن طريِق إجراء المحادثاِت القّيمِة ومشاركِة المحتوى الذي أنشأُتُه، األمر الذي من شأِنه  
 .على اإلنترنتتعزيز الحياة االجتماعية لنشاِطَك التجاريِّ  

 
وقبل أن نختتَم هذا الجزَء، ال يفوتنا الحديث عن إحدى أهم الطرِق التي يمكُن لألنشطِة التجاريِة  

ا، وهي التسويُق عبَر البريِد اإللكترونيِّ   .استخداُمها رقميًّ
 

بريِدَك، بل    ، الذي يتراكُم بصندوِق "المؤذي"بالتأكيِد، ال نقصُد بذلَك البريَد غيَر المرغوِب فيِه، أو  
نتحدُث عن إرساِل معلوماٍت ذاِت صلٍة بنشاِطَك التجاريِّ وتقديِم العروض ألشخاص سبَق أن أبدوا  

 .اهتماَمهم بمعرفِة المزيِد عن أعمالك
 

ما عليَك سوى دعوة المستخدمين إلنشاء حساٍب على موقِعك اإللكتروني وتفعيِل خياِر تلّقي 
تي دوُرك أنَت لالستفادِة من خدمِة التسويِق عبر البريِد  وهنا يأ  .رسائل إلكترونّية منكَ 

اإللكتروني، حيث بإمكاِنك مثال  إرسال قساِئِم اشتراٍك للذيِن قاموا بحجِز موعٍد عبَر موقِعَك، أو 
 .الكشف عن أحداث وعروض قادمة، أو الترويج للسلع والمنتجات التي توّفرها

 
الطرِق إليجاِد المستخدمين على اإلنترنت وعثوِرهم عليك في المقابِل، فال شكَّ أّن معرفَة كلِّ  

 .من شأنه أن يساعَدَك إلى حدٍّ كبيٍر في إطالِق نشاِطَك التجاريِّ 
 

، ستحصُل على مزيٍد مِن الفرِص للوصوِل إلى العمالِء أينما   وكّلما استثمرَت في التسويِق الرقميِّ
 .كانوا في العالِم الرقميِّ 

 

 وتأقلمحلل  -1.2.4
أصبَح لديَك اآلَن نظرة  وافية  عن مدى أهميِة تحديد أهداِفك في العالِم الرقميِّ وكيفية بناء  

نشاطك التجاري على اإلنترنت واستخداِم التسويِق الرقميِّ لجذِب الجمهور إلى موقِعك  
 .اإللكترونيِّ 

 
ا    .الرقميَة طويلُة األمدِ وتكمن الخطوة التالية اآلن في التأّكد من أن خطَتَك   دعنا نستعرُض مع 

بعَض الطرِق للقياِم بذلك، مثَل وضِع توّقعاٍت واقعيٍة، وتتّبُع النتائَج، ومواكبة التطّورات 
 .التكنولوجية واالّتجاهات الناشئة في مجاِل عمِلك

ُره هو أاّل تتوقْع الكثيَر على المدى القريِب؛ ا حتى قْد يستغ  وأّوُل شيٍء عليك تذكُّ رُق األمُر وقت 
ا لك في العالِم الرقميِّ   .تؤّسُس لنشاطك التجاري على اإلنترنت وُتبني حضور 
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ا، لنفترض أّنك أطلقَت أّول موقٍع إلكترونيٍّ لمتجِرك، فمن  هل تذكُر مثاَل مصّفِف الشعِر؟ حسن 
ِة على الفور، حيُث تتطّلب ا إليجاد    المرّجِح أاّل تصُل مبيعاُت الشامبو إلى القمَّ محّركاُت البحِث وقت 

ا لتحسين   موقعك اإللكتروني وتضمينه في نتائج البحث، األمر الذي يمنحك المزيد من الوقت أيض 
 .خطَتَك التسويقيَة الرقميَة وتنفيذها

 
ا غيَر واقعيٍة وغير مرّجٍح أن يتم تحقيقها  .لذلك، تجّنْب أن تضَع أهداف 

 
قّيَم الخطوات التي تّتخذها وأن تتأّكد من وهناك جزء  هام  في أيِّ خطٍة ع لى اإلنترنت، وهو أن ت 
ى بـ   التي تعرض الكيفيِة التي وجَد بها المستخدمون   "التحليالِت "فاعليتها، وهذا ما ُيسمَّ

 .موقَعَك اإللكترونيَّ واإلجراءات التي قاموا بها على الموقع
 

الحقة، ولكن الفكرة العاّمة هنا    دروسي  ف  "التحليالت"سنتعّمُق في مزيٍد من التفاصيِل عن  
هي معرفة من أين يأتي زّوار موقعك اإللكتروني ومدى أهمية ذلك في مساعدتك على تحديِد  

 .العناصر الناجحة وغير الناجحة من حمالِتك التسويقيةِ 
 

سيساعُدك ذلك في فإذا كنَت تعلُم ما يفعُله الزّوار أثناَء تواجِدهم على موقِعك اإللكتروني،  
 .تحديِد ما إذا كان استثماُرَك في العالِم الرقميِّ ُيؤتي ثماَره أو ال

 
وبالعودة إلى مثال صالوِن تصفيِف الشعِر، من المؤّكِد أّن هدَفك الرئيسي هنا ال يقتصر على 

ا في اّتخاِذهم إجراءات أخرى عل ى الموقع،  تصّفح الزّوار صفحَتك الرئيسيَة فقْط، بل قد ترغُب أيض 
مثَل مشاهدِة مقاطِع الفيديو الخاصِة بك أو حجز مواعيد أو الحصول على اّتجاهاِت الوصوِل إلى 

 .الصالوِن، أو شراء المنتجات والسلع التي تعرضها
 

وفقط من خالل تتّبِع ما يقوُم به المستخدمون على موقِعك، ستتمّكن من معرفة ما هو فّعال  
وحينها فقط ستتمّكن من إحداث    .لتجاري في العالم الرقميوما هو غير فّعال لنشاطك ا

 .تغييراٍت وتحسين خّطتك على اإلنترنت
 

ا أنَّ عالَم اإلنترنت دائُم التغّيِر، فهناك أدوات  وتقنيات  وخطط  حديثة   وعليك أن تتذّكَر دائم 
ألساسيَة التي ال ولذلك ُتعّد الُخَطُة الجيدُة هي التي تجمع بين المفاهيَم ا  .تنشىء كل يوم

تتغّيُر باستمراٍر وبين التفكير االستباقي الذي يهدف إلى مواكبة التطّورات المتنامية في العالم  
 .الرقمي
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ا أنَّ عالَمك على اإلنترنت   وينطبُق المفهوم نفسه في عالم األعمال، حيث عليك التأّكد دائم 
يفاِت الشعِر الرائجة وتعرض مهاراتك  كأن ُتقدَم تصف  يواكب التغييرات الحاصلة في مجال عملك؛

 .في مواكبة موضة ألوان الشعر
 

ا في كلِّ خطوٍة تخطوها وااللتزام بخّطة   فمن أجل النجاح على اإلنترنت، عليك التمّعن جّيد 
 :استراتيجية تستند إلى ثالث نقاط رئيسية هي

 
 تحديد أهداَفك على اإلنترنت ووضع توقعاٍت واقعيةٍ   :أّوال  
 

ا  استخدام التحليالِت لتتّبِع الخطوات التي تّم اّتخاذها وتقييم مدى فاعليِتها  :ثاني 
 

ا  مواكبة التغّيرات المستمرة، سواء في عالم التكنولوجيا أو المجال الذي تعمُل به  :وأخير 
ومن خالل تضمين هذه النقاط الثالث في ُخَطِتك والمحافظة على مرونِتك في تطبيقها، كّلنا  

 .أن مسيرتك في العالم الرقمي ستتكّلل بالنجاحثقة  

 

 تعزيز تواجدك على اإلنترنت  -1.3
 اختيار وجودك على اإلنترنت -1.3.1

ا من المواقِع اإللكترونيِة    -في هذا الدرِس، سنعرُض كلَّ الطرِق لبناَء حضوِرَك على اإلنترنت   بدء 
، ووصوال  إلى أدلة األنشطة   التجارية المحليِة على اإلنترنت ومواقِع  وشبكات التواصِل االجتماعيِّ

 .إبداِء التعليقاِت 
 

ا للدخوِل   .وجميعنا يدرك مدى أهميِة التواجد الرقمي في يومنا هذا ولعّل أكثر الطرِق انتشار 
 .إلى العالِم الرقميِّ هي من خالِل موقٍع إلكترونيٍّ 

 
وقت حيث كانت أولى المواقع لقد شهَدْت المواقُع اإللكترونيُة تطّورات جذرية مع مرور ال

ُف بأصحاِبها والخدمات التي  اإللكترونية عبارة عن مجّرد نشراٍت دعائيٍة على اإلنترنت ُتعرِّ
مثل  أّما اليوم، يمكن للمواقِع اإللكترونيِة أن تقّدم للزّوار ما هو أكثر بكثير؛ .يقّدمونها ومكانهم

 العمالِء ومشاهدُة فيديوهات وشراُء سلع وتتّبُع عمُل بحٍث والتحدُث مَع خبراَء وقراءُة تعليقاِت 
 .خِط سيِر طلباِت شراِئهم وغيُرها الكثيُر من الخدمات األخرى
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ا في كيفية ضمان مساهمة هذا  ، عليك أن تفّكَر مليًّ وفي حاِل قّررَت إنشاء موقٍع إلكترونيٍّ
ا عن هذا لدينا درس  كامل  سنتحدّ  .الموقع في دعم أهداِف نشاِطك التجاريِّ  ُث فيه قريب 

 .الموضوعِ 
 

ا على اإلنترنت من دوِن موقٍع إلكترونيٍّ  ا تجاري  ا أن تبني نشاط  ، لنفترض أّنك   .وليس مستغرب  مثال 
ا لبيع الحلويات، سيكون تركيزك على تمكين العمالء من إيجاِدك على اإلنترنت، سواء   تمتلك متجر 

 .عبر موقٍع إلكترونيٍّ أو من دوِنه
 

متجر حلويات "تذُكر آخر مرٍة اشتهيَت فيها كعكة الجزر؟ لعّلك بحثَت حينها على اإلنترنت عن  هل  
ومن المؤّكد أن نتائج البحث تضّمنت مواقع   .وتصّفحت الخياراِت المتاحَة أماَمك  "بالقرِب منكَ 

 .إلكترونّية لمتاجر محلّية وخيارات جّيدة في األدلة المحليةِ 
 

األنشطِة التجاريِة تعتمد األدلة المحلّيَة لتعزيز حضورها على اإلنترنت، وذلك باستخداُم  فبعُض  
، حيث تتيح هذه األنواُع "Bing Places for Business"و "Google نشاطي التجاريِّ على"منتجاٍت مثَل  

ومراجعاٍت    من األدلِة فرصة  ممتازة  لألنشطِة التجاريِة لنشِر بيانات خاّصة بها، مثَل أوصاٍف 
 .وخرائَط وصورٍ 

ا ما تكون هذه األدلة مجانية، وهي ُتعّد خيَر وسيلٍة لمساعدِة نشاِطك التجاريِّ على   وغالب 
الظهوِر في صفحاِت النتائِج عندما يبحُث المستخدمون عن خدمات أو منتجات تتعّلُق بمجال 

 .عمِلكَ 
 

ا إنشا ء موقع مراجعاٍت لنشاِطك التجاريِّ حيُث  وباإلضافة إلى األدلة المحليِة، من الممكن أيض 
فالتقييمات   .يستطيُع العمالء إبداء آراِئهم وانطباعاِتهم، ويمكنك الرد عليهم والتفاعل معهم

 .اإليجابية تسهم إلى حٍد كبيٍر في تعزيز مكانة نشاطك التجاري على سّلم المنافسة
 

ا استخداُم شبكات التواصِل االجتماعيِّ   ال بل بات    .لبناء حضوِرَك على اإلنترنتويمكُنَك أيض 
 Facebookو Twitter يستخدُم أصحاب األنشطة التجارية من كلِّ أنحاِء العالِم اليوم صفحاِت 

 .باعتبارها تكملة للموقع اإللكتروني أو حّتى في بعض األحيان كخياٍر بديٍل له Google+و
 

ُنَك من الوصوِل إلى العمال ِء على اإلنترنت، وهي تطبيقات األجهزة  وهناك طريقة  أخرى ُتمكِّ
ا   .فمن مّنا ال يحتوي هاتفه الجّوال أو جهازه اللوحي على تطبيقاٍت وألعاب  .الجّوالة فما رأُيَك إذ 

 في ابتكاِر تطبيٍق لنشاطك التجاري وعرضه على العمالء؟
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العمالء، كونها تستفيد من وما يمّيز التطبيقاِت أّنها تشّكل منصات فّعالة للتفاعل مع  
، والخرائِط، "GPS" الخصائص المتمّيزِة لألجهزة الجّوالة مثَل نظاِم تحديِد المواقِع العالميِّ 

 .والهاتِف 
 

، إذا قام عميل  بتثبيِت تطبيِقَك على هاتِفه الجّواِل وصادف أن مرَّ في يوٍم ما بالقرِب من  مثال 
ا   (GPS) ضِل نظاِم تحديِد المواقِع العالميمتجِرَك، قد يتنّبه التطبيُق لذلك بف ا خاص  وُيرِسل عرض 

 .للعميل لحّثه على زيارة المتجر
 

ا توفير خدمة حجِز طلب عبر التطبيق، بحيُث يستطيُع العميل عنَد وصوِله إلى المتجر  ويمكن أيض 
لنقِر على  أن يستلم طلَبه على الفور من دون الحاجة لالنتظار وأن يدفَع بكّل سهولة عبَر ا

 .صندوِق الحساباِت بهاتِفه
 

ا كأدواٍت لتعزيِز الوالِء وتشجيِع العمالِء الحالييَن على   ومن ناحيٍة أخرى، ُتستخَدُم التطبيقاُت أحيان 
 .زيارة متجِرك بانتظام، رّبما للحصول على فنجان قهوة مجاني مع كعكة الجزر تلك

 
ا إلكترو  :باختصارٍ  ا أو أدّلة محلية  أو شبكات التواصِل االجتماعيِّ أو  سواء  كنَت تستخدُم موقع  نيًّ

التطبيقات المتوافقة مع األجهزة الجّوالة، أو كلَّ ما سبَق، يكمن سر النجاح في تحديد ما الذي 
فكلُّ هذه العناصر   .تريُد أن يفعَله العمالُء، ثم بناء المنصة المناسبة لتحقيِق تلك األهداِف 

اجهٍة رقميٍة لمتجِرَك وهي مساحُتَك الخاصُة للتواصِل مَع العمالِء على  مجتمعة  تعمُل بمثابة و
 .اإلنترنت

 
لدينا دروس  الحقة  ُتغطي كلَّ هذه الموضوعاِت، لكن في ما يلي سنركُز على أساسيات الموقِع 

اإللكتروني، مثَل كيفيِة عمِل المواقِع، وكيفية اختيار وتسجيل اسِم نطاٍق مناسٍب، وكيفية 
 .واءمة بين احتياجاتك واحتياجات زّواِرَك على اإلنترنت ودعم أهداَف نشاِطَك التجاريِّ الم

 .ابق معنا لتتعّلم كلَّ هذا وأكثرَ 

 

 كيف تعمل المواقع اإللكترونية -1.3.2
هل تساءلُت من قبل كيَف تعمُل المواقُع اإللكترونيُة؟ سنلخُص في هذا الدرِس أساسياِت عمِل 

اإللكترونية، مع التركيز بشكل خاص على خوادِم الويب وأسماِء النطاقات اإللكترونيِة  المواقِع  
لكّننا لن ندخل في الشق التقني والفنّي، هذا   .وأهميتها وكيفية إيجاد كل ما تحتاُجُه للبدء

 .وعد  
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ـ لنّتفق على أن الموقَع اإللكترونيَّ هو بمثابِة المقِر الرئيسيِّ   لنشاِطَك التجاريِّ على  أّوال 
 .اإلنترنت، حيُث يستطيُع العمالُء المحتملوَن أن يتعّرفوا على عمِلَك والخدمات التي تقّدمها لهم

، أّول ما تقوم به عند اّتخاذك القرار بافتتاح متجر لبيع الحلويات هو استئجار مكانٍ  وينطبق   .مثال 
، ولكن الفا ا في أرض الواقع، األمر نفسه على الموقِع اإللكترونيِّ َك لن تستأجَر مكان  رَق الوحيد أنَّ

 .بل مساحة  في خادِم الويب
 

ا سنقّدم اآلن نظرة  عامة  عن هذا الموضوع لكي   .وهناك خدمات  كثيرة  تتوّلى هذا األمر تلقائيًّ
ا يجري خلَف الكواليِس  ا، حاَن الموعد لمشاركتك بعِض المعلو   .تكّوَن فكرة  أساسية  عمَّ ماِت  حسن 

 .التقنيةِ 
 

، ما هو خادُم الويب؟ إّنه جهاُز كمبيوتر مّتصل  باإلنترنت ويحتوي على برمجٍة تتيُح له تخزيَن  بداية 
، وهي الرمز، والصوُر، والفيديوهات، وغيرها من العناصر    :أو استضافَة أجزاِء موقِعك اإللكترونيِّ

 .التي قد يتضّمنها الموقع
 

ألنه يخدُم المحتوى الصحيَح بمجرِد طلِبِه، كأن يرغَب أحُدهم   "الخادم"  وتّمت تسمية هذا الجهاز بـ
 .في رؤيِة صفحٍة ما من موقِعك مثال  

 
هناك الكثيُر من الشركاِت التي تؤّجُر مساحات على خادِم الويب وتستضيُف المواقع اإللكترونية، 

ا كالمتاجِر التقليديِة   ا وهو ما يوازي دفَع اإليجاِر إلى حيُث تدفُع رسوم االستضافِة ُمقدّ   -تمام  م 
وتتحّمل هذه الشركات مسؤولية العنايِة بالجوانِب التقنيِة لتشغيِل خادِم الويب، بحيُث ال   .حٍد ما

 .تحتاُج للقياِم بذلك بنفِسك
 

، أو ما ُيسمى عنواُن بروتوكول اإلنترنت الذي   "IP" ولكلِّ خادِم ويب في العالِم عنواُنه الخاصُّ
من تسلسٍل رقمٍي طويٍل، ما يعني أن أيَّ جهاٍز ُمّتصٍل باإلنترنت باستطاعِتِه االّتصال  يتأّلف  

 .بخادِم الويب والوصول إلى عنواِنه الخاص
 

ولحسِن الحِظ، لن نتطّرق إلى المزيد من التفاصيل التقنية، بل كّل ما عليك معرفته هو كيفية 
هذا يقوُدنا إلى الجزِء الثاني من هذا  ."IP" الرقميِّ اختيار اسٍم جّيٍد لإلشارِة إلى هذا العنواِن  

 ."اسم النطاِق "الدرس، وهو عنواُن الموقِع اإللكتروني أو ما ُيعرف بـ  
 

برأيك، كيف يمكن للماّرة في   .، دعنا نعود إلى مثال متجر الحلويات"اسُم النطاِق "لتعريف  
ا،  الشارع إيجاد المتجر؟ عبَر الالفتة أعاله، أليَس كذلك؟ اسُم النطاِق الخاصُّ بَك ال يختلُف كثير 
فهو الطريقُة التي سيجُدَك من خالِلها العمالُء المحتملوَن، وهو ما تكتُبه في شريط العنوان 
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اسُم نشاِطك   ".www"أو "www.google.com" في المتصّفح لتصَل إلى أيِّ موقِع ويب، مثلَ 
 ."com." التجاريِّ 

 
، أي أّنه الجزُء الذي  "اسَم النطاِق "هو ما ُيسمى بـ "www dot" بمعنى آخر، كلُّ شيٍء من بعدِ 

، ولذلك هو بالُغ األهميةِ  فأي جهاٍز يبحُث عن هذا   .يتيُح للناِس أن يجدوا موقَعَك اإللكترونيَّ
ا، عليه أن يّتصَل بخادِم الويب  العنواِن، سواء أكان ج ا شخصي  ا أو كمبيوتر  ا ذكي  ا أو هاتف  ا لوحي  هاز 

 .للوصول إلى الموقع اإللكتروني المطلوب
 

، يقوم الخادم بإرسال كّل األجزاِء الصحيحِة التي يحتاُجها الجهاز "اسم النطاق"فعند كتابة  
، مثَل الصوِر والرمز، لذل ك بإمكاِن أيِّ جهاٍز أن يفتح مواقع وصفحات إلظهاِر الموقِع اإللكترونيِّ

 .إلكترونية
 

إذن، ماذا يحدُث عندما يكتُب أحُدهم عنواَن موقِعَك اإللكترونيِّ في المتصّفِح؟ لنشرح ذلك في 
 :سيناريو مبّسط

 
ُه إليه مباشرة   ، يرصد المتصّفُح أيَّ خادٍم من خوادم الويب يتضّمُن محتوى الموقِع، ويتوجَّ أّوال 

 .طلب الوصول إلى كلِّ العناصِر التي يحتاُجها لعرض صفحِة الويب هذهل
وعندها، يقوم خادُم الويب بإرسال جميع أجزاء موقعك اإللكتروني من صوٍر، ونصوٍص، وملفاٍت 

 .إضافيةٍ 
 

وبمجّرد أن يجمَع المتصفُح كلَّ هذه األجزاِء مع بعِضها البعض، حينها يستطيع الشخُص أن يرى 
 .يب الخاصَة بك بالكامل صفحَة الو 

 
هذا ما يدور إلى حدٍّ كبيٍر بين الخادم والمتصّفح في كّل مّرة، ولكن باستخدام لغٍة ُمركبٍة تتكّوُن 

 ."Byte"ومن وحدِة المعلوماِت الحاسوبيِة التي ُتعرُف بالـ "Bit"من أصغِر وحدٍة حاسوبيٍة ُتعرُف بالـ
 

إلكترونيٍّ لنشاِطك التجاريِّ بفهِم كيفيِة عمِل كلِّ هذه العناصر  يبدُأ قراُر إنشاِء موقٍع    :الخالصة
 .خادُم ويب يستضيُف موقَعَك، واسُم نطاٍق يساعُد المستخدم على إيجاِدكَ   :مجتمعة  

 

 المكونات الرئيسية للموقع اإللكتروني -1.3.3
عن بعِض القراراِت    بعد أن قّررَت إنشاَء موقٍع إلكترونيٍّ لنشاِطَك التجاري، حاَن الوقُت لنحّدَثكَ 

الهامِة التي عليك اّتخاذها، كاختياِر اسِم النطاق والتخطيِط لكيفيِة تنظيِمِه بهدِف تسهيِل 
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ا، أليَس  .وصول العمالِء إلى ما يبحثوَن عنهُ  ا كان نشاُطك التجاريُّ ناجح  فكلما كان العميل راضي 
 كذلك؟

 
؟  مستعد 

 
، اسُم النطاِق الخاصُّ بَك،   وهو ما سيكتُبُه المستخدم في متصّفِح اإلنترنت إليجاِدَك، كما أّوال 

 .شرحنا من قبلْ 
لن يكوَن هناك سوى  .عند اختياِر اسِم النطاِق، عليك أّوال  التأّكُد من أنَّ االسَم الذي تريُده متاح  

أحد  ما، لن وإذا سبق أن اختاَره   .مثال   "AhlanBakery.comِ" موقٍع واحٍد فقط على الشبكِة بعنوانِ 
ا على استعماِله  .تكوَن قادر 

 
إذن، كيَف تعرُف إذا االسُم الذي تريُد استخدامه متاح  أو ال؟ ما عليك سوى البحث في المتصّفح 

 .ثّم الضغْط على إحدى النتائِج التي ستظهر لك (domain registrar) "موقِع تسجيِل نطاقاِت "عن  
ا  ستجُد أداة  للكشف عّما إذا كان االسمُ  ا أو ال، بل قد تقترُح األداة أيض   الذي تريُده ُمستخدم 

ا بالفعلِ   .أسماَء أخرى مشابهة  وُمتاحة  إذا كان االسُم مستخدم 
 

ا، يمكُنَك الحصوَل على شكٍل   وإن كان االسُم الذي تريُد استخدامه غير متوّفر وال تجُد له شبيه 
قد   .تلك الحروُف المنفصلُة في نهايِة العنوانِ   مختلٍف منه عن طريِق اختياِر فئٍة مختلفٍة، وهي

ا على فئاِت  ، لكن هناك إضافاٍت أخرى عديدة متاحة أو أكثر  ".ae" أو ".com" تكوُن معتاد  مثال 
 .".org" على سبيِل المثاِل، المنّظماُت غيُر الربحيِة عادة  ما تستخدمُ  .مالئمة  

 ، قد يكونُ "AhlanBakery.com" انويعني هذا أّنه على الرغم من عدم توّفر العنو 
"TastyBakery.net" ا  .ما زاَل متاح 

 
وتتمّثل القاعدة األساسية هنا في أن اسَم النطاِق الجّيَد هو الذي يمكُن للناِس تذّكُره 

ا قدَر اإلمكانِ  بسهولٍة؛ ا وذا صلٍة ومباشر   .لذلك احرص على أن يكون االسم قصير 
ا، ها قْد حّددنا   لنلِق نظرة  اآلن على بعِض األجزاِء األخرى المهّمة في الموقِع  االسم؛حسن 
هذه هي الصفحُة األولى التي سيراها المستخدم بعَد   ".الصفحِة الرئيسيةِ "اإللكتروني، مثَل  

 .كتابِة اسِم النطاِق الخاصِّ بَك والدخول إلى موقِعكَ 
 

اسية التي تشّجع الزّوار على تصّفح موقعك  صفحُتَك الرئيسيُة هي واجهُة متجِرَك والمنصة األس
فهم على نشاطك التجاري، كما توّجُههم لصفحاٍت أخرى في الموقع، وهذا ما نسّميه  وتعرِّ

وبعبارٍة أخرى،    .ويمكنك اختيار أن يكون شريط التنّقِل في أعلى الصفحِة أو أسفِلها ".التنّقل"
 .التجّول من جزٍء إلى آخَر داخَل الموقعِ الصفحة الرئيسية هي بمثابة قائمة تتيح للزّوار  
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خْذ مثال  المواقِع التي   .وهنا تكمن أهمية الطريقة التي تّتبعها في تنظيِم موقعك اإللكتروني
 .تزوُرها بانتظاِم والحظ كيف تمَّ تنظيُمها

 
ر من وهناك الكثي  .اآلَن، عليك تحديد نوُع المحتوى الذي ستعرُضه، ثّم تصنيفه بطريقٍة منطقيةٍ 

ر نماذَج نهائية يمكن أن تساعدك على البدءِ   .األدواِت المتوّفرة إلنشاِء المواقِع والتي توفِّ
؟ ابدْأ بالصفحاِت واألقساِم التي تتضّمنها معظِم المواقِع اإللكترونية، مثَل  تريُد بداية  سهلة 

لكترونيِّ ورقِم هاتِفَك التي تحتوي على عنواِنَك وبريِدَك اإل  "اّتصل بنا"وصفحة    "من نحن"صفحة  
 .وخريطٍة للوصول إلى المتجر

 
، مع إضافة صور ألفضِل  "من نحن"أما صفحُة   ، يمكنك أن تروي فيها قّصَة إنشاء نشاِطك التجاريِّ

 .أعماِلَك وابتكاراتك
 

ا أن تضَع نفَسك في  وليس هناك طريقة  صحيحة  وأخرى خاطئة  لتنظيِم الموقِع، لكن عليك دائم 
ما الذي يبحثوَن عنه؟ وما الذي يريدوَن معرفته على   :ّواِر الموقِع وأن تسأل نفسكمكان ز
 الموقِع؟

 
اآلَن، عليك تنظيم المحتوى بحيُث يكون سهال  على الزّواُر أن يصلوا إلى المعلوماِت التي 

ا ما تض.يحتاجونها، مثَل ساعاِت عمِل متجِرك، أو رّبما حجز طلٍب عبر الموقع ّمنه لنستكشف مع 
 .صفحات الموقع

 
، ستالحُظ شريط التنّقِل الذي يضّم عناويَن مثل   العناويُن يجُب أن   هذه".اّتصل بنا"و "من نحن"أّوال 

تظهَر في كلِّ صفحٍة على الموقِع لكي يتمّكَن الزائر من الوصول إليها كّلما أراد أو العودِة إلى 
ا  .الصفحِة التي كان فيها مسبق 

 
ا إلى المحتوى الذي تتضّمنه كل صفحة، من عناوين أو فقراٍت أو قوائَم  هذا باإلضافة طبع 

 .ومقاطع فيديو ُمرقمٍة أو حّتى صور  
 

ا إقران النصوِص والصوِر بروابط تنقل الزائر إلى صفحاٍت أخرى على اإلنترنت بمجرد   ويمكُن أيض 
، وهي بمثابة طريق مختصرة لالنتقال Hyperlinks "الروابِط التشعبيةِ "وُتعرُف هذه بـ  .النقر عليها

 .الشبكةِ إلى صفحاٍت أخرى سواء على الموقِع نفسه أو في أي موقع آخر على  
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اَرها باستخدام خصائَص   ا على تعزيز التفاعل مع زوَّ ز العديد من المواقِع اإللكترونية أيض  وتركِّ
معّينٍة، مثَل استمارات االّتصال والخرائَط باتجاهاٍت تفصيليٍة إلى المتجِر، وساّلت التسّوٍق 

 .لتشجيعهم على شراِء المنتجاِت مباشرة  
 

رونيَّ هو واجهُتك الرقميُة ويوّفر منصة  ممتازة  للتواصِل مَع العمالء، ال تنْس أن موقَعَك اإللكت
لذلك احرص على اختياِر االسِم المناسب للنطاِق الخاصِّ بك وتنظيُم محتوى موقِعَك بمنطقيٍة  

 .وتضمين مزايا وخصائص فّعالة لتمكين زّواَرك من إيجاِد ما يبحثوَن عنه بكلِّ يسٍر وسهولةٍ 

 

 لكترونية وأهداف نشاطك التجاريالمواقع اإل -1.3.4
حاَن الوقُت لطرح سؤال مهّم وهو كيَف يمكُن لموقِعَك اإللكتروني المواءمة بين احتياجات 
؟ سنتحدُث في هذا الدرس عن كيفيِة التفكيِر مثَل العمالِء  ار وأهداف نشاِطَك التجاريِّ الزوَّ

ا لذلك، مع مراعاة أهداِفك الخاصةِ   .في الوقت نفسه  وتصميِم الموقِع وفق 
 

عند تصميِم موقِعَك اإللكتروني، عليك أن تضع أهداَفك في طليعة كل ما تفعله وأن تأخذ في 
ا ما يبحُث عنه زّواُر موقِعكَ  ويكمُن سرُّ النجاِح هنا في المطابقة بين ما تريُد أن .عين االعتبار أيض 

ا  .يفعَلُه الناُس على موقِعَك ويبن ما يريدوَن هم فعَله أساس 
 

ا عن رقم الهاتف لالّتصال بمركز    :إليك مثال   ا لمتجر ما بحث  ا إلكتروني  تذّكر آخِر مرٍة ُزرَت فيها موقع 
؟.المساعدة واالستفسار عن مسألٍة ما  هل كان إيجاُد الرقِم سهال 

 
ا على الموقع،  ، عليك التأّكد من وضِع رقِم الهاتِف في مكاٍن بارٍز جدًّ إن كنَت صاحَب نشاٍط تجاريٍّ

ا عرضه على كلِّ صفحةٍ ال بل يمك ويمكن أن تضيف بعَض العباراِت لحثِّ الزّواِر على  .نك أيض 
 .سهلَة الوصوِل على الموقع  "اّتصل بنا"واحرص على أن تكون صفحَة  ".االتصاِل اآلنَ "
 

 .ومن المفّضل كذلك أن تتيح لمْن يتصّفُح موقَعَك على الجّوال أن يّتصَل بَك بنقرٍة واحدٍة فقط
ى مثال متجر الحلويات، ولنفترض أّنك تريُد جذب المزيد من السكاِن المحلييَن لزيارة لنعْد إل

متجرك، وفي الوقِت نفسه تالحظ أّن العديد من عمالئَك الحاليين يستفسرون عن أسرع مسار 
في هذه الحالة، يمكنك إضافة خريطة  .للوصول إلى متجرك للحصول على المخبوزاِت طازجةِ 

َك اإللكترونيِّ مَع اتجاهاٍت واضحٍة ومحّددٍة تلّبي متطلّبات العمالء الحاليين  للمتجر على موقعِ 
 .وفي الوقت نفسه تشّجع السكان المحليين على زيارة متجرك القريب منهم
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؟   ا، ما هي العناصر األخرى التي قد يبحُث عنها الزّواُر على موقِعَك؟ األسعاُر؟ عروض  خاصة  إذ 
َك مؤّهل  لتقديِم هذه الخدمِة؟شهادات  ُتظهُر    أنَّ

 
فمن خالل التأّكد من تسهيل الوصول إلى كل هذه العناصر، أنت بذلك توّفُق بين أهداِف 

 .نشاِطَك التجاريِّ واحتياجاِت الزّوار
 

ا بخدمة   ، فيمكنك    "التحليالِت "وإن كنت مهتمًّ اُر على موقِعَك اإللكترونيِّ لقياِس ما يفعُلُه الزوَّ
 .ة الدروس الخاصة التي نوّفرها حول هذا الموضوعِ مراجع

 
 .أما اآلَن، لنتحّدَث عن المحتوى، أي الكلماِت الفعليِة على صفحاِتكَ 

 
وفي معظِم الحاالِت،  .يجُب أاّل تقتصر الكلماِت التي تستخدُمها على عرِض السلع والترويج لها

شيٍء من التبسيط كيَف يمكُنَك تلبيَة عليك تجّنُب المصطلحاِت التقنيِة والمنّمقة، بل اشرح ب
واحرص على صياغة المحتوى في نقاٍط واضحٍة  .احتياجاِت العمالء أو حلَّ مشكلِة يواجهونها

ا للزّوار ا وأكثَر إفادة  وأكثر وضوح   .تعكس أهدافك ورسالتك الرئيسية، بما يجعل الموقع أكثَر جذب 
 

ا عن التهويلِ ومن أجل تحقيِق ذلك، اكتْب بصياغة واثقٍة ب وما لم يكْن جمهوُرَك من علماِء  .عيد 
ا باستخدام لغة مبّسطة يمكن قراءتها وفهمها بسهولة  .الفيزياِء الفلكيِة، ننصحك دائم 
ا أن تضيف محتوى يساعُدك على التواصِل مع الزّوار، مثَل توصيات أو  ومن المفّضل أيض 

ا للسلعِة أو  فيديوهات تضم عمالَء راضيَن عن خدماتك، أو   دْع العمالء يكتبوَن على موقِعَك تقييم 
 .الخدمِة التي تقّدُمها، األمر الذي يضفي المزيد من الشفافية والمصداقية إلى المحتوى

 
ا أّننا نعيش في عصر السرعة فالزّوار لن يظّلوا على موقِعَك اإللكترونيِّ لفترٍة   .وتذّكْر دائم 

حتوى المكتوب من األساس، لكنَّ الصوَر والعناويَن واالّتجاهاِت  طويلٍة، وقد ال يّطلعون على الم
 .الواضحَة يمكُنها أن تساعَدهم على إيجاِد ما يبحثوَن عنه بسرعة قبَل أن يغادروا الموقعَ 

 
بوجيز العبارة، احرص على تصميِم وإنشاِء موقِعَك اإللكتروني على نحو يجمع بين أهداَف  

انشاِطَك التجاريِّ ورغباِت    .هذه معادلة ناجحة .زّواِرَك مع 

 
 اجعل موقعك سهل االستخدام -1.3.5

اِر إلى ما يبحثوَن عنه    "سهولِة استخداِم "يتمحور درُسَنا حوَل   الموقِع، أي تسهيُل وصوِل الزوَّ
 .وتنفيذ اإلجراءات التي يريدونها
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ا من التنّقل السلس داخل الموقع،   سنتحّدُث عن أفضِل الطرِق لتحسيِن سهولِة االستخداِم، بدء 
كما سنشرُح كيَف يمكُن للمحتوى المكتوب أن يجعل الموقع .ووصوال  إلى أهميِة التصميِم الثابِت 

 .أكثَر فاعلية  
 

ا، لنبدأْ   .حسن 
 

فالتنّقل الجّيد يتطّلب ترتيَب  .سنناقش في البداية مسألة التنّقل التي توّجه الزّواَر داخل موقِعكَ 
 .موقِعَك بشكٍل منطقيٍّ يناسب الزّوار

 
، فّكْر في كيفية تصنيف بضائعَك فيه، بحيث توضع الحلويات  إْن كاَن لديَك متجر حلويات مثال 

، في مكاٍن واحٍد، فيما ُتوضُع الحلويات الصغيرُة الحجم مثَل الكبيرة الحجم، مثَل الكعِك والفطائرَ 
 .الكب كيك والكروسان في مكاٍن آخرَ 

 
، حيُث يمكُنك تنظيم المحتوى بنفِس  وينطبُق األمُر نفُسه على موقِعَك اإللكترونيِّ

اٍت فعلى غرار لوحة األسعار في متجِرك، توّفر القائمُة الرئيسيِة في موقِعك معلوم.الطريقةِ 
اَر على كل ما يمكن إيجاده في كلِّ قسٍم   .وافية  إلطالع الزوَّ

 
ا للجميِع؛لذلك ُيعتبُر تضميُن مرّبِع بحِث   وُرْغَم كلِّ ذلك، قد ال يبدو موقُعَك اإللكترونيُّ منطقي 

، خاصة  إذا احتوى موقُعك على الكثيِر من الصفحاِت أو المنتجاِت  اجعْل مرّبَع البحِث  .فكرة  جيدة 
ا كان ما  ا في نفِس المكاِن في جميِع صفحاِت الموقِع بحيث يمكن للزّواِر إيجاده بسهولٍة أيًّ ثابت 

 .يبحثوَن عنهُ 
 

ونقطة  أخيرة  واجب  ذكرها فيما يّخص التنّقل، وهي أّن المستخدمين يتوّقعون أن تعمَل بعض  
 .الخصائص في أي موقع إلكتروني بالطريقِة نفسها

 
َك ت ا وتريُد العودَة إلى الصفحِة الرئيسيِة، ماذا تفعُل؟ ستضغُط على لنفترض أنَّ تصّفُح موقع 

 .الشعاِر في أعلى الصفحة
 

ا أن  ا، لذلك ُكْن متأّكد  ا في جميِع المواقِع تقريب  ا شائع  ا باعتباره أمر  اُر دائم  هذا أمر  يتوقُعه الزوَّ
 .سينقل الزائر إلى الصفحِة الرئيسيةِ شعاَر موقِعَك واضح  في كلِّ صفحٍة، وأن الضغَط عليه  

اآلَن لنتكّلْم عن الشكِل والطريقِة التي سيظُهر .ها قد أنهينا كلَّ ما يخصُّ التنقَل في الموقعِ 
، لكن ثمة نقاط إرشادية عاّمة  يمكُنك اّتباُعها.بها موقُعك  .لكلِّ شخٍص ذوُقه الخاصُّ
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، عليك األخذ بعين االعتباِر أن تصميَم   ا في موقِعَك كّله، بتماثِل أّوال  الصفحِة يجُب أن يكوَن ثابت 
 .الخطوِط والصوِر وعناصِر التصميِم األخرى

 
لكْن  .وعندما يتعلُق األمُر باأللواِن، قْد تميُل إلى استخداِم األلواِن الساطعِة والالفتة لالنتباهِ 

ا، معظُم المستخدمون معتادوَن على قراءِة النِص بخٍط داكٍن   لقد َعِملَت  .على خلفيٍة فاتحةٍ رقميًّ
ا إلنشاِء المحتوى الخاصِّ بَك، لذا تأّكْد أال يواَجَه زّواُرك صعوبة  في قراءته  .جاهد 

 
ال تجعْل الزائر ينتقل ألسفِل الصفحة  .كما يتحتُم عليك إدراُك أيَن ينتهي المحتوى على الصفحةِ 

العناويَن والقوائَم الُمرّقمَة لمساعدِته   كذلك، استخدمْ .باستمرار لالّطالع على المحتوى المهمّ 
 .على تصّفِح موقِعَك بسهولة وتوفير الوقت

 
ى يحاكي متطّلبات جمهوِرك  هم مّلمين بالتكنولوجيا   هل.أّما عن المحتوى نفِسه، اكتْب محتو 

؟ إذن استخدْم المصطلحاِت التقنيَة   .مثال 
 

ى    هذا.نصيحة  أخرى؟ شّجْع الزّواَر على اّتخاذ إجراء ما عند زيارِتهم موقَعكَ  حُث المستخدِم "ُيسمَّ
، بما سيساعُدهم على فهِم اإلجراء الذي سيقومون به والنتائج المترّتبة على  "على اّتخاِذ إجراءِ 

 .ذلك
 

هل ترغب في أن يزوُروا متجَرَك؟ أِشْر إلى متجِرَك ".اّتصل اآلن"هل تريُدهم أن يّتصلوا بك؟ اكتب  
 ."اشتِر اآلنَ "م إلى الشراِء عبَر كتابة عبارة  ، أو ادفعه"إليك االّتجاهاُت إلى متجِرنا"بـ

ا ال تنَس  ا، ابذْل أقصى ما لديك لجعِله سهَل االستخداِم   :إذ  امنْح الزّواَر  .عندما ُتنشُئ موقع 
ى يحاكي  ا طواَل الوقِت؛اكتْب محتو  خريطة  واضحة  لصفحاِت موقِعَك؛اجعْل التصميَم ثابت 

 .محوَن إليهامتطّلباتهم؛امنحهم التجربَة التي يط

 

 العوامل المهمة في تصميم الموقع اإللكتروني -1.3.6
ا هذا  ".لديَك فرصة  واحدة  لترِك االنطباِع األّوِل عنكَ "  :بالتأكيِد سمعَت من قبِل هذه الجملَة  حسن 

ا  .ما يحدُث على اإلنترنت أيض 
 

ِب األخطاِء الشائعِة في تصميِم موقِعَك وال تي قد ُتبعُد  سنساعدك في هذا الدرُس على تجنُّ
ارَ   .الزوَّ
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سنناقُش كيَف تتأّكُد من أنَّ الصفحاِت سريعُة التحميِل، وأن موقَعَك متوافق  مع الجّواِل ويضّم 
ا، وأن الوصوَل إليه سهل    .محتوى جّيد 

 
، أنت تحتاُج إلى السرعةِ  اإلنترنت معروفوَن بقّلة الصبِر، وإن استهلَكْت الصفحاِت    فمستخدمو .أّوال 

ا طويال  للتحميل، فسيغادرون بال شك  .وقت 
 

ا كان من ُينشئ موقَعَك، القيام بها   وهناك الكثيُر من اإلجراءات التقنيِة التي يمكُنك، أنَت أو أيًّ
ا بعُض  .الستضافةِ لزيادِة سرعِة الموقِع، مثَل اختياِر التقنياِت الصحيحِة وحلوِل ا لكن هناك أيض 

ا التي  .اإلصالحاِت البسيطةِ  ، إن كانت صفحتك تحتوي على صوٍر، فاستخدْم الصوَر األصغَر حجم  مثال 
 .تحتاُجها، ودْع الكبيرَة منها والعالية الجودَة تظهُر فقط كصوٍر ُمصّغرةٍ 

ا يجعُل التحميَل   يمكُن للكثيِر من البرامِج تغييُر حجِم الصوِر أو ضغُطها لجعِلها ا، ممَّ أصغَر حجم 
 .أسرعَ 
 

ا فكّلما قّللَت من ما يحتاُج الزّواُر إلى تحميِلِه .كذلك، احرص على أن يكون تصميُم الموقِع بسيط 
استخدْم نفَس صورِة الخلفيِة في عّدة صفحاِت، واطلْب .وإعادِة استخداِمه، كانت الصفحاُت أسرعَ 

 .والنصوِص البرمجيةِ  (codes) ه أكثر تفاعال  مَع الرموزمّمْن ُينشُئ موقَعَك أن يجعلَ 
 

إن أردَت أن تختبَر ما تفعُله، جّرْب أن تفتَح الموقَع على هاتِفَك الجّواِل باستخداِم بياناِت الجّواِل  
، وراقب مدَة تحميِله لتتأّكَد من أنَّ موقَعَك يُسهُل استخداَمه على Wi-Fi وليَس الواي فاي

 تَفهم الذكيَة كمنصاتوهذه خطوة  مهّمة  ألّن الكثيُر من المستخدمين يستعملوَن هوا.الجّوالِ 
ُح موقِعَك على أجهزِتهم، فمن المحتمِل أن  أساسيِة لتصّفِح اإلنترنت، وإذا كان من الصعِب تصفُّ

 .تفقُد اهتمامهم
 

ا مع األجهزِة الجّوالِة هي إنشاؤه من البدايِة باّتباِع   ولعّل أسهُل طريقٍة لجعِل موقِعَك متوافق 
ا لنوع الجهاز المستخَدم من خالل    "جاوِب التصميِم المت"نهٍج معّيٍن، مثَل   الذي ُيظِهُر الموقَع وفق 

ا للهواتِف الذكيةِ   .تغييِر بعض عناصره مثَل رّص النِص والصوِر عمودي 
 

ا مع األجهزِة الجّوالِة، يمكنك تجربة أداة  Google إذا أردَت معرفَة ما إذا كان موقُعَك متوافق 
 .(Google's Mobile-Friendly Test) الختباِر التناسِب مَع الجّوالِ 

 
تأّكْد أنَّ مكّوناِت .ال تنَس الوظائف األخرى التي تنفرُد بها شاشاُت اللمِس، مثل التمرير والنقر

 ."اإلدخاالِت "موقِعَك تستجيُب لهذا النوِع من 
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ا وجيَد الت نظيِم، كما أن استخداَم أيقوناٍت ُمتعارٍف عليها بشكٍل واسٍع وجْعَل المحتوى واضح 
 .سيساعُد الزّواَر الذين يستخدموَن شاشاٍت أصغَر على إيجاِد ما يريدونَ 

 
فالعديد من األجهزِة  .وعالوة  على ذلك، احرص على تسهيل الوصوِل إلى رقِم هاتِفَك وعنواِنكَ 

وخصائص رسِم الخرائِط التي يمكُنها أن تساعَد   "GPS" مزّودة  بنظاِم تحديِد المواقِع العالمي
وبالتأكيِد، أثناَء تصّفِح موقِعَك على الجّواِل، يجُب أن يكوَن سهال  على الزّواِر .الزّواَر أثناَء تنّقِلهم

 .أن يّتصلوا بكَ 
 

 أو Chrome وعليك أن تتذّكَر أنَّ المستخدمين سيدخلون موقَعَك من متصّفحاٍت مختلفٍة، مثلَ 
Firefox َوأنظمِة تشغيٍل مختلفٍة مثل ، Windows أو Mac. 

 
هل .اختبْر سرعَة موقِعَك قدَر ما تستطيُع من أجهزِة كمبيوتر وأجهزٍة ذكيٍة ومتصّفحاٍت مختلفةٍ 

يظهُر موقُعَك بشكٍل صحيٍح في كلٍّ منها؟ هل ُيْجِبُرَك على تنزيِل مكّوناٍت إضافيٍة؟ هذا أمر  آخر 
ا  .َر عن موقِعكَ قْد ُيبعُد الزوَّ

 
، اسأْل نفَسك ها؟    :تخّيْل أّنك زائر  لماذا أنا هنا؟ ما الذي أحاوُل فعَله؟ ما المشكلُة التي أحاوُل حلَّ

على سبيِل المثاِل، إذا كان لديَك مخبز  يصنُع كعكاٍت بناء  على طلِب العميل، من المرّجح أن يزوَر 
لة، يمكُنك أن تضيف صفحاٍت إلى موقعك تشرح في هذه الحا.أحُدهم موقَعَك ألنه يريُد واحدة  

فيها طريقِتك في التزييِن وأفكاِرَك المبتكرِة؛لكنَّ وجوَد تعليقاٍت وصوٍر لعميٍل حالي قد يكوُن 
ا أفضلَ   .برهان 

 
ا، هذه بعُض األخطاِء الشائعِة التي يقُع فيها الكثيُر من المواقعِ  لتتجّنِبها، تأّكْد من أن .إذ 

 سريعُة التحميِل وتعمل بشكٍل صحيٍح، بصرِف النظِر عن أي جهاٍز أو متصّفٍح صفحاِت موقِعكَ 
 .يستخدُمه الزائرُ 

فّكْر في العمالء عندما ُتنشُئ محتوى موقِعَك اإللكتروني وحاوْل قدر اإلمكان أن تلّبي 
 .احتياجاِتهم وجذب اهتمامهم إلى نشاِطك التجاري

 
 التجاري على اإلنترنت التخطيط الستراتيجية نشاطك  -1.4

 فوائد وضع استراتيجية لحمالتك على اإلنترنت -1.4.1
هل تريد معرفة المزيد عن استراتيجية النشاط التجاري على اإلنترنت، أو رّبما كيفية تحسين 
استراتيجيتك الحالية؟ في هذا الدرس، سنتعّرف على التأثير اإليجابي الستراتيجية النشاط  

التجاري على اإلنترنت، وعلى عناصر االستراتيجية الجّيدة، وكذلك على اإلجراءات الشائعة التي  
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يمكن الستراتيجية النشاط التجاري على   .يمكنك تنفيذها لتحقيق أهداف نشاطك التجاري
ومن شأن هذا أن يساعدك في .اإلنترنت أن تساعد في ترجمة جميع أفكارك على أرض الواقع
ا  .تحديد األهداف المرجوة والحصول على نظرة أكثر وضوح 

 
صحيح  أّن الركض لعشرة كيلومترات .وقّوةلنفترض أّنك ترغب في الحصول على جسم أكثر مرونة  

من .قد يحّسن لياقتك البدنّية، لكّنه لن يساعدك على تحقيق المرونة والقّوة البدنية التي تريد
هذا المنطلق، يجب أن تتمحور تمارينك الرياضية حول المناطق الرئيسية التي ستساعدك على 

ا من هذه التمارين، .تحقيق هذا الهدف المتمّثل في تعزيز قّوتك البدنية قد يكون الركض جزء 
د أكثر فعالية لمساعدتك في تحقيق هذا الهدف  .ولكن ُتعّد تمارين التمدُّ

 
ا ألهدافك أن يمنحك نظرة أفضل حول كيفية  بالمثل، من شأن تحديد اإلجراءات الُمصّممة خصيص 

 ما هي الخطوة األولى؟.تلبية احتياجات نشاطك التجاري
 

أو    %20هل تريد مثال  أن تزيد المبيعات بنسبة  .األولى في تحديد أهدافك بوضوح  تتمّثل الخطوة
 .عميل محتمل؟ فال شك أن وضع األهداف سيمنحك خارطة طريق واضحة الّتباعها  100أن تجذب  

ويمكن تحقيق ذلك بصياغة جملة بسيطة ُتعرف  .الخطوة التالية هي التعريف بنشاطك التجاري
أو   "إلهام المجتمعات لصّحة أفضل"تكون رسالة نشاطك التجاري مثال     قد".بيان الرسالة"بـ  
ا"  ."توفير مساحات جاذبة لممارسة الرياضة يومي 
 

ا تحديد نقاط البيع الفريدة التي تمتلكها، وهذا ما سيمّيزك عن منافسيك على   عليك أيض 
لة لنشاطك، وحاول  اكتشف ما يمّيزك عن غيرك من خالل متابعة أنشطة تجارية مماث.اإلنترنت

، قد تكون نقطة البيع الفريدة لديك هي توفير خدمة  .تحديد المقّومات التي تتفّرد بها مثال 
 .عمالء ممّيزة ال يقّدمها منافسوك 

 
إليك بعض  .معرفة ما تريد تحقيقه سيساعدك على اّتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب

 :األهداف النموذجية واالستراتيجيات الممكن اّتباعها لتحقيق هذه األهداف
 

 زيادة المبيعات
 

إذا كان هدفك هو تحسين المبيعات على اإلنترنت، يمكن لجذب المزيد من الزيارات إلى موقعك 
وتتوّفر العديد من الطرق لذلك، من استخدام اإلعالنات  .لكتروني أن يساعدك على تحقيق ذلكاإل

 .المدفوعة إلى تسويق المحتوى
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زيادة الوعي بالنشاط التجاري أو العالمة التجارية ُتعّد شبكات التواصل االجتماعي وسيلة  رائجة  
فهي ُتوّفر منصة .لزيادة الوعي بالعالمة التجارية لدى العمالء الجدد أو الحاليين على حد سواء

 .للتعبير عن قيمك وشخصيتك وللتفاعل مع الجمهور
 

 د اإللكتروني توسيع قائمة التسويق عبر البري 
 

لتشجيع عمالئك على االشتراك في خدمة تلّقي نشراتك اإلخبارية عبر البريد اإللكتروني، يمكنك  
الحرص على أن تتمحور هذه النشرات حول مواضيع قد تهّم الجمهور، سواء كان محتوى حصري  

 .أو تحديثات تتعّلق بالمشتركين فقط
 

 على أرض الواقع؟كيف يمكنك االستفادة من جميع هذه المزايا  
لنلِق نظرة على قّصة نجاح أحد األنشطة التجارية التي اعتمدت استراتيجية لتعزيز فاعليتها على 

لمزيد من المعلومات عن استراتيجيات األنشطة التجارية على اإلنترنت، ننصحك باالّطالع  .اإلنترنت
 على المراجع اإلضافية في نهاية هذا الدرس

 

 اإلنترنت إطالق نشاط تجاري على -1.4.2
في هذا الدرس، سنناقش أوجه االختالف بين سلوكيات العمالء على اإلنترنت وفي أرض 

ا كيف يمكن لتصنيف الجمهور أن يساعدك في تحديد النقاط الواجب    سنناقش.الواقع أيض 
ما هي االختالفات الرئيسية بين العميل في متجر حقيقي .التركيز عليها عند دخول عالم اإلنترنت

 وآخر على اإلنترنت؟ 
 

في العالم  .لنفترض أّنك ترغب في تحسين لياقتك البدنية وتحتاج إلى حذاء رياضي جديد
ستزور مركز التسّوق المحلي وتبدأ   :ي، قد تكون سلسلة اإلجراءات المّتخذة كما يليالواقع

وفي نهاية المطاف، ستّتخذ قرارك بناء  على السعر والجودة وسياسة  .بالتنّقل من متجر إلى آخر
وبعد التفكير في جميع هذه المعلومات، ستعود إلى .اإلرجاع وتعامل الموظفين وتوّفر المنتج

 .لذي يملك الحذاء الذي اخترته وستقوم بشرائهالمتجر ا
عندما يتعّلق األمر بالشراء على اإلنترنت، من المرّجح أن تمر في أربع مراحل مختلفة خالل  

، وهي توّفر "التصّفح، والتفكير، والتنفيذ، واالهتمام"تتمّثل هذه المراحل في  .العملية بأكملها
ي تحديد النقاط الواجب االستثمار بها للتواصل مع طريقة مفيدة لمساعدة األنشطة التجارية ف

 .العمالء
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لنعد إلى مثال شراء حذاء رياضي، ولكن هذه المّرة على اإلنترنت مع تسليط الضوء على هذه 
 :المراحل األربع

 
، قد تالحظ أن بعض أصدقائك يمارسون رياضة الركض وينشرون على "التصّفح"في مرحلة  

قد يلهمك  .صل االجتماعي خرائط لمسارات الركض الُمفّضلة لديهمحساباتهم في مواقع التوا
 .ذلك لبدء ممارسة رياضة الركض بنفسك

 
 ستتيح.، ستبدأ بالبحث على اإلنترنت عن أفضل األحذية الرياضية للمبتدئين"التفكير"في مرحلة  

لك هذه الخطوة الوصول إلى الكثير من المحتوى ذي الصلة على اإلنترنت، من المدّونات  
اإللكترونية إلى اإلعالنات الُمستهِدفة، وهو ما سيمنحك المزيد من العناصر لتستند إليها في 

 .قرارك 
 

صل وفي نهاية المطاف، سُتجري عملية الشراء وقد تنشر صورة للحذاء الجديد على مواقع التوا
ا؛هذه هي مرحلة   وُتعد مشاركة مشترياتك على شبكات التواصل  ".التنفيذ"االجتماعي أيض 

ا من مرحلة   ا  "االهتمام"االجتماعي جزء   .أيض 
 

ا أّنك في متجر   لنفترض.واآلن، لنجمع األنشطة التي تحصل في الواقع وعلى اإلنترنت مع 
ا من األحذية الرياضية الجديدة تبدأ حينها في البحث على  .للُمنتجات الرياضية وقد جّربت للتو عدد 

 .اإلنترنت عن هذه األحذية باستخدام هاتفك الجّوال للتحّقق من أسعار كل منها في متاجر أخرى
هذا النهج    -الحقيقي  هناك احتمال كبير أن تشتري الحذاء على اإلنترنت بعد زيارة المتجر  

يمكن لفهم أوجه االختالف والتشابه بين التسّوق على اإلنترنت وفي الواقع  ".الُمعاينة"يسّمى 
ا للعمالء على اإلنترنت كيف يمكنك معرفة النقاط الواجب  .أن يساعدك في توفير تجربة أكثر توازن 

 التركيز عليها على اإلنترنت؟ 
 

عليك معرفة العمالء الذين تتحّدث معهم، ومتى يجب لضمان اختيار القنوات المناسبة،  
يمكنك ".تصنيف الجمهور"هذه العملية ُتسمى  .محادثتهم، وما المواضيع الواجب التحّدث بها

ا من المعلومات الديموغرافية األساسية مثل العمر والجنس،  تصنيف العمالء بطرٍق عدة، بدء 
 .ووصوال  إلى اهتماماتهم الخاصة

 
مثال، قد يعود تصنيف العمالء حسب الموقع الجغرافي بالفائدة على متجر  على سبيل ال

كما ُيمكن لهذه العملية أن .إلكتروني يوّفر خدمة شحن المنتجات إلى مناطق محّددة فقط
 تساعد في اإلعالن على اإلنترنت؟
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إلى  إذ تسمح لك معظم القنوات بتوجيه اإلعالنات المدفوعة إلى جماهير ُمحددة باالستناد  
ا عرض إعالناتك فقط للمستخدمين ضمن .معلومات مثل اهتمامات هذا الجمهور يمكنك أيض 

نطاق جغرافي معّين من متجرك أو نشاطك التجاري، وهو ما سيساعدك عند تقديم عروض  
 .حصرية للمتسّوقين المحليين

 
األخذ بعين االعتبار  الخالصة، عندما يتعّلق األمر باالنتقال بنشاطك التجاري إلى اإلنترنت، عليك  

كيف يمكنك التفاعل بشكل مختلف معهم  .العمالء ومعرفة القنوات التي يستخدمونها أكثر
 على اإلنترنت وفي الواقع؟

 

 فهم سلوك العمالء -1.4.3
هذا   في.العمالء هم سر النجاح، وهذا ُيفّسر ضرورة الحرص على فهمهم واالهتمام بهم

الدرس، سنناقش أهمية نقاط التواصل مع العمالء، وكيفية استخدامها لرصد الخطوات التي 
ا كيف يمكن لتحسين تجربة العمالء أن يساعدك في .يّتخذها العمالء على اإلنترنت سنشرح أيض 

 .تحقيق أهدافك
 

 .اكيف يمكنك تحسين تجربة العميل؟ لنبدأ بشرح نقاط التواصل مع العمالء وأهميته
نقطة التواصل هي المرحلة التي يتواصل بها العميل، أو العميل الُمحتمل، مع النشاط 

ا في األنشطة التجارية غير المتواجدة على اإلنترنت، وخاصة  .التجاري ُتستخدم هذه النقاط كثير 
ُيمكن أن تكون هذه النقاط عبارة عن إيصاالت أو أكياس أو الفتات أو .في مجال البيع بالتجزئة

 .منافذ لخدمة العمالء أو غيرها من النقاط العديدة األخرى المحتمل أن يصادفها العميل
 

أّما على اإلنترنت، يمكن لنقاط التواصل أن توّفر وسيلة قّيمة لألنشطة التجارية لتعزيز مستوى 
يمكن لتفاعل العميل مع نقطة التواصل نفسها أكثر من مّرة، .الوالء والثقة بعالمتها التجارية

عالمة مثل اإلعالنات على اإلنترنت، أن يبني قيمة ثابتة ويخلق روابط إيجابية ُمستمرة مع ال
 .التجارية

 
في حين تختلف األذواق وآليات التفكير بين عميل وآخر، إال أن طريقتهم في الشراء ونقاط  

ومن أجل فهم سلوك المستخدمين .االتصال التي يتفاعلون معها تعتبر متشابهة إلى حد كبير
مكنك تجربة  لتحديد ماهيتها، ي.على اإلنترنت، عليك تحديد ماهية نقاط التواصل تلك وأين ُتجرى

 .رسم خريطة الرحلة التي ُيجريها العميل على اإلنترنت
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بمجرد معرفة الخطوات التي يّتخذها العمالء للوصول إليك، يمكنك التخطيط لكيفية جذب 
ا للماراثون  .اهتمامهم وإعجابهم في كل مرحلة بمجرد أن تعرف المسار،   -وُيعد األمر مشابه 
ا لمحطات ال  .توّقف االستراتيجية للراحة أو شرب الماءيمكنك التخطيط مسبق 

 
ينطبق المفهوم نفسه على عملية الشراء، حيث يمكن لمعرفة مسار العمالء أن يساعدك في 

وألن اإلنترنت غنّي بالكثير من نقاط  .تحديد كيفية التخطيط االستراتيجي لتواجدك على اإلنترنت
 .ار هذه الرحلة أمر  صعب  التفاعل الُمحتملة، قد تعتقد في البداية أن رسم مس

 
أين أذهب عندما  "  :يمكنك محاولة التفكير من منظور العميل وطرح االسئلة التالية على نفسك

ما "،  "أين يمكنني عادة  اكتشاف عالمات تجارية أو أنشطة تجارية جديدة؟"،  "أحتاج إلى إجابات؟
مة التجارية مّرة أخرى بعد إجراء  هل أّطلع على العال"،  "الذي يساعدني على اّتخاذ قرار الشراء؟

 ."عملية الشراء؟
 

ا سؤال العمالء مباشرة  عن المسار الذي اّتخذوه للعثور عليك يميمكن الستطالع رأي .يمكنك أيض 
مباشر أو على اإلنترنت أن يبّين لك تفاصيل هذه الرحلة خطوة  بخطوة، وبالتالي ستتمّكن من 

 .تصّورها بوضوح وسهولة أكثر
 

مجرد أن تعرف المسار الذي يّتخذه العميل، لن يبقى عليك سوى التأّكد من مدى قدرة نقاط 
، هل يساعد موقعك اإللكتروني في تزويد .التواصل التي اخترتها على استقطاب الجمهور مثال 

العمالء الُمحتملين بالمعلومات التي يبحثون عنها، وفي الوقت نفسه يحافظ على مستوى 
 ء الحاليين؟اهتمام العمال

 
ُتعد  .كلما زادت قيمة الموقع اإللكتروني لدى الزائر، ستزداد احتمالية العودة لزيارته مّرة أخرى

وسائل التواصل االجتماعي أداة رائعة أخرى لتطوير نقاط التواصل، وُيمكن أن ُتساعدك في إبراز 
 .رسالة النشاط التجاري

 
رص على التواصل معهم بطريقة جاذبة وسهلة  تذّكر أن عمالءك هم أشخاص حقيقيون؛لذلك اح

لنفترض مثال   .وبعد إعداد نقاط التواصل الخاصة بك، عليك مراجعة أداء كّل منها بانتظام .الفهم
أن منتجاتك بدأت تحظى بشعبية كبيرة بين أوساط جمهور جديد كالمراهقين، فقد تحتاج حينها 

لضمان تناسبها مع احتياجات واهتمامات هذه إلى إجراء تعديالت على نقاط التواصل التابعة لك  
 .الفئة العمرية
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عليك التفكير من منظور   -  :الخالصة، إليك أهم الخطوات لمساعدتك في إنشاء نقاط التواصل
العميل لرصد الخطوات التي يّتخذها عند شراء منتج ما، ثّم تطبيق هذه المعلومات في سيناريو 

التحّدث مع العمالء للحصول على معلومات حول نقاط   وإن أمكن، يمكنك  -  .نشاطك التجاري
عليك تحليل أداء نقطة التواصل وتحسين رسالتك إذا لزم األمر  -  .التواصل التي يتفاعلون معها

ا  .للتأّكد من تلبية احتياجات العمالء أوال  ودائم 

 

 كيف تتمّيز عن منافسيك -1.4.4
في .تحّفزنا المنافسة الشريفة على التفّوق ومواصلة السير على الطريق الصحيح نحو النجاح

هذا الدرس، سنستكشف كيفية تحديد العناصر التي تمّيز نشاطك التجاري على اإلنترنت، وما 
أهمية التحُقق من منافسيك في المجال، وما األدوات الممكن استخدامها للتفّوق في العالم  

 .الرقمي
 

ا لبيع مستلزمات   :لنبدأ بهذا السؤال ما القيمة المميزة التي تقّدمها؟ لنفترض أّنك تملك متجر 
ما الذي يمّيز عالمتك التجارية عن المتاجر الرياضية األخرى التي تبيع مستلزمات ُكرة .ُكرة السلة
 السلة؟ 

 
الالفت للنظر، أو رّبما  قد يكون الطالء الخارجي لمتجرك باللون األحمر، أو تصميم واجهة العرض  

األنشطة الترويجية التي تنّظمها لجذب انتباه الماّرة كاالستعانة بشخص محترف إلبراز مهاراته 
عليك تحقيق التمّيز والتفّرد عن غيرك من المتاجر في أرض  .في تسديد الكرات أمام متجرك 

 .الواقع
 

اوينطبق المفهوم نفسه في العالم الرقمي   يجب أن نحّدد العناصر التي تمّيزنا عن  .أيض 
عبارة عن    "نقاط البيع الفريدة" ".نقاط البيع الفريدة"المنافسين على اإلنترنت، وهي ما ُنسميه  

مها وكيفية تلبيتك احتياجات العمالء وما ُيمّيزك عن  بيان واضح يصف المزايا التي ُتقدِّ
 .المنافسين

 
الخاصة بنشاطك التجاري،    "نقاط البيع الفريدة"ا عند تحديد  طرحهتأسئلة رئيسية عليك أن    4

من هو جمهوري المستهدف؟ من هم منافسّي؟ ما هي المشاكل التي يواجهها   :وهي
 جمهوري المستهدف؟ وكيف يمكنني حّلها؟

 
إليك بعض النصائح  .إّن طرح هذه األسئلة سيمّكنك من إنشاء بيان موجز يتضّمن اإلجابات عنها

االهامة أ التواصل مع الجمهور بأسلوب غير متصّنع التفاعل معهم بأسلوب طبيعي وسهل   :يض 
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تسليط الضوء على نقاط    .قدر اإلمكان، فأنت تحاول استقطاب عمالء حقيقيين وليس روبوتات
خالل الترويج لها على موقعك اإللكتروني ووسائل التواصل   البيع الفريدة الخاصة بك من

 .لمواد التسويقية األخرىاالجتماعي وغيرها من ا
 

قد ال يتفاعل الجميع مع نقاط البيع الفريدة الجّيدة وهذا أمُر طبيعي لذا عليك بناء نقاط بيع  
ا لجمهورك المستهدف  .فريدة مصّممة خصيص 

 
أمر  آخر عليك أخذه بعين االعتبار عند تحديد نقاط البيع الفريدة هو عناصر القّوة والضعف  

الذي يساعد على ضمان اّتخاذ  (SWOT Analysis) يمكنك استخدام أسلوب التحليل الرباعي .لديك
يتمحور هذا النوع من التحليل حول نقاط القّوة ونقاط  .القرارات السليمة لنشاطك التجاري

 :اسأل نفسك.والفرص والتهديدات  الضعف
 

ما الذي يتطّلب مزيد من    .ما الذي يبرع نشاطي التجاري في تقديمه؟ هذه هي نقاط قّوتك
ن؟ هذه هي فرصك  .التحسين؟ هذه هي نقاط ضعفك ر والتحسُّ ما   .كيف يمكنني النمو والتغيُّ

ا على نشاطي  الذي يحدث أو يمكن أن يحدث على الصعيد الداخلي أو الخارجي وقد يؤثّ  ر سلب 
 .التجاري؟ هذه هي التهديدات

 
ا أن تّطلع على أنشطة المنافسين عند تحديد نقاط البيع الفريدة الخاصة   ومن المهّم أيض 

ا استخدام األدوات المجانية الُمتاحة على اإلنترنت إلجراء عملية تحليل  .بك يمكنك دائم 
 .سيلة للحصول على األجوبة المرادةابدأ بمحّركات البحث التي ُتعد أسرع و.المنافسين

ما الكلمات الرئيسية التي تظهر على مواقعهم اإللكترونية، أي ما الكلمات التي يستخدمونها 
في عناوين الصفحات على مواقعهم اإللكترونية، ما طريقة المراسلة المستخدمة في 

الع دائم بما يفعله  حساباتهم على مواقع التواصل االجتماعي؟ ويمكنك كذلك البقاء على اّط 
 .منافسوك من خالل االشتراك في برامج التنبيهات

 
، معرفة من يتحّدث عن موضوعات معّينة على  "Google تنبيهات"تتيح لك األدوات المجانية، مثل  

يمكنك إعداد تنبيهات  .اإلنترنت، بما يساعدك في البقاء على دراية كاملة بآخر المستجدات
 .ئيسية التي تهّمك، وكذلك لنشاطك التجاري وأسماء منافسيكللمنتجات أو الخدمات الر

 
بهذه الطريقة، ستتلّقى إشعارات عند ِذكر العبارات التي حّددتها وتتم مناقشتها على اإلنترنت،  

لنلق نظرة  .وستتمّكن بالتالي من مقارنة أداء نشاطك التجاري أو المؤّسسة التي تعمل لديها
 :على كيفية تطبيق هذه النصائح لتحقيق التمّيز على اإلنترنت
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نت؟ يمكنك اّتباع النصائح المذكورة في هذا الدرس لمعرفة ما يفعله ما الذي يمّيزك على اإلنتر
ا باستخدام أسلوب   لتحديد العناصر التي تنفرد بها    "التحليل الرباعي"منافسوك، وننصحك أيض 

 .على اإلنترنت

 

 استخدام األهداف لتحسين أداء النشاط التجاري -1.4.5
الرئيسية بالنسبة لألنشطة التجارية على اإلنترنت في  اهمّية وضع األهداف ومؤّشرات األداء  

ع أهداف محّددة لمساعدتك على فهم وتحسين  هذا الدرس، سنتحّدث عن أهمية إعداد وتتبُّ
ا على مؤّشرات األداء الرئيسية وكيفية استخدامها لتقييم   .أداء نشاطك التجاري سنتعّرف أيض 

، ُتعّد مؤّشرات األداء الرئيسية  .كفعالية العمليات األكثر أهمية لتحقيق أهداف  (KPIs) أّوال 
وهي "  .مقاييس ُتستخدم للتركيز على النقاط األكثر أهمية لتحقيق أهداف النشاط التجاري

 ".ُتساعد فريق العمل على فهم كيفية تتّبع التقّدم الُمحَرز وتقييمه
 

أن تكون جميعها قابلة  هناك العديد من الطرق لبناء مؤّشرات األداء الرئيسية، ولكن يجب  
كيف يبدو مؤّشر األداء الرئيسي في   .للقياس وعملّية وممكن تنفيذها وتوّفر التوجيه الالزم

 العالم الحقيقي؟
 

وهو يريد التأّكد من   ""نادي اللياقة"هذا رّيان، صاحب سلسلة من مراكز اللياقة البدنية ُتدعى  
ا من العمالء لمواصلة نمو  ا كافي  لهذا الغرض، يحتاج رّيان إلى   .نشاطه التجاري  أّنه يضم عدد 

ا  50اشتراك ما ال يقل عن   ا في كل مركز شهري  ا جديد  واآلن، على رّيان "  .هذا هو الهدف  .عضو 
  ."أن يضع مؤّشرات األداء الرئيسية لقياس الجهود التي يبذلها موّظفوه لتحقيق هذا الهدف

 
رّيان لموظفي المبيعات باالستناد إلى اإلجراءات    إليك مؤّشرات األداء الرئيسية التي حّددها

عميال    20يجب على فريق المبيعات الوصول إلى    .المحتمل أن تساعد في رفع معّدل االشتراك 
ا الرد على جميع االستفسارات المرَسلة عبر وسائل التواصل االجتماعي والبريد   محتمال  يومي 

اشتراكات في   8تجديد أو ترقية    .ساعات العمل  دقيقة من استالمها ضمن  15اإللكتروني خالل  
ا ا لمؤّشرات األداء الرئيسية هذه أن يحّدد   .عضوية النادي شهري  من شأن تحليل النتائج وفق 

الموظفين ممن يستوفون المعايير المتوّقعة والموظفين ممن يحتاجون إلى تدريب إضافي على 
ا أن   عندما.المبيعات يتعّلق األمر بنشاطك التجاري أو المؤّسسة الذي تعمل لديها، تذّكر دائم 

احرص على    .مؤّشر األداء الرئيسي قد يكون أي عنصر من شأنه مساعدتك على تحقيق هدفك
اختيار مؤّشرات األداء الرئيسية التي تناسب احتياجاتك، من مكالمات قسم المبيعات والنشر على 

 .جتماعي إلى االشتراكات في قائمة البريد اإللكتروني وتقييمات رضا العمالءمواقع التواصل اال
 كيف يمكنك معرفة مؤّشرات األداء الرئيسية المناسبة لك، وكيف يمكنك قياسها؟
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يجب أن تكون مؤّشرات األداء الرئيسية دقيقة وقابلة للقياس وممكن تنفيذها وذات صلة ولها 
عند وضع    .لطريقة سيضمن لك أن تكون واضحة وقابلة للتحقيقفإّن إنشاءها بهذه ا  .حد زمني

هل مؤّشر األداء   -  :مؤّشرات األداء الرئيسية الخاصة بك، اطرح على نفسك األسئلة التالية
ما مدى   -هل يمكن للموظفين تحقيقه؟    -هل يمكن قياسه؟    -الرئيسي هذا دقيق بما يكفي؟ 

،   -مالءمته للهدف الرئيسي لنشاطك التجاري؟   ا، ما الحد الزمني األقصى لتنفيذه؟ مثال  وأخير 
٪ مقارنة  بالعام  25يمكن أن يكون مؤّشر األداء الرئيسي هو زيادة حجم المبيعات بنسبة  

هذا المؤّشر دقيق وقابل للقياس، ويمكنك مراجعة تقارير المبيعات السابقة لمعرفة    .الماضي
ا أو ال ا  ُتعتبر زي" .ما إذا كان تحقيقه ممكن  ا عام  ا للنمو، ما يجعلها هدف  ادة المبيعات عامال  مهم 
وإّن مقارنتها على مدار السنوات ُيعّزز فرص تحقيق الزيادة .لمختلف أنواع األنشطة التجارية
ا على تقييم مؤّشرات األداء الرئيسية ونتائجها    ."المرجوة في الوقت المناسب احرص أيض 

ا لهذه التقييماتبانتظام، وعلى االستجابة للبيانات و ، إذا كان يصعب على موظفي   .فق  مثال 
دقيقة من استالمها، قد يحتاج رّيان   15المبيعات في شركة رّيان الرد على االستفسارات خالل  

فمن شأن الرد على االستفسارات "  .إلى زيادة عدد الموظفين لكل ُمناوبة من أجل تحقيق ذلك
 .حتملين وفي الوقت نفسه يضمن راحة الموظفينبسرعة أن يضمن رضا وسعادة العمالء الم

 
عندما يتعّلق األمر بتحديد األهداف ومؤّشرات األداء الرئيسية في بيئة نشاطك التجاري، تأّكد   "

من أّنها دقيقة وقابلة للقياس ويمكن تحقيقها وذات صلة بنشاطك التجاري ويمكن أن 
ا في "  .لة األمد تساعدك على التفكير االستباقي لتحقيق خّطتك الطوي عليك التفكير مليًّ

 ."مؤّشرات األداء الرئيسية التي ستضعها وكيف يمكنك قياسها للوصول إلى األهداف المرجوة

 

 تمكين اآلخرين من العثور على نشاطك التجاري على الويب بسهولة  -2
 مقدمة عن محركات البحث  -2.1

 أساسيات محركات البحث -2.1.1

، سنتحّدُث قليال  عن تاريِخ محّركات البحث  درسفي هذا ال.حاَن الوقُت لنتحّدَث عن محّركاِت البحِث 
ا على أهمّيتها  وما أحدثته من تغييرات في عالم األنشطِة التجاريِة، وسنسّلط الضوء أيض 

 .كمنصات ممتازة لتسويِق نشاِطَك التجاريِّ 
 

ا، من أين أَتْت محّركاُت البحِث؟   لنعْد بالتاريِخ إلى عاِم ألٍف وتسِعمائٍة وتسعيَن حين ُأطِلق حسن 
، وكان عبارة  عن منصٍة للبحِث عن  (Archi) "آرتشي"واحد  من أولى محّركاِت البحِث تحت اسم  

ا على عرِض محتوى تلك   ا أسماِء صفحاِت الويب، لكّنه لم يكْن قادر  أسماِء المّلفاِت، وتحديد 
 .الصفحاِت 
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 كات البحث العديد من التطّورات خالل العقود الالحقة، مع إنشاء محّركاُت بحٍث مثلَ وشهَدْت محرّ 
Google وBing وYahoo وAsk.com وAOL   وغيِرها من المحّركات التي تعتمد برامَج حاسوٍب ُمعّقدٍة

 .وعالية التطّور لفرِز هذا العدِد الهائِل من صفحاِت الويب
 

وتعمُل معظُم محّركاِت البحِث بنفِس الطريقِة؛حيث ال يتوّجب على المستخِدم سوى كتابة كلمة 
ى هذه العملية بـ    ."طلِب بحٍث "أو عبارة لها صلة بالموضوع الذي يبحث عنه، وُتسمِّ

 
بعد ذلك، يقارُن محّرُك البحِث هذا الطلَب بالقائمة الواسعة التي يضّمها من صفحاِت الويب، 

 .صد أفضَل النتائج التي تتوافق مع طلب المستخدم ويعرضها في صفحِة نتائِج البحِث وير
 

تهدُف محّركاُت البحِث إلى توفير أكثر النتائج مالئمة  قدَر اإلمكاِن لمساعدِة المستخدمين على 
ولكّنها وصفحُة النتائِج عبارة  عن قائمة تضّم روابَط لمواقٍع إلكترونيٍة،  .إيجاِد ما يبحثوَن عنهُ 

ا محتوى مثل قوائم ببيانات أنشطة تجاريٍة محليٍة، وسلٍع للبيِع، وإعالناٍت، وصوٍر،  تعرُض أيض 
 .وخرائَط، ومقاطع فيديو، وغيِرها الكثيرَ 

 
 واآلن، كيَف ينطبُق ذلَك عليَك؟

 
ى باسم   ا، لنفترض أّنَك تمتلُك مقه  وقاَم شخص  ما بالبحِث عنه في    "مقهى األصدقاء"حسن 

 .ّرك البحث؛هذه فرصة  ممتازة  لكي يظهر نشاُطك التجاري في صفحِة نتائِج البحِث مح
، أو تمتلك محلَّ  وبنفِس الطريقِة، إذا كنَت تعمل في مجال إصالِح وحداِت تكييِف الهواِء مثال 
وجباٍت سريعٍة يوّفر خدمة التوصيل إلى المنازل، من البديهي أن ترغب في ظهوِر نشاطك 

 .ن نتائج البحث عند قياِم أي شخٍص بالبحِث عن كلماٍت أو عباراٍت لها صلة بنشاِطكَ التجاري ضم
لماذا؟ ألنَّ الكلماَت التي تمَّ إدخاُلها في محّركاِت البحِث تشيُر إلى أنَّ الباحَث مهتم  في تلك 

 .اللحظة بمنتجاِت أو خدماِت أنت توّفرها
 

ا للتواجد فيه، باعتبارها توّفر طريقة   ا جّيد  ولهذا السبب بالتحديد ُتعّد محّركاُت البحِث مكان 
وهذا ليَس رأيَنا نحُن فقْط، فالكثير .مباشرة  الستهداِف المستخدمين المهتّمين فعال  بما تقّدمه

يِة على من الُمسّوقيَن يؤّكدون على أهمية البحِث كجزٍء من استراتيجياِتهم التسويق
 .اإلنترنت؛واإلحصائيات تدعُم ذلك

 
ا لتقريرِ  ، من المقّدر أن يصل حجم اإلنفاق العالمي على اإلعالناِت الرقميِة  "eMarketer" فوفق 

  (223.74)إلى مائتيِن وثالثَة وعشريَن فاصَل أربٍع وسبعيَن    (2017)في عام ألفين وسبعِة عشَر  
 .من إجمالي نفقاِت اإلعالناِت   (%38.3)ثيَن فاصل ثالِث بالمائة  ملياَر دوالٍر، ما ُيمثُل ثمانية  وثال
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هل يعني هذا أن تتجاهَل الطرَق األخرى لإلعالِن عبَر اإلنترنت؟ بالطبِع ال، بل يجُب أن تحتوي 
، والتسويِق  ، مثَل شبكات التواصِل االجتماعيِّ خّطتك على طرٍق مختلفِة للترويِج لنشاِطَك التجاريِّ

، واإلعالناِت الصوريةعبَر البر  .يِد اإللكترونيِّ
 

ا بالترويِج لمنتجاِتَك وخدماِتَك على اإلنترنت، ُيعد   لكن، إذا كنَت صاحَب نشاٍط تجاريٍّ ومهتمًّ
ا بكل تأكيد ا مثمر   .تواجُدَك في صفحات نتائج البحث استثمار 

 

 كيف يعمل محرك البحث -2.1.2
سنطلُعك في هذا  .بعد االّطالع على ماهية محّركاِت البحِث، حاَن الوقُت لنعرَف طريقَة عمِلها

على طريقة إيجاد محّركاِت البحِث لصفحاِت الويب، وماذا تفعُل بها، وكيَف ُتقرُر أيَّ نتائج   درسال
 .ستعرُض 

 
ى قريٍب منك، قد تتساءل عن كيفية قيام محّرك البحث    عندما تستخدُم محّرَك البحِث إليجاِد مقه 

 .بمسح شبكة اإلنترنِت بأكملِها بهذِه السرعِة واختيار النتائَج التي تراها على الصفحةِ 
 

يستخدُم كلُّ محّرِك بحٍث البرمجيات الخاصَة به، ولكّن جميَعها يتشابه في آليِة العمِل إلى حٍد ما  
 :والتي يمكن اختصارها في ثالِث مراحل

 
، حيث تقوُم المحّركاُت بفحِص جميع المحتوى الذي تضّمه "الزحف"تسّمى   المرحلُة األولى

 .والمسموح لها أن تتفّحصه
 

أّما .وتتمّثل في تصنيف كّل جزٍء من المحتوى ضمن فئات "الفهرسة"المرحلة الثانية هي  
ائدة  وصلة   حيث ُتقّرُر محّركات البحث أيَّ محتوى أكثَر ف  "الترتيب"المرحلة الثالثة واألخيرة فهي  

 .للباحثين
 

 .لنشرح بشيء من التفصيل هذه العملية ككل
 
محّركاُت البحِث في شبكِة اإلنترنِت الكتشاِف المحتوى، مثل صفحاِت الويِب والصوِر   "تزحُف "

للتمّكن من دخول  (Google-bot مثل)وكلُّ محرِك بحٍث يستخدُم برامَج تتّبِع  .والفيديوهات وغيرها
 .الصفحاِت 
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وال تتوّقُف هذه .ٍت أخرىوتتنقُل برامج التتّبع هذه من صفحٍة إلى أخرى باّتباِع روابَط إلى صفحا
ا عن روابَط جديدٍة   ا بحث  ا وتكرار  ا عن التصّفح؛بل غرُضها الوحيُد هو زيارُة الصفحاِت مرار  البرامُج أبد 

ى جديٍد لتضميِنه في الفهرِس   ."الفهرسُة "ما ينقُلَنا إلى الجزِء الثاني من العمليِة وهو  .ومحتو 
ِت الويِب والمحتوى التي وجَدها برنامج التتّبع،  الفهرُس هو قائمة  ضخمة  تضم جميِع صفحا

 .ويستخدُم محرُك البحِث هذا الفهرس كمصدٍر للمعلوماِت المعروضِة على صفحاِت نتائِج البحِث 
، قْد تجُد محّركاُت البحِث  .لكن ليَس كلُّ ما يجُده برنامج التتّبع يوضُع في فهرِس محّرِك البحِث  مثال 

ا مزدوجة  لنفِس الم  .حتوى موجودة  على مواقِع إلكترونيٍة مختلفةٍ نسخ 
 

ا، تخّيْل أنَك ال تبحُث عن مقهى، ولكن عن آلٍة لتحضير القهوة ا؟ حسن  قد تالحُظ .كيَف ذلَك ممكن 
لها نفُس الوصف، كلمة  بكلمة، على العديد    "نسبريسو "مثال  أنَّ آلة تحضير القهوة المعروفة  

 .بالبيع بالتجزئة  من المواقِع اإللكترونيِة الخاصةِ 
 

عة، ولكن على محّرِك البحِث أن يقّرر أيَّ إصداٍر   قد يكوُن مصدر هذا الوصُف هو الشركة الُمصنِّ
عليِه أْن يحتفَظ به في الفهرِس، فال حاجَة لحفظ المئاِت من النتائِج المتكّررِة وإضافة كل صفحة 

 .على حدة
 

ا تبيعُ  ا إلكتروني  فيه آالت لتحضيِر القهوِة، قد يكون من األفضِل لَك أن    لذلك، إن كنَت تملُك موقع 
ا خاصا  بك عن    ."نسبريسو "تضيف وصف 

 .هذا ما يخصُّ الزحَف والفهرسَة، واآلن ننتقل إلى مرحلِة الترتيِب 
 

عند كتابِة كلمٍة وعبارٍة ما في خانِة البحِث، يقوم محّرُك البحِث بمقارنتها بالفهرِس لديه للبحِث  
مليوَن   (230)لنفترْض على سبيِل المثاِل أن محّرَك البحِث وجَد مائتيِن وثالثيَن  .ُمطابقةٍ   عن نتائجَ 

 .هنا يأتي الجزُء األخيُر من مهّمِة محّرِك البحِث وهي الترتيب.نتيجٍة مطابقةٍ 
 

ئاُت  فهناَك م.التي ينفرد بها كّل محّرك بحٍث عن اآلخر  "الوصفة السرّية"ُتعد آلياُت الترتيب بمثابة  
الطرق التي تعتمدها محّركاُت البحِث في ترتيب النتائج، مثَل الكلماِت التي تضّمها الصفحِة، 

 .وعدِد المواقِع األخرى المرتبطة بها، وحداثِة المحتوى
 

ا وهو محاولُة  لكن ال تهّم المعادلُة التي يتم استخدامها لتحديِد الترتيِب، فالهدُف يبقى واحد 
 .ى المحتوى الذي يبحث عنهإيصاِل المستخدم إل

 
ى    "كابتشينو"لنفترْض أّنَك قرأَت عن    Flat فالت وايت"مصنوع على الطريقِة األستراليِة ُيسمَّ

White"  َُبه ، سيعرُض لَك محّرُك "بالقرِب منِّي Flat White قهوة"إذا بحثَت عن كلمِة  .وتريُد أن ُتجرِّ
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البحِث المتاجَر القريبَة التي تبيُع هذا النوع من القهوة، وذلك ألنَّ طلب البحث الذي أدخلته  
ومن الممكِن حّتى أن يعرض لك محّرُك البحُث خريطة  تساعَدَك على إيجاِد  .تضّمن تحديد موقِعكَ 

 .تلَك المتاجرِ 
 

ا، ماذا تعّلمَنا؟ تعمُل محّركاُت البحِث بشكٍل متواصٍل على   مسِح شبكِة اإلنترنت إليجاِد المحتوى إذ 
وال شك أّن فهم هذه العمليِة سيساعُدك في .وتنظيِمه وعرِض النتائِج األكثِر مالئمة  للباحثينَ 

 .جعِل موقِعَك اإللكترونيِّ أفضَل ما يكونُ 

 

 كيف ترى محركات البحث الويب -2.1.3
بعد التعّرِف على كيفيِة عمِل محّركاِت البحِث، حاَن الوقُت لنلقي الضوَء على طريقِة قراءِة  

سنتحّدُث اآلَن عن طريقِة فهِم محّركاِت البحِث للمحتوى الموجوِد .محّركاِت البحِث لصفحاِت الويِب 
وكيَف يمكُنَك أْن   على صفحِة الويِب، وأيِّ األجزاِء من صفحِة الويِب يتم استخدامها بالتحديِد،

 .تجعَل صفحاِتَك مرئية  أكثَر لمحّركاِت البحِث 
 

ه يبحُث عبَر قائمٍة ضخمٍة من  ى ما، فإنَّ ببساطة، عندما تطلُب من محّرِك البحِث إيجاَد محتو 
ا، وُتسّمى    .، ثّم ينتقي النتائَج الُمطابقَة لما تبحُث عنه"الفهرس"الصفحاِت الُمفهرسِة مسبق 

بهذه الطريقة،ِ  ".الفهرس"ُيحّدَد محّرُك البحِث محتوى الصفحاِت، يتم وضعها في   وبمجرِد أن
يتمّكن المحّرك من تخزينها في المكاِن الصحيِح مع الصفحاِت األخرى المشابهة، بما يسّهل 

ى مماثلِ   .إيجاِدها في كل مّرة يتم البحُث عن محتو 
 

لرصد محتوى الصفحات، يمكُنَك حينها تحسيَن التي يّتبعها محّرُك البحِث    "الطريقة"وبمعرفِة  
محتوى صفحاِتَك على نحو يضمن ظهوِرها في نتائِج البحِث عند قيام شخص ما بالبحث عن  

 .مواقَع إلكترونيٍة مشابهٍة لموقِعكَ 
 

ى وتريُد الترويَج له عبر الموقِع اإللكترونيّ  جميعنا يعِرف أّن صفحة  .لنفترْض أنَك تمتلُك مقه 
الويب تبدو بهذا الشكل، ولكن عندما يدخل محّرُك البحِث إلى الصفحِة نفسها، فإّنه ال يراها  

ا الرمز  ."HTML" الخاص بها والمعروف باسم (code) بهذا الشكل فحسب، بل يرصد أيض 
وال .م هذا الرمز أجزاء  محّددة  تساعُد محّرَك البحِث على فهِم موضوع صفحِة الويِب بشكل عاميض

 .شّك أّن معرفِة هذه األجزاِء سيساعُدك في تحسيِن موقِعَك اإللكتروني
 

، عنواُن الصفحِة في الرمز  .أّوال 
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يرى محّرُك البحِث هذا  ".مقهى األصدقاء"  :في هذا المثاِل، يمكُنَك رؤيَة العنواِن في األعلى
وهي تظهر على هذا   "عالمة العنوان"العنواَن ضمن جزٍء من الرمز الخاص بالصفحة، ُيسّمى  

 :الشكل
 

 مقهى األصدقاء 
 

يمكُن تحريُر الكثيِر من المواقِع اإللكترونيِة باستخداِم أدواٍت تتوّلى عمليات الترميز نيابة  عنَك،  
إلجراء تغييراٍت على   CMS إذا استخدمَت نظام.CMS ، أو"أنظمة إدارِة المحتوى"وهي ُتدعى  

ا إلضافِة   ا  "عالمة العنوان"موقِعَك اإللكترونِي، من المحتمل أن تجد مكان   .أيض 
يمكُنَك مساعدَة محّرِك البحِث على فهرسِة صفحِتَك بطريقٍة مناسبٍة من خالل التأّكِد من أّن 

الطريقة تضمن ظهوَر صفحتك في عملياِت البحِث    عنواِن صفحِتَك يعكس المحتوى بدقٍة؛بهذه
 .ذات الصلة

 
ا في النُص المكتوب داخل صفحِتكَ  من    :اسأل نفسك.باإلضافة إلى العنوان، عليك التفكير أيض 

ترغُب أن يزوَر صفحَتَك؟ وما الكلماُت التي يستخدموَنها عادة  لوصِف منتجات وخدمات توّفرها؟ 
، هل يستخدموَن مصطلحَ  ؟ من المرّجح أن تكوَن هذه هي "ماكياتو "بدال  من    "كابتشينو "  مثال 

 .المصطلحاُت نفسها التي يستخدموَنها في عمليات البحِث 
 

ا على التحّدِث بلغِة عمالِئَك عند كتابة المحتوى؛فمن شأن ذلك أن يضمن إيجاِدهم  احرص دائم 
 .لصفحاِتَك عند البحث على اإلنترنت

 
ا،    .لنتّحدْث عن الصوِر الموجودِة في الصفحةِ وأخير 

 
محّركاُت البحِث ال ترى الصوَر المعروضَة على صفحاِت الويب بنفِس الطريقِة التي نراها نحُن، بل  

 .ترصد الرموَز الملحقة بهذه الصور
 

ولمساعدِة محّركاِت البحِث في التعّرِف عليها، احرص على اختيار اسٍم وصفٍي للصوِر على 
 .ك اإللكترونيموقعِ 

 
ا بالنسبِة لمحّركاِت البحِث، على عكِس اسٍم  "jpg.صورة"على سبيِل المثاِل،   ليس اسَم ملِف جّيد 

 ."jpg.بالتوابل-مثّلجة-قهوة"  :يصُف محتوى الصورِة بدّقة مثلَ 
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ا إضافِة    "العالمة البديلةِ "في الرمِز الملحِق بصورِتَك، وهو ما ُيعَرف بـ    "نٍص بديلٍ "يمكُنَك أيض 
(ALT Tag).  هو وصف محتوى الصورة، األمر الذي يعود بالفائدة    "العالمة البديلة"والهدف من

ا، وكذلك على األشخاِص   على األشخاص مّمن يستخدموَن متصّفحاِت الويِب التي ال َتْعِرُض صور 
 .لى محتوى صفحاِت الويِب الذين يعانون من إعاقٍة بصريٍة ويستخدموَن برامَج مخّصصة لالستماِع إ

 
 :على هذا الشكل "HTML" في رمز  "العالمة البديلُة "تظهُر  

 
لتحديِث موقِعَك   (CMS) ، إذا قمَت باستخداِم نظاِم إدارِة المحتوى"عالمة العنوان"وعلى غرار  

ا إلضافِة   ا  "العالمة البديلةِ "اإللكترونِي، قد تجد مكان   .أيض 
 

ا على اختيا ِر عناويَن فريدة  ووصفية  لكلِّ صفحٍة على موقِعَك، واستخدم لغة  لذا احرص دائم 
يفهُمها عمالؤَك مع تضميَن كلماٍت وعباراٍت مهّمٍة قد تساعد محّركاِت البحِث على فهِم فحوى 

وال تنَس اختيار كلمات وصفّية دقيقة لتسمية ملفاِت الصوِر، وإضافة نصٍّ بديٍل إن .صفحاُتكَ 
 .أمكن
 

ا من شأنه أن يساعد محّركاِت البحِث على فهِم صفحاِتَك  إّن تطبيق   جميع هذه النصائح مع 
 .وإبرازها أماَم عمالئك المحتملين

 

 شرح البحث المجاني -2.1.4
عن نتائِج البحِث    درس؟ سنشرُح في هذا ال"البحِث المجانيِّ "هل أنت جاهز  للغوِص في عالِم  

ا مفهوم تحسيُن محّركاِت البحِث، ومدى تأثيِر محتوى  المجانيِة أي غير المدفوعة وسنكتشُف مع 
 .الموقِع اإللكترونيِّ الجّيِد في نتائِج البحِث المجانية

 
ا، لنبدأْ   !حسن 

 
الكنافة بالجبن على  بالعودة إلى المقهى الذي تملكه، لنفترْض أّنَك بدأَت للتوِّ في تقديِم طبق  

 .الطريقة العربية التقليدية المستوحاة من وصفة عائلية قديمة
 

وال شك أّن العديَد من األشخاِص في مدينِتَك يشتهون هذا الطبق العربي األصيل، ولعّل  
ا، كيَف ستساعُده على إيجاِدَك؟.أحدهم يبحُث في هذه اللحظة عن مكان يقّدم هذا الطبق  إذ 

خص  ما عن معلومٍة معّينٍة باستخداِم محّرِك البحِث، تظهُر له صفحُة نتائِج تحتوي عندما يبحُث ش
وتكون هذه النتائج إجماال  في وسط الصفحِة، .على قائمٍة من النتائِج المجانيِة وغيِر المدفوعةِ 
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التي   وهي عبارة عن النتائج التي قّرَر محّرُك البحِث أّنها تتوافق مَع طلِب البحِث أو الكلماِت 
 .أدخلتها في طلب البحث

 
ا إعالناٍت أو نتائَج مدفوعٍة، ولكن في مساحِة ُمنفصلِة عن النتائج   وتعرُض صفحاُت النتائِج أيض 

وصحيح  أّن النتائَج غيَر المدفوعِة واإلعالناِت تظهراِن في .المجانية ويتم تمييزها بعالمِة خاّصة
اسيٍة وهي أّن النتائج المجانية تظهر في نفِس الصفحِة، لكّنهما تختلفان في نقطٍة أس

الصفحات من دون أي تكلفة مادية، حيُث ال تدفُع المواقُع اإللكترونيُة أي مبالغ مالية مقابَل  
 .الظهوِر في صفحات النتائج، على خالف اإلعالنات والنتائج المدفوعة

 
ا، كيَف تستطيُع تحسيَن فرِص ظهوِر موقِعَك اإللكترونيِّ في ال نتائِج غيِر المدفوعِة؟ المفتاح إذ 

 .هو الجودةِ 
 

الهدُف األساسُي لمحّركاِت البحِث هو مساعدُة المستخدمين على إيجاِد ما   :فّكْر بهذِه الطريقةِ 
يبحثوَن عنُه، إذن ما عليك سوى مساعدَة محّرِك البحِث على تصنيف موقِعَك ضمن النتائج التي 

 .يبحُث عنها المستخدمون
 

ى بـ القياُم با لتحسيناِت في موقِعَك اإللكترونيِّ لضمان الظهوِر في النتائِج غيِر المدفوعِة ُيسمَّ
وتحسيُن محّرِك البحِث يساعُد المحّرَك على إيجاِد وفهِم .SEO ، أو"تحسيِن محّركاِت البحِث "

 .موقِعكَ 
 

ا إلى المحتوى الجّيُد وذي الصلةِ  يك التفكير بالضبط عّما  لذلك عل.إذن، محّركاُت البحِث تتطّلع دوم 
 يمكن أن يبحث عنه عمالؤك المحتملون؟

 
، سيستخدمون هذِه الكلمِة في طلب البحث، لكّن هذا البحث  "الكنافة"إذا كانوا يريدوَن تناول  

ا أنَّ المستخدم يبحث عن الوصفِة أو صورِة أو حّتى تاريِخ هذا النوِع   واسع النطاق وقد يعني أيض 
 .من الحلوياِت 

 
، مثال  كنافة الجبن المعّدة  لذا ، من األحسن أن ترّكز على الظهوِر في نتائِج البحِث االكثر تفصيال 

ى .على الطريقة التقليدية في مدينِتكَ  ويمكنك تحقيق ذلك من خالل التركيز على إنشاء محتو 
يتُم إعدادها    ويبّين أنَّ جميَع أطباق الكنافة التي تقّدمها  "طريقة التحضير"مبتكٍر ومالئٍم يوضح  

 .بالكامل في المقهى، وأّنها متوّفرة في المتجر أو يتُم توصيُلها إلى مناطَق معينةٍ 
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،  "مقهى يقّدم كنافة الجبن"من شأن هذا أن يساعُد موقَعَك على الظهوِر في نتائج البحث عن  
 ."الجبن إلى المنزلتوصيل كنافة  "أو    "أفضِل كنافة جبن في دبي"أو أبحاٍث أخرى ذاَت صلٍة مثَل  

ُيعّد الظهوُر في هذه النتائِج غيِر المدفوعِة فرصة  رائعة  لمساعدِة العمالِء على إيجاِدَك، وال 
ا، بل كلُّ ما عليَك فعُلُه هو التأّكُد من أن محتواَك يالئم متطّلبات  ا واحد  يكّلفك األمُر فلس 

هم على نقِر الرابِط لزيارِة موقعِ   .ك اإللكترونيالباحثيَن وسيحثُّ
 .سنشرُح هذا بالتفصيل في الدرِس القادم

 

 شرح البحث المدفوع -2.1.5
كيفيِة   درسحان الوقُت للحديث قليال  عن اإلعالِن على محّركاِت البحِث؟ سنناقش في هذا ال
ى بالتسويِق على محّركاِت البحِث  كما  .(SEM) إعداد اإلعالِن على محّركاِت البحِث، أو ما ُيسمَّ

 .سنشرُح أهمية هذا النوع من التسويق وكيَف تتنافُس األنشطُة التجاريُة لعرض إعالناتها
 

أّول ما  .المدينة  لنفترْض أنكَّ تعيُش في دبي وأرْدَت الحصوَل على فنجاِن قهوة أثناء تجّولك في
 .ستقوم به هو سحب هاتفك الجّوال والبحث على المحّرك عن مقهى في دبي

 
سواء الخريطَة أو   -تظهُر أماَمك اآلن صفحة  مليئة  بالخياراِت، وكلُّ قسٍم في هذه الصفحِة  

 .جميُعها يمّثُل خياراٍت يمكن أخذها بالحسبان  -اإلعالناِت أو نتائَج البحِث المجانية  
 
عُض هذه النتائِج تمَّ تحديُدها باستخدام خاصيِة البحث المجاني، وهي تضم صفحاِت الويِب ب

أّما األقساُم األخرى في صفحة النتائج، فجميعها .األكثر مالئمة  لطلب بحثك بحسب المحّرك 
 .إعالنات  

 
نقطَة اختالٍف إذا قارنَت هذه اإلعالناِت بتلَك التي تراها في المّجالِت المطبوعِة، قد تالحُظ  

ا، وهي أّن كّل إعالن على صفحة النتائج يتمحور حول مقهى  .واضحة  جد 
والالفُت أن الصفحَة ال تضم أيَّ إعالناٍت غيَر متعّلقٍة بموضوِع البحِث، بل تبدو جميُع اإلعالناِت  

 .متشابهة  إلى حٍد ما بنتائِج البحِث غيِر المدفوعةِ 
 

ا في تعزيِز فعاليِة إعالناِت البحِث  ويعوُد الفضُل في ذلك إلى التص ا كبير  ميِم الذي يلعب دور 
فالوظيفة األساسية لمحّركات البحث هي تمكين المستخدمين من إيجاد النتائج التي .المدفوعةِ 

ُل صفحَة نتائِج البحِث وهدفها مساعدَة   ا باعتبارها تكمِّ يبحثون عنها، وهذا يشمُل اإلعالناِت أيض 
 .جاِد ما يبحُث عنهُ المستخدم على إي
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ا، كيَف تعمُل إعالناُت محّرِك البحِث بالضبط؟ هناك نماذج عديدة لهذا النوع من اإلعالنات، ولعّل   إذ 
 .أشهرها هي اإلعالنات النصّية التي نراها في صفحاِت نتائِج البحِث 

ففي كلِّ مرٍة يقوُم شخص  ما بطلب بحِث، يتنافُس المعلنوَن وراء الكواليس إلظهاِر 
ويحدُث كل هذا في جزٍء من الثانيِة بحيث ال يرى الباحث سوى اإلعالنات الفائزة أي  .إعالناِتهم

 .تلك التي تظهُر في صفحِة النتائج
 

ا، كيَف تختار محّركاُت البحِث اإلعالنات الفائزة؟ ال عرض السعر لكل  "عامالن األساسيان هنا هما  إذ 
 .ومستوى الجودةُ   "ظهور

 
  ففي.هو أقصى مبلٍغ يريد المعلُن دفَعُه مقابَل كلِّ نقرٍة على اإلعالنِ   "عرض السعر لكل ظهور"

كّل مرّة ينقر شخص  ما على اإلعالِن، يتكّبد المعلن تكلفة  بقيمٍة مساويٍة لعرض السعر، أو في  
 .بعِض األحياِن أقلَّ منهُ 

 
، إذا حّدد الُمعلُن عرض السعر للكلمِة الرئيسيِة   ، فهذا أقصى مبلغ سيدفُعُه  "دوالرين"مثال 

تكلفة على اإلطالِق في حال لم ينقر أحد    وال يتكّبد المعلَن أي.للنقرة الواحدِة على اإلعالنِ 
 .على اإلعالن

 
ومن المفّضل دائُما أن يتوافُق عرض السعر مع قيمِة الكلماِت الرئيسيِة للنشاِط التجارِي، لكْن 

ا للمعلن وهو صاحب القرار في تحديد المبلغ فبعُض المعلنيَن مثال  قد .تبقى الكلمة األخيرة دائم 
ا لكل كلمة رئيسية، بينما يبدي معلنون آخرون استعدادهم لدفع  سن  (50)يدفعون خمسيَن   ت 

 .دوالراٍت لكل كلمة رئيسية  (10)عشرة  
 

وال شّك أن عرُض  .يختلُف متوّسُط عرِض السعِر باختالِف مجاِل النشاِط التجاريِّ والكلمات الرئيسيةِ 
ا ، ولكن الجودُة مهّمة  أيض   .السعِر مهم 

 
ا  .يتوّقُف فقط على تقديم أعلى سعرِ الفوُز بمزاِد علنّي ال   وينطبق هذا في العالم الرقمي أيض 

حيث يمكن لمحّركاُت البحِث أن تختار اإلعالناِت والكلماِت الرئيسيَة ألّنها، بكل بساطة، أكثر  
ا أفضل من  .مالءمَة لطلب البحِث  في الواقِع، قد تّتخذ اإلعالناُت المرتبطُة بموضوِع البحِث مكان 

 .صفحِة نتائِج البحِث، ولو كاَن عرُض سعِرها أقلَّ   غيرها في
ا أي إعالنات   وفي بعِض الحاالِت، ال يهمُّ كم قيمة عرِض السعِر ألّن محرَكات البحِث ال تعرض أبد 

 .غير مرتبطة بموضوع البحث
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ُتوّفُر اإلعالناُت المدفوعُة طريقة  أخرى للترويِج لمنتجاِتَك وخدماِتَك على صفحاِت نتائِج    :باختصارٍ 
ومن خالل التأسيِس الجّيِد للحملة اإلعالنية على محّركات البحِث، يمكُنَك ضمان .محّرِك البحِث 

 .ّدُمهالوصول إلى العمالِء في اللحظِة المناسبِة التي يبحثوَن فيها عن ما تق
 

هل ترغُب في معرفِة المزيِد عن التسويِق على محّركاِت البحِث؟ يمكنك االّطالع على الدروس  
 .األخرى التي نقّدمها عن هذا الموضوع

 
2.1.6- Google search console 

 هل تبحث عن أداٍة فّعالٍة لزيادة عدِد الزياراِت إلى موقِعَك؟
، وكيفية استخدامها وما دورها Google من Search Console عن خدمةِ   درسسنخبُرك في هذا ال

 .في مساعدتك في تحقيق خّطتك االستراتيجية على اإلنترنت
 

، ما هي خدمة ؟ إّنها خدمة  توّفر لك نظرة مفّصلة عن أداِء موقِعَك  "Google Search Console" أّوال 
 .Google اإللكترونَي في نتائِج بحِث 

 
، ومساعدتك في  Google الخدمِة وظيفتاِن رئيسيتاِن، هما مراقبة أدائَك في نتائِج بحِث ولهذه  

 .مع موقِعَك اإللكتروني Google التعّرف على كيفية تعامل
 

، لنفترْض أنَّ الموقَع اإللكترونيَّ الخاص بمقهاك بحاجٍة إلى بعِض التحديِث  ا  .مثال  دعنا نّطلع مع 
 .مساعدَتَك بها Search Console لخدمة  على بعِض الطرِق التي يمكن

 
التي تساعُدَك في الحصوِل على معلوماٍت   "تحليالِت البحِث "تتمّثل إحدى هذه الطرق في تقارير  

كما تعِلُمك في كل .هاّمٍة مثل نوعية عملياُت البحِث التي تدفع المستخدمين إلى زيارة موقِعكَ 
ا على المواقِع اإللكترونية األخرى التي تضّم مّرة ينقر شخص  ما على روابِطَك، ال بل ُتط ِلُعك أيض 

 .روابَط لموقِعكَ 
 

 ولكن، ما أهميُة كل هذا؟
 

ُن تقريُر   ا، ُيبيِّ الكثيَر من اإلحصائيات، بما في ذلك عمليات البحِث األكثَر    "تحليالِت البحِث "حسن 
ضّمن عمليات البحث هذه  ومن المفترض أن تت.مساهمة  في حثِّ المستخدمين على زيارِة موقِعك

، مثلَ  مقهى األصدقاء، مقهى بالقرِب مّني، محل "  :كلماٍت وعباراٍت مالِئمٍة لنشاِطَك التجاريِّ
 ."حلويات في دبي، أو مقهى عربي بالقرب منِّي
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إذا تضّمن التقريَر كلماٍت أو عباراٍت ال صلة لها بنشاطك التجاري، فهذا يعني أن النَص الموجوَد 
 .َك اإللكترونيِّ يحتاُج إلى التغييرعلى موقعِ 

 
ا لمعرفِة عدد المّراِت التي ظهَر فيها موقُعَك ضمن صفحات  وال بّد من مراجعة عدد النقراِت أيض 

وإن يدّل هذا على شيٍء، فإّنما يدلُّ على أن المحتوى ال يتوافُق .نتائج البحث ولم ينقر أحد  عليهِ 
 .مَع ما يبحُث عنه المستخدمون

 
ا تقريَر  نجدُ  ، وهو عبارة عن تقريٍر يبّين المواقَع اإللكترونية التي تضم "الروابِط إلى موقِعكَ " أيض 

، وبالتالي ال بد أن تتضّمن "إحاالت"روابَط تقوُد إلى موقِعَك، ويمكن اعتبار هذه المواقِع بمثابة  
 .القائمة مواقَع ذات صلة بالقهوة

 
تقريَر "إلنترنت على األجهزِة الجّوالة، يمكن القول أن مراجعة  وبالنظِر إلى االستخداِم المتنامي ل

ا عند استخدام خدمة  "قابليَة االستخداِم على الجّوالِ  ا ضروري  ، وذلك ألّن Search Console بات أمر 
ا على أجهزِة الجّواِل؛  هذا التقرير يكشف الصفحاِت الموجودَة على موقِعَك والتي ال تعمُل جيد 

 .لك الفرصة إلصالحها وبالتالي تحسيِن أداِء موقِعَك على األجهزة الجّوالةبما يتيح  
 

ا عن ميزتيِن أخرييِن لـ وتقاريُر   "الزحف"، هما تقاريُر  Search Console وال يفوتنا الحديث أيض 
 ."Google فهرس"
 

ُنك تقاريُر   وهذا أمر   .ِة بكَ إلى صفحاِت الويِب الخاص Google من رصد إمكانيِة دخول  "الزحِف "تمكِّ
من الدخوِل إلى صفحات موقِعك اإللكتروني   Google بغايِة األهمية ألّن عدم تمّكن محّرك البحث

 .Google يؤّدي إلى عدم تضمين محتواَك في نتائِج بحِث 
عن موقِعَك،   Google ، فهي ُتبّيُن المعلوماُت التي يحتفظ بها"Google فهرس"أّما تقاريُر  

 .عّما إذا يمكن الوصول بسهولٍة إلى صفحاِت موقِعك اإللكترونيوُتطِلُعك كذلك  
 

، ما عليك سوى تسجيل الدخول على  Search Console من السهِل أن تبدَأ باستخداِم 
اإللكتروني وإكمال عملية إثبات  ، ثّم إضافة موقعك  http://www.google.com/webmastersالموقع
 .الملكية

 
ا Search Console وبهذه الطريقة، يمكن لخدمة وقد تستغرُق   .اآلن إعداد التقارير لموقِعَك مجان 

ا قليلة  لجمِع البياناِت ومعالجتها ثّم عرض النتائج واإلحصائيات إذا ظهرت   .هذه العملية أيام 
ا،  "ال توجد بيانات بعدُ "رسالَة    .أعْد المحاولَة الحق 

 

http://www.google.com/webmasters
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وإجراَء   Google ها أنت اآلن قادر  على استخداِم التقاريِر لمعرفِة كيفيِة تحسيِن حضوِرَك على
على التعامل بشكل أفضل مع صفحاِت الويِب الخاصِة بَك   Google التغييرات الالزمة لمساعدةِ 

 .وبالتالي تحسين أداِء موقِعَك بشكل عام
 

 

 العثور عليك من خالل نتائج البحث كيف يتم  -2.2

 SEO نحو تحسين محركات البحث  -2.2.1

 ؟SEO المعروِف بـ  "تحسيِن محّركاِت البحِث "هل سمعَت من قبِل عن  
، وكيَف تتعامل محّركاُت البحِث مع موقِعَك اإللكترونَي، وما SEO عن  درسسنشرُح لَك في هذا ال

البحِث للمحتوى الذي تقّدمه يؤّدي إلى إظهاِره   أكثُر العناصر أهمية  لها ألّن استيعاب محّركاِت 
 .أمام المزيِد من العمالِء المحتملينَ 

 
ا للبحِث عن المعلومات المختلفة، من تذاكِر الطيراِن إلى  يستخدُم مالييُن الناُس اإلنترنت يومي 

األنشطِة التجاريِة  وصفات الطعام وغيرها، ما يعني أنَّ هناك مالييَن الفرِص المتاحِة أمام  
 .للظهوِر أماَم العمالِء المحتملينَ 

 
لنفترْض أنَك تمتلُك مزرعة  صغيرة  وتريُد توسيع نشاِطَك التجاري من خالل بيِع المنتجات على 

الذي يساعُد محّركاِت البحِث على فهِم ما تعرُضُه    "تحسيِن محّركاِت البحِث "ُهنا يأتي دوُر  .اإلنترنِت 
 .بشكٍل أفضلَ 

 
، مثَل   هذا يعني أنه عندما يبحُث شخص  ما باستخداِم كلمٍة أو عبارٍة تتعّلُق بنشاِطَك التجاريِّ

 .الطماطِم العضويِة، من المرّجح أن يظهر نشاطك ضمن نتائِج البحث
 

وتتراوُح هذه النتائُج عادة  بين نتائَج مدفوعٍة وأخرى غيَر مدفوعٍة يختاُرها محّرُك البحث باالستناِد  
وُيشاُر إلى هذا النوِع من النتائج بـ  .إلى مدى صلِتها بالعبارِة التي تم إدخاُلها في مرّبِع البحِث 

 ."النتائِج المجانيةِ "
 

مّيات  تساعُدها على ترتيِب قائمِة النتائِج، فيما تتصّفح ولدى محّركاِت البحِث معادالت  أو خوارز
ا عن محتوى جديدٍ   .شبكة اإلنترنت باستمراِر بحث 

وهذا يعني أّن مكاَن ظهوِر موقِعَك اإللكترونيِّ في هذه النتائِج يعتمُد إلى حدٍّ كبيٍر على 
  "نتاج الزراعي الطازجِ اإل "الكلماِت التي تستخدُمها في موقِعَك اإللكتروني، كاستخدام مصطلح  

 .هذا باإلضافة إلى عوامَل أخرى مثَل عدِد المواقِع اإللكترونية التي ترتبُط بموقِعكَ .مثال  
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ا بعض الشيء؟ لنبّسْط األمرَ  تؤّدي محّركات البحِث دوَر الوسيط الذي    !هل يبدو هذا معّقد 
 .ي يبحث عنها على اإلنترنتيهدُف إلى مساعدة الباحِث في الوصوِل بدقٍة إلى المعلومِة الت

 كيف؟
 

تعمُل المحركاُت على البحِث عن أكبِر قدٍر من المعلوماِت عن المواقِع اإللكترونيِة لضمان تقديم 
أفضِل النتائِج الممكنِة، مثَل مستوى شعبيِة الموقِع، أو ما يقوُله المستخدمون والمواقُع األخرى 

فحاِت الويب، أو الكلماِت الرئيسيَة الملحقة في رمز كما تدرُس الكلماِت الموجودَة على ص.عنهُ 
 .الصفحِة لتفهَم محتوى الموقع بشكٍل أفضل

 
ومن شأن كل عنصٍر من هذه العناصِر أن يساعَد محّركاِت البحِث على إيجاِد أفضِل النتائِج  

ا أن تتعّقَب الموقَع الجغرافيَ .المتوافقِة مَع بحِثكَ  للباحِث، ما يعني    ويمكُن لمحّركاِت البحِث أيض 
أن البحَث الذي تم إجراؤه في اإلماراِت مثال  سيعرُض نتائَج بحٍث محلّيٍة تختلف عن تلك التي 

 .تظهر عنَد إجراِء نفِس عمليِة البحِث في مصر
 

وفي ظل االستخدام المتنامي لألجهزة الجّوالة في يومنا هذا، تأخُذ محّركاُت البحِث في عين  
ا األ ا كعازِف بيانو يتحّسُن أداَءه  .جهزَة التي يستخدُمها الباحث عنَد إجراِء بحٍث االعتبار أيض  فتمام 

ا في تطّوٍر دائٍم وتعمل طواَل  باستمراٍر من خالل التمرين والممارسة، إّن محركات البحِث أيض 
 .الوقِت إلضافة المزيد والمزيد من المعلوماِت إلى قوائمها

 
ا لمحّركاِت البحِث؟ سنتطّرق لذلَك بالتفصيل  هل تتساءُل عن كيفية جعل موقعكَ   اإللكترونيَّ جاذب 

 .الحقة، ولكن إليَك نقطة  جيدة  كبدايةٍ   دروسفي  
 

ترّكُز محّركاُت البحِث بشكل أساسي على المحتوى الفريُد والممتُع وذي الصلِة، ألنَّ وظيفَتها 
 .للمستخدمينالرئيسية هي إيجاِد وعرِض أكثِر النتائِج إفادة   

 
ا يستخدُمها بشكٍل  ال يختلُف اثنان أّن عمليات البحِث بسيطة  وسهلُة االستخدام، وكثير  منَّ

، ولكن ما يحدُث خلَف الكواليِس يتغّيُر باستمراٍر ولذلك عليك أن تبقى على اّطالٍع دائٍم  يوميٍّ
ها في موقِعك اإللكتروني  بالعناصر األكثر أهمية  بالنسبة لمحّركات البحث والتأّكد من توفير

 .لضمان الترويج لموقعك بفاعلية على اإلنترنت
 

التالية طريقَة عمِل محّركاِت البحِث وسنساعدُك على إعداد    دروسسنشرُح بشكٍل مفّصٍل في ال
 .استراتيجيٍة متكاملة لتحسيِن محّركاِت البحِث وتحقيق أهداف نشاِطَك التجاريِّ 
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 محركات البحثأهمية خطة تحسين  -2.2.2
، وسننتقل اآلن إلى الحديِث عن كيفية "تحسيِن محّركاِت البحِث "تحّدثَنا في الدرِس السابِق عن  

ننصُحك باّتباع هذه العملية بالكامل لتتمّكن من إنشاِء .تحسيِن موقِعَك اإللكترونيِّ خطوة  بخطوةٍ 
 .لخطِة األنسب لتحقيق أهداِفكَ خطِة تحسيِن محّركاِت البحِث، ومعرفِة طريقِة إعداد وتعديِل ا

لنفترْض أّنَك تريُد الوصوَل إلى عمالٍء جدٍد وتعريفهم بخدمِة توصيِل الخضراواِت والفاكهِة  
الخطوة األولى هي تحديد الكلماِت الرئيسية الُمستخَدَمة في .الطازجِة من مزرعِتَك على اإلنترنت

 .لوَن في عمليات البحثالبحِث، أي الكلمات التي يستخدمها عمالؤَك المحتم
 

ا؟  ؟ أو رّبما عن خدمة توصيِل الخضراواِت الطازجِة أسبوعي   هل يبحثوَن عن منتٍج عضويٍّ
بالمناسبِة، إذا أردَت أن تعرَف أكثَر عن الكلماِت الرئيسية الُمستخدمِة في البحِث، راجْع درسَنا عن 

 .اختياِر الكلماِت الرئيسيةِ 
 

لِة بالخدمِة التي تقدُمها أو المنتِج الذي   الخطوة التالية هي التركيز على المواضيع ذاِت الصِّ
ا باألنظمة الغذائية النباتية؟ هل يكثُر البحث عن وصفاٍت .تبيُعهُ  ا متزايد  ، هل تالحظ اهتمام  مثال 

 نباتيٍة صحّيٍة؟
 

ا مَع ما يبحُث عنُه  من شأِن هذا أن يساعُدك على جعِل كلماِتَك الرئيسية أكث ا وأكثَر توافق  َر تحديد 
واحرص على القياِم بهذه الخطوِة على األّقل مّرة  واحدة  في السنة كجزٍء من خطِتَك .عمالؤك 

 .لتحسيِن محّركاِت البحِث 
 

وبعد تحديِد الكلماِت الرئيسيِة المناسبة لك، راقْب كيفية ظهور موقِعَك اإللكتروني في نتائِج  
من هذه الكلماِت والعباراِت ساهَمت في تضمين موقِعَك اإللكتروني ضمن نتائِج    كم.البحِث 

 مّحرِك البحِث؟ هل هناك مواضيع محّددة ال تحّث الباحثين على زيارِة موقِعَك؟
 

على سبيِل .ستساعُدك هذه المعلوماُت في معرفِة أّي من العناصر يفيُدك وأّيها ال يفيُدك 
ُه المستخدمين إلى موقِعَك    "الخضراواِت الطازجةِ "شائعة  مثَل  المثال، إذا كانت عبارة    ال توجِّ

، يمكُنَك التطّرق إلى هذه المسألة ومعالجتها في خّطة تحسيِن محّرِكات البحِث   .اإللكترونيِّ
 

وعند رصِد أي ثغراٍت في أداِء تحسيِن محّركاِت البحِث لديَك، أّول ما عليك فعله في هذه الحالة  
يُر في كيفيِة معالجة هذه الثغرات، فرّبما موقُعَك اإللكترونيُّ ال يضم أي محتوى عن هو التفك

 .خدمِة التوصيِل الموسميِّ التي تقّدمها
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ا دعوَة مجموعٍة من  أال توجد أي روابَط على اإلنترنت تقوُد إلى موقِعَك اإللكتروني؟ يمكُنَك إذ 
 .أمل أن يذكروا موقَعَك في مدّوناِتهم  أصحاِب مدّوناِت الطعاِم لزيارة مزرعِتَك؛على

 
ا، أصبحْت لديَك  .اكتْب قائمة  بكلِّ ما قد يساهم في تعزيز أداَء خّطة تحسيِن محّركاِت البحِث  حسن 

 .سنساعدك في تحديِد األولوياِت   !قائمُة مهامٍّ كبيرة  اآلن، ولكن ال تقلْق 
 

ا على خّطتك، ولكن ال تنطبق  من الطبيعي أن تبدأ أّوال  بمعالجة المسائل األكثر أ همية  وتأثير 
، تتطّلُب إضافُة قسٍم كامٍل عن أساليِب الزراعِة  .هذه االستراتيجية في جميع الحاالت مثال 

الُمستدامِة إلى موقِعَك االستعانة بخبيٍر في مجال البرمجيات، األمر الذي سيكّلفك المال  
ا عن ذلك، ِلم ال تكتفي في الوقت ال.والوقت راهن بكتابِة مقاٍل عن الموضوِع ونشره على عوض 
 .موقِعك

 
ا لكلِّ مهمٍة؛بما سيساعدك على المواصلة في  ا نهائي  واآلن، ما هي الخطوُة التاليُة؟ حّدْد موعد 

 .تنفيذ خّطة تحسيِن محّركاِت البحِث بثبات على مداِر العاِم 
 

ا على العودِة إلى هذه الخّطة، حّتى بعد    .وضعها قيد التنفيذواحرص دائم 
 

فال شّك أن خطتَك ستتطّلُب العديَد من التغييرات مع مروِر الوقِت، لكن كيَف لَك أن تعرَف أنَّ 
الوقَت حاَن لتحديِثَها؟ هناك طريقة  سهلة  لمعرفِة ذلك وهي أن تقوم بمراجعة الخّطة في كل 

 .إعادِة تصميِم الموقعمّرة تجري تغييراِت في أعماِلَك، مثَل إطالق منتٍج جديٍد أو  
 

ا أنَّ محّركاِت البحِث في تطّوٍر دائٍم وتعمُل على إضافِة المّيزات الجديدة وتحسيِن  وتذّكْر أيض 
، شهَدت الفترُة األخيرُة إجراَء العديِد من التعديالت نتيجَة االّتجاه .الخوارزميات بشكل مستمر مثال 

 .عمليات البحثالمتنامي الستخدام األجهزة الجّوالة في  
ا، احرْص على تعديل خّطَتَك عنَد مصادفِة مشكلِة ما ، هل الحظَت أن إحدى صفحات  .وأخير  مثال 

الويب لديك ال يتم زيارتها بالشكل المطلوب من نتائِج البحِث المجانيِة؟ هذا يعني أّن المحتوى 
 .بحاجة إلى التحديث

 
ا إلى هل زاد عدد الزيارات إلى موقِعك اإللكتروني ولك ن ال تزال المبيعات منخفضة؟ قد تحتاُج إذ 
ْز على العناصر الواجب  .إضافة عباراٍت أقوى لحثِّ المستخدِم على الشراءِ  راجْع نتائَجَك بانتظاٍم وركِّ

 .تحسينها
 

 .هذه هي طريقُة إعداد ُخَطِة تحسيِن محّركاِت البحِث 
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ما يبحُث عنه عمالؤك، ثّم استخدْم هذه   ابدْأ بتحديد كلماِت البحِث الرئيسية لمعرفة  :الخالصة
 .المعلوماِت لتقييِم أدائك

 
 .ضْع نقاط الضعف على رأس أولوياتك وصّب تركيزك على إيجاد الحلول المناسبة لتقويتها

ا في إعادِة وضِع ُخّطة تحسيِن محّركاِت البحِث لتواكب أيِّ تغييراٍت في مجال عملك  ال تترّدد أبد 
 .البحِث   وفي عالم محّركاِت 

 
ا، ندعوك لمراجعِة درِسَنا حول عملية تحسيِن محّركاِت البحِث، حيُث ستجُد معلوماٍت أكثَر  وأخير 

 .تفصيال  عن كيفية وضِع ُخَطِتَك في حيِز التنفيذِ 

 

 عملية تحسين محركات البحث -2.2.3
، وما هي الخطواُت   درسسنشرح في هذا ال لماذا تحسين محّركاِت البحِث ُتعّد عملية  مستمرة 

التي يجب اتخاَذها لتحسيِن محتوى موقِعَك اإللكترونيِّ وبلوِغ أهداِفَك، مثَل تحديد الكلماِت  
 .والعباراِت المستخَدَمة للبحِث عن منتجاِتَك وخدماِتكَ 

 
ُه ال توجد طريقة  ُمختصرة   ، تذّكْر أنَّ  لتحسيِن محّركاِت البحِث ومساعدِتك على إظهار موقِعَك أّوال 

 .اإللكترونيِّ بشكل أفضل أمام المستخدمين مّمن يبحثون عن منتجاٍت أو خدماٍت كالتي تقدُمها
 .واآلن، لنبدأْ 

 
ى الُخْطَوُة األولى   ، وهي تتمحور حول اكتشاُف "البحُث باستخدام الكلمات الرئيسية"ُتسمَّ

عباراِت التي يتم استخداُمها عنَد البحِث عن منتجاٍت أو خدماٍت لها صلة  بنشاِطَك  الكلماِت أو ال
 .التجاريِّ 

 
ا في تقديِم خدمِة توصيِل الفاكهِة  َك تمتلُك مزرعة  صغيرة  وقد بدأَت مؤّخر  لنفترض من جديد أنَّ

نباتية أو منتجات عليك أّوال  أن تعرَف عّما يبحُث العمالء، مثل وصفات  .والخضراواِت الطازجةِ 
صديقة  للبيئِة، وحينها فقط يمكُنَك العمل على تحسين محتوى موقِعَك وعروِضَك لتتوافق 

 .بشكل أفضل مَع ما يبحثوَن عنهُ 
 .قد يتضّمن ذلك مثال  نشر وصفات نباتية كل أسبوع أو كتابة مقاالت عن الحياِة في المزرعةِ 

ا ألنَّ جميع العناصر المرتبطة بها تتغّير باستمرار، من مهمُة تحسيِن محّركاِت البحِث ال تنتهي أب د 
ا وبالتالي، تكمن مهمُتَك هنا  .اّتجاهات السوق وسلوكيات العمالء إلى تطّور محّركاُت البحِث أيض 

في دراسِة مدى تأثيِر هذه التغّيراِت على موقِعَك اإللكتروني، وما يجب القياَم بِه لضمان جذِب  
 . البحِث المجانيةِ الزياراِت من نتائجِ 
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 :إليك أربُع نصائَح سريعٍة للبقاء على اّطالٍع دائٍم بآخِر المستجداِت في عالِم البحِث 

 
هناك العديُد من المدّونات التي تعرُض أحدث المزايا    :التعّرف على آليِة عمل محّركاِت البحِث  -1

 .المواقع اإللكترونيةوالخوارزمياِت الناشئة، وُتقدَم اقتراحاٍت لتحسين  
 
راِت ومراقبة كيفّية تأثيرها على موقِعَك اإللكترونيِّ  -2 على سبيِل المثاِل، قْد تقرُأ   :مواكبة التغيُّ

ُن عمليات البحِث على األجهزة الجّواِلة ا ُيحسِّ فإذا كان  .أنَّ محّركاِت البحِث الكبيرة قد أجرْت تغيير 
ا إلى تحديِثِه   موقُعَك اإللكترونيُّ ال يعمُل بشكل جّيد على هذا النوع من األجهزة، ستحتاُج إذ 

 .على نحو يتوافق مع التغييرات الجديدة
 
م من المواقِع األخرى -3 هل توّفر خدمة التوصيل المجاني؟ هل تحظى بتواجٍد قوٍي على   :التعلُّ

؟ هل تضيف الصوِر الجديدة بشكٍل منتظٍم؟ تعّرف   على ما تقوم به شبكاِت التواصِل االجتماعيِّ
 .المواقع األخرى ثّم اختْر الممارساِت المناسبَة منها لنشاِطَك التجاريِّ 

 
ا إّنهم المصدر األهم لمعرفة المحتوى الذي يفتقُده موقُعَك، أو   :التفاعل مع العمالء  -4  ..وأخير 

طريقِة التي  كما يمكنك االستلهام من ال.المّيزاِت المطلوبَة، أو المنتجاِت التي يبحثوَن عنها
يصُف بها العمالء منتجاِتَك من أجل تحديد الكلمات الرئيسية األنسب لنشاطك التجاري؛فعلى  

 .األرجِح أّنهم يستخدموَن هذه المصطلحاِت نفسها في بحِثهم
 

ا تتُم عملية تحسين محّركات البحث ما عليك فعله هو معرفة ما يريُده زّواُر موقِعَك،   كل.هكذا إذ 
 .ثّم إنشاء المحتوى المناسب ومشاركته والقيام بالتغييرات الالزمة عنَد الضرورةِ 

 
 كيفية اختيار الكلمات الرئيسية -2.2.4

ما يجُب أخُذه بعيِن االعتباِر عنَد اختياِر الكلماِت الرئيسيِة حّتى تتمّكن   درسسنناقُش في هذا ال
 .من الوصوِل إلى أهداِفَك الخاصِة بتحسيِن محّرِكات البحِث ودفع عجلة نشاِطَك التجاريِّ 

 
ا، ما  .اختياُر الكلماِت الرئيسيِة هو العامل األساس في إنجاح عمليات تحسيِن محّركاِت البحِث  إذ 

 :دف من البحِث عن الكلماِت الرئيسيِة؟ إليك هذا المثالُ اله
 

ا ما يبحُث عن التوِت الطازِج، ما هي الكلمات الممكن أن يستخدَمها في  لنفترْض أن شخص 
 البحِث؟ التوت؟ أو رّبما التوَت األسوَد؟ أو التوَت البّري؟ أو توَت العليِق؟
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ا ما يستخدُمها إذا كنَت تبيَع التوَت الطازَج، من المستحسن   أن تعرَف المصطلحاِت التي غالب 

ومن ثّم بادر في مواءمة محتوى موقِعَك مع ما يبحُث عنُه  .الناُس في البحِث عن التوت
ا .المستخدمون على اإلنترنت وإن لم تقْم بذلك، فقد تجُد نفَسك تتحّدث عن مواضيَع بعيدٍة كلي 

 .عّما يبحث عنه عمالؤك المحتملون
 

نقاٍط أساسيٍة ال بد أن تأخذها بعين االعتبار عنَد اختياِر الكلماِت الرئيسيِة لُخّطة هناك ثالث  
 :تحسيِن محّركاِت البحِث 

 
فمن البديهي أن تختاَر المصطلحاُت األكثر .التكراُر أو عدُد مّراِت استخداِم الكلمِة في البحِث   :أّوال  

ولكن تذّكْر أّن االكتفاء باستخدام  .تداوال  في عمليات البحِث والمرتبطة بنشاطك التجاري
 .المصطلحات الشائعة يصّعب من إمكانية تمييز نشاِطَك التجاريِّ في نتائج البحث

 
ا،  .ينقلنا هذا إلى النقطة الثانية، وهي المنافسة ا ومعروف  ا كبير  ا إلكتروني  إذا كنَت تمتلُك موقع 

ا على الظهوِر في نتائِج محّركاِت الب حِث عنَد استخداِم الكلماِت الرئيسيِة الشائعِة  قد تكوُن قادر 
 ."الخضراواِت "و  "الفاكهةِ "فقط، مثَل  

 
ا ما عليها سوى التركيز على .ولدى المواقِع الجديدِة فرص  كبيرة  للظهور في نتائج البحث أيض 

ا فقْط من الكلماِت  ا صغير  الرئيسيِة   الكلماِت الرئيسيِة البعيدة عن أجواء المنافسة، خاصة  أّن عدد 
يسّجل حجَم بحٍث مرتفٍع، بينما يوجُد عدُد ضخُم من الكلمات الرئيسية التي تسّجل حجَم بحٍث 

 .في عالِم محّركاِت البحِث   "الكلمات الرئيسية الطويلة"منخفض، وهي ُتعرُف بـ
 

الحصوِل  "مثَل  ، يمكنك اختيار عبارٍة  "التوت"ففي حين قد تكوُن هناَك منافسة  كبيرة  على كلمِة  
كمثال للكلمات الرئيسية الطويلة والتي قد تمنُحَك نتائَج   "على توت عضوي وتوصيِله إلى دبي

 .فورية  في عمليِة تحسيِن محّركاِت البحِث 
 

ا ما تكوُن   هي المفتاح   "الكلمات الرئيسية الطويلُة "بالنسبة لألنشطِة التجاريِة الصغيرِة، غالب 
ا طويال  لكي تظهر في .لتحسيِن محّركاِت البحِث  ا ووقت  ا كبير  فالمواقُع اإللكترونية تبذل جهد 

نتائِج البحِث القائمة على الكلماِت الرئيسيِة الشائعِة، بينما يمكن للمواقَع اإللكترونيَة األصغر  
ا أن تحصُل على تصنيفاٍت جيدٍة وبمجهوٍد أقلَّ بمجّرد استخداِمها كلماٍت رئيسيٍة طويلةٍ   .حجم 

 
وُيقصُد بذلك أنَّ الكلماَت الرئيسيَة التي .نقطة الثالثة واألهم هي التطابق من حيث الموضوعال

ا إذا دخَل شخص  ما إلى موقِعَك .تختاُرها يجُب أن تتطابَق بشكٍل وثيٍق مَع ما تقدُمه فعلي 
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ا عن الخضروات الطازجة ووجَد أنَك تبيُع الفواكه فقْط، فسيغادُر موق َعَك على اإللكتروني باحث 
 .الفور بكل تأكيد

 
 كيف؟.عليك التأّكُد من أنَّ كلماَتَك الرئيسيَة المختارَة تتوافُق مَع موضوع البحث

 
لمعرفة أيٍّ من الصفحاِت تظهُر بالبحِث ويتُم النقر   Google Search Console يمكُنَك مثال  استخدام

 .أخرى  دروس  في Google Search Console نتحّدث بالتفصيل عن خدمة .عليها
 

ا  :واآلن، بعَد كلِّ ما بذلتُه من جهٍد لتحسيِن محّركاِت البحِث، تذكْر هذه القاعدَة الذهبيَة دائم 
ا للزّواِر وليَس لمحّركاِت البحِث   .يجُب أن يكوَن محتوى موقِعَك مناسب 

 
ِتَك، فتكراُر تلك ال تضْع كلماٍت رئيسية  إضافية  أو أشكاال  مختلفة  من الكلماِت الرئيسيِة لصفحا

ى    .ويخالُف إرشاداِت محّركاِت البحِث   "ازدحاُم الكلماِت الرئيسيةِ "الكلماِت بال داٍع ُيسمَّ
 

ا عنَد اختياِر الكلماِت   ا، هذه هي النقاط األساسية التي يجُب أخذها بعيِن االعتباِر دائم  إذ 
هذه النقاط الثالث لضمان النجاح في احرص على اّتباع  .التكراُر، التنافسيُة، والتطابق  :الرئيسيةِ 

 .تحسيِن محّركاِت البحِث 

 

 وضع أهداف واقعية لتحسين محركات البحث -2.2.5
ا؟ ال تقلْق، ما عليك سوى وضع أهداف واضحة عنَد التعامِل   هل تجد تحسيَن محّركاِت البحِث صعب 

 .تّتخذهامَع تحسيِن محّركاِت البحِث، ثّم قياس مستوى التقّدِم مَع كلِّ خطوٍة  
 

عن أهميِة وضِع األهداِف، وسنلقي الضوَء على آليات تحقيق النجاح    درسسنتحّدُث في هذا ال
 .المرجو وكيفية قياسِه واألدواِت التي يمكُنها مساعدَتَك في ذلك

 
بعَد وضِع األهداف لتحسين محّركاِت البحِث، يمكنك عندئذ قياس النتائج وتتّبعها وإعداِد تقاريَر  

سيساعُدَك ذلك في إجراِء  .ها تحتاج إلى التحسينعنها لمعرفة أيَّ من الخطوات ناجحة وأيُّ 
 .التعديالت الالزمة لالرتقاء بعملية تحسيِن محّركاِت البحِث 

 
ُف النجاَح؟  :دعنا نبدَأ بتحديِد األهداِف   ماذا تريُد تحقيُقه على اإلنترنت؟ وكيف ُتعرِّ
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الخضراواِت والفاكهَة ألكبِر عدٍد ممكٍن من العمالِء، لنفترض أّنَك تمتلُك مزرعة  صغيرة  وتريُد بيَع  
ى جيٍد  وفي الوقت نفِسه تسعى إلى توطيد العالقات مَع العمالِء الحالييَن باستخداِم محتو 

 .بهدف حّثهم على العودة إلى موقِعك اإللكتروني لشراَء المزيد من محصولك
 :لقد حّددَت للتو ثالثَة أهداٍف لنشاِطَك التجاريِّ 

 
أي تشجيع   :أي تحويل زّوار موقِعَك اإللكترونيِّ إلى عمالء يستخدمون منتجاِتَك التفاعلُ   :التحويلُ 

والمقصود هنا هو جذب   :االكتساُب   .المستخدمين على التفاعِل مع محتوى موقِعَك اإللكترونيِّ 
 عمالَء جددٍ 

 
بالتالي مساعدُتك على  وضُع أهداف تحسيِن محّركاِت البحِث يمنحك عناصر جديدة لقياسها، و

 .فهِم ما إذا كان موقُعَك اإللكتروني يقوُم بدوِره أو ال
ا، كيَف تعِرف إن كانت الخطوات التي اّتخذتها صحيحة؟ بعُض المقاييس تكتسب أهمية  أكثر  إذ 

، من الرائِع أن تكوَن األّوَل في ترتيباِت محّركاِت البحِث، لكن هذا ليَس دليال   .من غيِرها على مثال 
 لماذا؟ .نجاِحكَ 

 
لنفترْض أنَّ الموقَع اإللكترونيَّ لمزرعِتَك يتصّدر قائمة النتائِج عندما يبحُث شخص  ما باستخداِم  

يساعدك هذا التصنيف في زيادة عدد الزيارات إلى موقِعَك ولكن ليس ".زراعة الخضراواِت "عبارِة  
ريد معرفة كيفية زراعَة الخضراوات فقط فمن الممكن أّن الباحُث ي.بالضرورة في زيادة المبيعاِت 

 .وال يريُد شراَء فاكهِتَك أو خضراواِتكَ 
ا الدرُس هو   .ال ُتهدْر مجهوَدَك على الكلماِت الرئيسيِة التي ال صلة  لها بما تفعُلهُ   :إذ 

ا؟ دعنا نتناوُل طرق   ُر نتائُج البحِث هو الهدف، فما الذي يجب أن تسعى إليه إذ  ا  إن لم يكن تصدِّ
 هل تتذّكُر تلك األهداَف التي حّددتها أعاله؟ .أخرى يمكُن أن تستخدُمها لقياِس مستوى نجاِحكَ 

ِب عدِد الزّواِر الذين زاروا موقَعَك   لنبدْأ بالتحويِل، يمكُنَك قياَس مستوى التحويل من خالل تعقُّ
ِب تلك اإلجراءات البسيطة   التي قد تؤّدي إلى اإللكتروني واشتروا فاكهة  وخضراواٍت؛أو تعقُّ

 .عمليات شراِء، كاالشتراِك في نشراِتَك اإلخبارية عبَر البريِد اإللكترونيِّ 
 

ِب عدِد المّراِت التي يظهُر فيها  أّما االكتساُب، فيمكُنَك قياَس مستوى االكتساب عن طريِق تعقُّ
ُب  "مّراُت الظهورِ "نشاُطَك التجاريُّ في نتائِج البحِث أي   عدِد المّراِت التي نقر فيها ، وكذلك تعقُّ

 .المستخدمون لزيارِة موقِعَك اإللكتروني
 

ِب المحتوى الذي يقرُأُه الزّوار ويتفاعلوَن  ا، يمكُنَك قياَس مستوى التفاعِل عن طريِق تعقُّ وأخير 
مَعُه، مثَل كتابِة التعليقاِت، أو تعّقب عدِد الزّواِر الذين بدؤوا متابعة صفحاِتَك على شبكاِت  

 .التواصِل االجتماعيِّ 
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َب كلَّ هذه العناصر؟   :السؤاُل اآلنَ   كيَف يمكُنَك تعقُّ
 

تستطيُع األدواُت التحليليُة وأدواُت مديري المواقِع التي توّفُرها محّركاُت البحِث أن ُتقّدَم لك  
ا ا ما تكون مجانية  أيض   أو Bing فمعظم محّركاِت البحِث الكبرى مثلَ .هذه المعلوماِت وغالب 

Google  التي تساعُدَك توّفُر أدواٍت مشابهٍة، وهي في األساِس مجموعة  من التقاريِر والخدماِت 
 .على تّتبِع ومراقبِة مستوى ظهور موقِعَك اإللكترونيِّ في نتائج البحِث 

 
تطلُعك هذه األدوات على الكلماِت الرئيسيِة التي تضُع موقَعَك اإللكترونيِّ في نتائِج البحِث،  

هذه  .وعلى الروابِط التي تقوُد إلى موقِعَك، وكم عدُد الزّواِر الذين ينقروَن على هذه الروابِط 
 .ةٍ معلومات  قّيمة  إذا كان هدُفَك هو جذُب العمالِء الباحثيَن عن عباراٍت معّين

 
ا لفهِم سلوِك زّواِرَك بشكٍل أفضَل، حيُث يمكُنها اإلجابَة   يمكُنَك استخداَم األدواِت التحليليِة أيض 

كم مستخدم زار موقَعك بفضل نتائج البحث المجانّية وتحّول إلى عميل؟ وأيٌّ   :على أسئلٍة مثلَ 
الزّواَر إلى عمالء   من صفحاُت الويب أو المحتوى على موقِعَك اإللكتروني ساهَم في تحويل

 مشتريَن؟ وما هو المحتوى الذي ال يحّقُق المرجَو منه بشكٍل جيٍد؟
 

من خالل معرفة هذه المعلوماِت ستتمّكن من تعديل استراتيجية تحسيِن محّركاِت البحِث  
أو تقييِم أداِء الجهة المختّصة التي عّينتها لمساعدِتَك في تحسيِن )للحصول على أداٍء أفضل  

 .(كاِت البحِث محرّ 
 

حّدد أهداف محّركات البحث بشكل واضٍح لكي تتمّكن من رصِد أداِء موقِعَك في نتائِج   :باختصارٍ 
ولقياِس مستوى النجاِح أو معرفة   .البحِث المجانيِّ وكيفية مساهمته في تعزيز نشاِطَك التجاريِّ 

ففقط عندما تكوُن أهداُفَك  .عدةالنقاِط التي تحتاُج إلى التحسين، تتّبْع أداءك على مختلِف األص
، ستعمُل أدواُت التتّبِع بشكٍل صحيٍح وبالتالي تضمن أّنك تسير على الطريِق الصحيِح في  واضحة 

 .تحسيِن محّركاِت البحِث 
 

 استخدام نتائج البحث لتحقيق النجاح  -2.3

 جعل صفحات الويب الخاصة بك متوافقة مع البحث -2.3.1

لعلَّ أّوَل ما تسعى إلى تحقيِقه عند إنشاِء موقٍع إلكترونٍي هو تمكين محّركات البحِث من العثوِر 
ا ا عثوَر العمالء المحتمليَن عليه أيض    درسلذلَك، سنتحّدُث في هذا ال.عليه بسهولٍة؛بما يضمن تباع 

 . اإللكترونيِّ عن إجراءات بسيطٍة باستطاعِتَك القياُم بها لتسهيل إيجاد صفحاِت موقِعكَ 
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يمكن لتحسيُن الصفحات، أي إجراء التغييرات على الصفحاِت الفرديِة في موقِعَك اإللكترونيِّ  
 .لتحسينها، أن يساعُد محّركاِت البحِث على فهِم محتوى موقِعَك بشكٍل أفضَل وأسرع

 
تحسيَن صفحٍة على الموقع ، وتريُد  "مزرعُة الطبيعةِ "لنفترْض أّنك تديُر مزرعة  صغيرة  اسمها  

 .اإللكتروني تتحّدُث عن الخضراواِت والفاكهِة التي ُتنتُجها
 

هناك عناصُر عديدة  على صفحِتَك يمكن لمحّرَكات البحِث االستعانة بها لمعرفة موضوع الصفحة، 
، وعناويِن الصفحاِت ومحتوى الصفحِة نفِسها  .منها العالماِت الوصفيِة، والعنواِن الرئيسيِّ

 
، وهما عنصران ال يتواجدان على صفحِة ويب بل في  لنبدْأ بالعالماِتِ الوصفيِة والعنواِن الرئيسيِّ
الرموز البرمجيِة فقط، وهما عبارة عن رسائَل ُمضمنة تساعُد محّرَك البحِث في تحديِد المحتوى 

شار إليهما بالتحديد بـ  .الموجود في الصفحةِ   ."التعريفي  الوصف"و  "العنوان الرئيسيّ "وي 
 

تكمُن أهمية هذين العنصرين في أّن محّرَكِ البحِث يستخدُمهما إلنشاِء نتيجِة البحِث الفعليِة  
للصفحِة المحّددِة في نتائِج البحِث، حيُث يكوُن العنواُن هوُ السطُر األّوُل، فيما ُيستخدُم الوصُف 

 .التعريفيُّ إلظهاِر المقتطف القصير المعروض أسفل العنوان
الفاكهِة "بالتالي، عنَد إنشاِء صفحٍة عن الخضراوات والفاكهِة، ستحتاُج للتأّكِد من أن عبارَة  

ا  "والخضراوات مزرعُة الطبيعِة  "قد تشّكل عبارة  مثل  .موجودة  في العنواِن والوصِف التعريفيِّ مع 
ا، حيُث تصُف موضوع الصفحُة وفي ال  "فاكهة  وخضراوات  طازجة    - ا جيد  وقت نفسه تسّلط عنوان 

 .الضوء على اسِم نشاِطك التجاري
 

عادة  ما يتكّوُن الوصُف التعريفيُّ الجّيُد من جملتيِن قصيرتيِن، ويجُب أن يدعَم العنواَن الرئيسيَّ 
ا عبَر إعادِة استخداِم نفِس الكلمات الرئيسيِة أو العبارات ومثال  جّيد  على الوصِف التعريفي .أيض 

بإمكاِن مزرعُة الطبيعة توصيَل الفاكهِة والخضراواِت العضويِة الطازجِة  "  :ة  مثلهنا قد يكون عبار
 ."إلى منزِلَك عند الطلب، اختر صندوَقَك عبَر اإلنترنت وحّدد مكّوناِتِه حسَب رغبِتكَ 

 
ا لموضوع  ، وأن يكوَن الوصُف التعريفي مطابق  ا وجميال  باختصاٍر، يجب أن يكوَن العنواُن قصير 

ا المحتوى الموجود على الصفحة نفِسها، الصفح ُة؛ولذلك يجب أن تأخذ بعين االعتبار دائم 
ا ما يراه زّواُر الموقع وليس فقط ما تراه محّركاُت البحِث   .وتحديد 

 
وهناك عنصران آخران يمكُنَك ضبَطهما لمساعدِة محّركاِت البحِث على تصنيِف محتواَك بشكٍل 

 .الصفحاِت ومحتواهاصحيٍح، وهما عناويُن  
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ا مثَل العالماِت الوصفيِة، فإّن عناويُن الصفحِات مدمجة  ضمن رمز ، ولكن يمكن للزّوار HTML تمام 
ا ما تظهُر في أعلى الصفحةِ  ، قد يكوُن عنواُن الصفحِة الجّيُد عبارة  مثل.رؤيتها وغالب    :مثال 

موضوع الصفحُة وفي الوقت نفسه   الحظ كيف هذه العبارة توضحُ ".خضراوات  وفاكهة  طازجة  "
 .ُتفيد محّركاِت البحِث 

 
ا عن الخضراواِت والفاكهِة الطازجِة وأردَت استخداَم هذه العبارِة   ا، إن كنَت تكتُب موضوع  وأخير 
ا ألّن محّركاِت البحِث قد تعامُلها مثَل البريِد المؤذي   في محتوى الصفحِة، عليك أاّل تكّرَرها كثير 

تذّكْر أّنك تكتُب للعمالء في األساِس؛لذا تأّكْد من أن رسالِتَك واضحة . فيهِ غيَر المرغوِب 
ا، لنلخْص ما قمَت بفعِلِه حّتى اآلن لتحسيِن صفحاِت الويب الخاصِة بالمزرعةِ   .ومفهومة لقد  .إذ 

ذكرَت أّن تّطّرقَت لكلِّ عنصٍر من العناصِر الرئيسيِة التي تستخدُمها محّركاُت البحِث، وفي كلِّ مرٍة 
 ."صفحَتَك تتحّدُث عن الفاكهِة والخضراواِت الطازجةِ "
 

ا كان ما تراه محّركاُت البحِث، فال شك أّن اّتباع هذه الخطوات سيضمن وصولها إلى معلوماٍت  أيُّ
واضحَة ومتناسقة عن محتوى صفحِتَك، وهو ما شأنه أن يساعُد في رفع تصنيِفَك في محّرِك 

 .البحِث 

 
 كيف يمكن أن تعمل مواقع آخرى لصالحك -2.3.2

، سُنريَك كيف تعّزز ظهوِر موقِعَك اإللكترونيِّ في نتائِج البحِث عبَر تشجيِع درسفي هذا ال
المواقِع األخرى على وضِع روابَط لموقِعَك، ومن خالل التفاعِل مع عمالِئَك والترويُج لموقِعَك  

 .على شبكاِت التواصِل االجتماعيِّ 
 

يِة، عليك أن تعلَم أن نتائَج محاوالِتَك لتحسيِن محّركاِت البحِث تتأّثُر إلى حٍد كبيٍر بما في البدا
ا وهذا يتضّمن ما يتم تداوله من تعليقات .تفعُلُه على موقِعَك، وما يحدُث خارَج موقِعَك أيض 

 .وآراء عن موقعك في مواقع إلكترونية أخرى موقِعكَ 
 

ا، هناك طريقتاِن   ومواقُع التواصِل   "الروابُط الخلفيُة "فّعالتان للتحّكِم في كل هذا، وهما  حسن 
 .االجتماعيِّ 

 
ُيطلُق هذا المصطلُح على الروابِط الموجوِدة في مواقع أخرى وهدُفها  .لنبدْأ بالروابِط الخلفيةِ 

انتخابية، فّكْر في الروابِط الخلفية على أّنها أصوات  .توجيه المستخدم إلى موقِعَك اإللكتروني
بمعنى أّن تواجد روابط خلفية كثيرة تقوُد إلى موقِعَك يدّل على أن الكثير من المستخدمين 

ا ا وموثوق   .على شبكة اإلنترنت يجدون محتوى موقِعك جّيد 
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أّما محّركاُت البحِث، فقد ترى هذه الروابَط على أّنها دليل  على امتالِكَك موقٍع عالي الجودة 
 .الباحثين في صفحاِت النتائجوجدير بعرضه على  

 
ا، يمكن القول أّن الروابَط الخلفيَة مهمة  لموقِعَك اإللكتروني، لكن كيَف تحصُل عليها؟ السر  إذ 

 .هو التركيز على الجودة وليس الكمّية
 

كان أصحاب المواقع اإللكترونية في السابق يرّكزون على نشر أكبر عدٍد ممكٍن من الروابِط 
وفي بعِض الحاالِت، كانت هذه الروابُط  .ِز ظهور مواقِعهم في نتائِج محّركاِت البحِث الخلفية لتعزي

ونعني برداءِة  )إّما ال صلة لها بمنتجاِت أو خدماِت الموقِع، أو أتْت من مواقَع رديئِة الجودِة  
ا والتي تم إنشاؤها فقط لعرض ر وابط الجودِة المواقَع اإللكترونيَة ذاَت المحتوى الضئيِل جدًّ

 .(خلفية لمواقَع أخرى
 

وبالفعل، تنّبَهت محّركاُت البحِث لهذا األمر وقامت بخفض قيمِة المواقِع اإللكترونية التي تحاوُل 
ا إلى تراجع ترتيِب هذه المواقع في صفحات النتائج  .التالعَب بنتائِج البحِث، ما أّدى تباع 

 
وة  ممتازة  طالما أّنها مبنية  على عالقٍة  ويعني هذا أّن الروابَط المؤّديَة إلى موقِعَك خط

ا، َكيف يمكُنَك الحصوَل على المزيِد من هذه الروابِط الخلفية؟.حقيقيٍة مع المواقع األخرى  إذ 
 

ى متمّيٍز على موقِعَك، بما سيدفع اآلخرين إلى مشاركة هذا  أفضُل طريقٍة هي إنشاء محتو 
ا تشجيَع اآلخريَن  .تقوُد إلى موقِعكالمحتوى مع جمهورهم من خالل إضافة روابَط   ويمكُنَك أيض 

في مجاِل   "تسويِق المحتوى"على الكتابِة عن موقِعَك ووضَع الروابِط لُه، وهذا ما ُيسمى بـ  
 .تحسيِن محّركاِت البحِث 

 
السؤاُل اآلن، ما هو المحتوى الجّيُد؟ لإلجابِة، سنعوُد إلى مزرعِة الخضراواِت والفاكهِة  

د يكوُن المحتوى قائمة  بأفضِل عشِر فواكه صيفيٍة أو أفَضِل خمسِة أطباٍق  ق.الطازجةِ 
وإلنشاِء محتوى جّيٍد، عليك معرفة عمالئَك المحتمليَن، وما الذي يبحثوَن عنه، وكيَف .بالقرنبيِط 

 .يمكُنَك تقديَمُه لهم
 

ا، لننتقْل اآلن إلى الطريقِة األخرى التي تستطيُع بها تحسيَن مكانةِ  موقِعَك اإللكتروني،    حسن 
تعمل محّركاُت البحِث على تصّفح أيِّ صفحٍة يمكُنها الوصوَل    .وهي شبكات التواصِل االجتماعيِّ 

، ولكّنها ال تولي أهمية  كبيرة  بشكل عام لحجِم  إليها، بما في ذلك مواقُع التواصِل االجتماعيِّ
، إّن ال.شهرِتَك على مواقِع التواصِل االجتماعيِّ  أو    "اإلعجاباِت "حصول على المزيد من  مثال 



 مهارات من جوجل –أساسيات التسويق الرقمي  

64 
 

على شبكات التواصل االجتماعي ال يعّزز فرصة ظهور موقِعَك اإللكتروني في نتائج   "المتابعينَ "
 .البحث

 
ومع ذلك، يبقى استخداُم مواقِع التواصِل االجتماعِي طريقة  رائعة  للوصوِل إلى جمهوٍر 

فهي ترّوُج لموقِعَك اإللكتروني ونشاِطَك التجاريِّ من خالل مساعدة المستخدمين على  .أكبرَ 
تخداِم بالمناسبِة، إذا أردَت تعّلَم المزيِد عن اس.اكتشاِف محتواَك وُتشجِعهم على التفاعِل مَعكَ 

، لدينا درس  كامل  عن هذا الموضوع  .مواقِع التواصِل االجتماعيِّ في نشاِطَك التجاريِّ
 

تحسيُن محّركاِت البحِث من خارِج موقِعَك اإللكتروني ُيعُد طريقة  فّعالة لتعزيز ترتيُبَك    :باختصارٍ 
ى جّيٍد يضفي المزيَد وأفضُل طريقٍة لتحسين الصفحاِت هي إنشاُء محتو  .في نتائج محّركات البحِث 

من القيمِة إلى موقِعك ويشّجع الزّوار على مشاركِته من خالل إضافِة روابَط لُه في مواقِع 
 .التواصِل االجتماعِي 

 

 عبور الحدود بتحسين محركات البحث -2.3.3
سنشرُح في هذا الدرِس كيَف يمكُن الستراتيجيِة تحسيِن محّركاِت البحِث أن تساعَد نشاَطَك  

 .التجاريَّ على الوصوِل للعمالِء المحتمليَن في مختلِف أنحاء العالم
 

إذا كان عمالؤَك المحتملوَن من دوٍل مختلفٍة أو يتحّدثوَن لغاٍت مختلفة، فهناك جوانُب كثيرة  
، وهي  درسسنتناوُل في هذا ال  .يجب أخذها بعين االعتبارِ  اللغُة واألقلمة    :الجوانب األكثر أهمية 

 .داُف حسب البلدِ واالسته
 

، لنبدْأ باللغةِ   .عليك التحّدُث بلغِة عمالِئَك، وال نقصُد هنا بالمعنى المجازي  .أوال 
 

ولعّل    .هناك بعُض اإلرشاداِت الخاصة للمواقِع اإللكترونيِة التي تقّدُم محتواها بلغاٍت متعّددةٍ 
مختلفٍة لديها صفحُة ويب أهم هذه اإلرشادات هي التأّكد من أن كلَّ صفحٍة متوفّرة بلغٍة  

ما أهميُة ذلك؟ لنفترْض أّنَك تزرُع التفاَح في لبناَن وترغُب في بيِع محصولك إلى دوٍل   .منفردة  
 .أخرى
 

تتيُح تكنولوجيا تصميِم المواقع اإللكترونية أن ُتنشَئ المحتوى باللغِة العربيِة على صفحة الويب  
كّنها تسمح أيضا  بأن يتصّفح الزّوار الصفحة نفسها  ل - www.example.com/toffah.html مثال    -

، أليَس كذلَك؟  .باللغة اإلنجليزية بكبسة زر واحدة فقط  هذا رائع 
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هذا يسوقنا   .المشكلُة هنا أّن الزّوار بإمكانهم النقر على هذا الزِر، لكن ماذا عن محّركاُت البحِث 
ففي   .خٍة ُمترجمٍة في صفحِة ويب خاصةإلى الحديِث عن طريقٍة أفضل تتمّثل في وضِع كلِّ نس

هذا المثاِل، سيكوُن من األفضِل إذا وضعنا النسخَة اإلنجليزية في صفحٍة خاصٍة بها تحمل 
 www.example.com/apple.html :منفصل مثل URL عنوانَ 

 
ا على عدِم دمِج أكثَر من لغٍة في نفِس الصفحةِ  ا، هذا أمر  مرفوض  تما  .ويجُب أن تحرَص دائم  م 

ا من شأنه تضليل محّركات  وذلك ألّن احتواء صفحتك مثال  على اللغتين العربية واإلنجليزية مع 
لذلك من األفضِل أن تستخدَم   .البحِث لعدم استطاعتها تحديد لغة المحتوى على الصفحة

 .صفحاٍت مختلفٍة لكلِّ لغةِ 
 

ا استخداَم الخدماِت اآلليِة لترجمِة محتوى صفح هل يوجُد جزء  من محتوى صفحِتَك   .ِتكَ وتجّنب أيض 
عن اإلنتاِج العضوّي وتحتاُج إلى ترجمِتِه من اللغِة العربيِة إلى اإلنجليزية؟ ننصُحك باالستعانة  

 بمترجٍم محترٍف، لماذا؟
ألّن محّركاَت البحِث ال تهتُم بالمحتوى الناتِج عن أدواِت الترجمِة اآلليِة، بل قد تعتبُر الصفحُة  

ا صفحة  مؤذية  غيَر مرغِوب فيهاالُمتر وصحيح  أن خدمات الترجمة قد تكّلفك المال،   .جمُة آلي 
ولكّنك ستحصل على محتوى جيد، وهو ما يصّب في مصلحِة نشاِطَك التجاريِّ في نهاية 

 .المطاف
 

بعَد أن تترجَم محتوى صفحِتَك، ستتيُح لك بعَض محّركاِت البحِث إمكانيِة إضافِة تعليقاِت توضيحيٍة  
هذه التعليقاُت تساعُد محّركاِت البحِث على تقديِم المحتوى   .لغويٍة لصفحاِت الويب الخاصِة بكَ 

صّدر الفاكهِة والخضراواِت  لنفترْض أّنَك مزارع  ي  .الصحيِح ستتوّقُع أن تظهَر هذه الصفحة أو لغِتهِ 
ا لعمالِئَك في لبناَن وقمَت بترجمته إلى  ا محتوى رائع  الطازجة إلى الخارج، ولقد أنشأَت مؤّخر 

ولنفترض أّن هذه الصفحَة تتحّدُث عن محصول .اللغِة الفرنسيِة من أجل عمالئك في المغرِب 
 .التفاح لديك

 
لعمالِئَك المحتمليَن في المغرِب، وباللغة العربيُة    كمزارٍع، تحديِد صفحاِتَك باللغِة الفرنسيةِ 

ومن أجل مساعدِة محّركاِت البحِث على اكتشاِف المحتوى البديِل، يمكنك   .لعمالِئَك في لبنانَ 
 .إضافَة تعليٍق توضيحيٍّ لكلٍّ من الصفحتيِن الفرنسيِة والعربيةِ 

 
تى تستطيَع محّركاُت البحِث أن ُتقّدَم  تعمُل هذه العالماُت على للعمالء حسب البلد وتوضيِحها ح

 .النسخَة الصحيحَة من محتواَك للعمالء بحسب البلد المتواجدين فيه
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وعند التعمُق أكثر في مفهوم التعليقاِت التوضيحيِة، ستجُد أّنها أدواٍت رائعة  إلعداد الصفحات  
 .بشكل متطّور حسب اللغة والبلد 

 
ا من النقا  ،  تناولنا حّتى اآلن بعض  ط األساسيِة إلضافِة لغاٍت مختلفٍة في موقِعَك اإللكترونيِّ

ولكن حتى لو لم تضْف أي لغاٍت أجنبية، هناك نقاط  أخرى يجب أخُذها بعيِن االعتبار عند الحديث  
، عليك أن تبدَأ بالتفكيِر في ماهيِة المعلوماِت   .عن قاعدِة عمالء من بلداٍن وأسواٍق مختلفةٍ  مثال 

هل تحتاُج لتقديِم أسعاِر المنتجاِت بعمالٍت مختلفٍة؟ هل يستخدموَن   .سبة لهمالمفيدة بالن
أنظمة  مختلفة  للقياِس، مثَل النظاِم المتري أم نظاَم القياِس األمريكّي؟ هل يستخدمون الكيلو 

أو الرطل لقياس وزن الفواكه والخضراوات؟ هل تحتاج لوضع عناويَن وأرقاَم هواتِف محليٍة 
 ا من االّتصاِل بَك؟ هل أنت بحاجٍة لِذكِر ساعاِت العمل بأوقات عالمية مختلفة؟ليتمّكنو 

 
ها تفاصيل  صغيرة  يمكُنَك فعَلها للتأّكِد من أن موقَعَك اإللكترونيَّ يحاكي العمالِء   هذه كلُّ
  المحتمليَن في مختلِف البلدان، ويساعُد محّركاِت البحِث على التأّكد من أنَّ محتواَك يناسب

 .األسواِق الدوليِة وليس المحلية فقط
 

وإلى جانب اللغِة ِواألقلمة، يمكنك مساعدة محّركاِت البحِث على تحديد البلِد أو البلدان التي  
، إذا كان اسم النطاق األعلى لموقِعَك يحتوي على رمز بلدٍ   .تستهدُفها ، فهذا  "ccTLD" مثال 

ا مع امؤّشر  قوي  بأنَّ موقَعَك يستهدُف بلد   .ّين 
 

، إذا كان الموقُع يستهدف لبناَن، سيكوُن اسُم النطاِق  ، وللمغرِب، http://applefarm.com.lb مثال 
 .http://applefarm.ma قد يكون اسُم النطاِق 

 
 ؟www.example.com ولكن ماذا لو كان لديَك اسم نطاق عام مثلَ 

 
مِل، مثَل مكاِن استضافِة الموقع، وعنواِن تلجُأ محّركاُت البحِث في هذه الحالة إلى عدٍد من العوا

 .، والمعلوماِت الموجودِة على صفحاِتك الويب"IP address" بروتوكوِل اإلنترنت الخاِص بهِ 
 

ا أن تساعد في إظهار موقِعك اإللكتروني والمحتوى بشكل  وعالوُة على ذلك، بإمكاِنَك أيض 
ِم عن طريق استخداِم أدواِت االستهداِف حسب  أفضل للعمالِء المحتمليَن في مختلِف أنحاء العال

 .Google Search Console البلِد، مثَل تلك المتوّفرة في
 

باختصار، عندما تبدُأ في الترويِج لموقِعَك اإللكترونيِّ في بلداٍن أخرى، ال تنَس هذه النقاط  
 .اللغُة واألقلمة واالستهداف حسب البلدِ   :الثالث الهاّمة
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إن فعلَت هذا، فسيكوُن باستطاعِتَك تحديث موقِعك اإللكتروني واستراتيجيِة تحسيِن محّركاِت 

هل تريُد أن تتعّلَم أكثَر عن هذا .البحِث على نحو يحّقق النجاح لموقِعك على نطاق عالمي
 .الموضوع؟ يمكنك مراجعِة دروِسنا عن التصدير الصتدير والتسويِق الدوليِّ 

 

 إعالنات نتائج البحث استخدام  -2.4
 مقدمة للتسويق عبر محرك البحث -2.4.1

سنناقش  ."SEM" عن التسويِق عبر محّرك البحِث، والمعروِف باسِم   الدرسسنتحّدُث في هذا  
الطريقِة التي يعمُل بها التسويُق عبَر محّرك البحِث، واألهُم من ذلك، ما الذي يمّيزه في عالِم  

 .التسويِق، وما أهمّيته
معَت من قبل عن التسويِق عَبر محّرِك البحِث، حتى إن لم تكْن تعرُف طريقَة ال بد أنك س

، ستفتح أمامك كثير  من الخياراِت في صفحِة .عمِلهِ  لنفترْض أّنَك تبحَث عن صوٍر لحفِل زفاٍف مثال 
 .لنلِق نظرة  على هذه النتائجِ .نتائِج محّرِك البحِث 

 
ى هذه الروابُط التي تراها في الجزِء الرئ بحيث ال    "النتائِج المجانيةِ "يسيِّ من الصفحِة ُتسمَّ

ُف صاحَب الموقِع أي رسوٍم أو مبالٍغ مالية لعرضها وتتضّمن النتائج المجانية روابَط لمواقع .ُتكلِّ
 .إلكترونية تجُدها محّركاُت البحِث من بين األكثر مالءمة  لكلماِت البحِث 

 
زِء األيمِن أعلى الصفحِة؟ هذه إعالنات  مدفوعة  وهي اآلَن هل ترى النتائج المعروضة في الج

ثماُر التسويِق عبَر محّرِك البحِث، بحيث يتم تخصيص هذه المساحة لعرض إعالناتك أمام العمالء  
 .المحتمليَن عندما يبحثوَن عن كلماٍت رئيسيٍة وعباراٍت لها صلة بنشاِطَك التجاريِّ 

 
حِث ميزة  فريدة  أخرى، وهي أن الُمعلَن يدفُع فقْط عندما ينقُر  كما يوّفُر التسويُق عبَر محّرِك الب

ا، لن يترّتّب عليك دفع وال .شخص  ما على إعالِنهِ  بمعنى آخر، في حال عدم النقِر على إعالِنَك أبد 
 .فلس

، ولهذا تسّمى بـ    ."إعالناِت الدفِع بالنقرةِ "نعم، هذا صحيح 
 

لنفترْض أّنَك مصّوُر حفالِت زفاٍف وترغُب في أن تظهَر إعالناُتَك في نتائِج البحث عن مصّوري 
يمكُن للتسويِق  .حفالِت الزفاف في دبي، لكّنَك تريُد أْن تدفَع فقْط عنَد نقر الباحِث على إعالِنكَ 

قية التقليديِة كاإلعالنات  عبَر محّرِك البحِث أْن يكفَل لك ذلك، وهذا ما يمّيُزه عن األساليب التسوي
 .التي يتم عرضها في الصحِف والمجالِت واللوحاِت اإلعالنيةِ 
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فإذا قمَت بنشِر إعالنك باستخداِم الطرِق التقليديِة، سيظهُر اإلعالُن لمجموعٍة محدودٍة من 
ض  كما يتوّجب عليك أن تدفع بغ.األشخاص فقط، سواء يبحثوَن عن مصّوِر لحفالِت الزفاِف أو ال

 .النظر عّما حّققه أو لم يحّققه اإلعالن
 

أّما التسويِق عبَر محّرِك البحِث، فيضمن لك أّن كّل من ينقر على إعالِنَك هو بالفعل مهتم  بما 
ألّنهم بحثوا عبر محّرَك البحِث عن مصّوِر لحفالِت الزفاف في دبي، وهو ما أّدى إلى   ُتقّدُمه؛وذلك

 .ظهور إعالنك على صفحة النتائج والنقر عليه
 

فعلى عكِس األساليب التقليدية، يستهدُفَ التسويُق عبَر محّرِك البحِث األشخاص الذين يبحثوَن 
ثر فعالية من إيصال رسالٍة ألشخاٍص قد يكونوَن عِن منتجاٍت وخدماٍت معّينٍة، وهذا بالطبع أك

 . مهتّمين بها أو غير مهتّمين بها على اإلطالق
 

ا، يمكن القول أّن التسويَق عبَر محّرِك البحِث أكثُر كفاءة  من التسويِق التقليدي، أليَس كذلَك؟  إذ 
 .اآلَن أصبحَت تعرُف السبب

 
، فهو يجمع بين الفعالية التسويُق عبَر محّرِك البحِث خيا  :باختصارٍ  ر  ممتاز  لنشاِطَك التجاريِّ

والبساطة في قالٍب واحٍد، حيث المستخدمون يبحثوَن عّما يريدونه على اإلنترنت، والمعلنوَن  
يستهدفوَن كلماٍت بحثيٍة معّينٍة ولكن يدفعوَن فقط عند نقر شخص  ما على إعالناتهم لمعرفِة  

 .المزيدِ 
 

 .محّرِك البحِث هذا هو التسويُق عبَر  
الحقة عن التسويِق عبَر محّرِك البحِث، وسنشرُح طريقة عمله وآليات   دروسسنتحّدث أكثر في  

، وكتابَة اإلعالنات الالفتة لالنتباه  .تحديِد الكلماِت الرئيسيِة األكثِر فاعلية 
 فابَق معنا 

 

 مزاد التسويق عبر محركات البحث -2.4.2
سابقة عن أهمّية التسويَق عبَر محّرِك البحِث باعتباره طريقة  رائعة  لعرض    دروستحّدثنا في  

ولكن  .اإلعالنات في الوقت المناسب، أي أثناَء بحث العمالء المحتملين عن منتجاِتَك أو خدماِتكَ 
 هل تعرف طريقَة عمل التسويِق عبَر محّرِك البحِث؟
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كيَف   درسالمزايدِة، لذلك سنناقُش في هذا ال  يعتمُد التسويُق عبَر محّرِك البحِث على نظاِم 
يكوُن المزاُد، وسُنقّدم مثاال  سيساعُدَك على استخداِم التسويِق عبَر محّرِك البحِث بالطريقِة  

 .الفضلى لنشاِطَك التجاريِّ 
 

ا على  .في البدايِة، حاوْل أن تبحَث عن خدمٍة معروفة، كتصويِر حفالِت الزفاِف مثال   لنّطلْع مع 
 .حِة نتائِج البحِث صف
 

، وهي تلك التي ال يدفع صاحُب الموقِع مقابل "النتائَج المجانية"سترى في وسط الصفحة  
أي  )أعلى يميِن الصفحِة وأسفِلها سترى النتائَج المدفوعَة    وفي.ظهورها في صفحاِت البحث

 .(اإلعالنات
 

تحّدُد محّركاُت البحِث عدَد الخاناِت التي ستظهُر فيها اإلعالناُت في كلِّ صفحٍة، فتبدأ المنافسة  
ا.بين الُمعلنيَن في مزاٍد للفوِز بهذه الخاناِت  ، عنَد البحِث عن مصّوِر لحفالِت الزفاف، تكون إذ 

وتظهُر اإلعالناُت الفائزة في  .اإلعالنات التي تظهر في محّرك البحث هي نتيجَة هذا المزادِ 
أّما الُمعلنوَن الذين لم  .عادة  ما تكون في أعلى الصفحةِ   -خاناٍت بارزة داخَل صفحِة النتائِج  

ايحالْفهم الحُظ ،فتظهُر إعالناُتهم    .في خاناٍت أقل تمّيز 
 

ا، لعّلك تتساءُل اآلنَ  كيَف يكوُن هذا المزاُد؟ ببساطٍة، هو مثُل أغلِب المزاداِت العادية حيث    :حسن 
ولكن ال يقتصر .يتوّجب على كل مشارٍك أن يقّدَم عرَض سعر، وهو ما يؤّثُر على أداِئَك في المزادِ 

ا أن ت ضمن مالءمَة إعالِنَك لموضوِع البحِث وهذه  األمر على عرض السعر وحده، بل يجب أيض 
بوجيز العبارة، من أجل تحقيق النجاُح في هذا النوِع من المزادات، عليك أن .نقطُة مهّمُة للغاية

ا  ّ ّّ ا وقوّي ا مالئم  ى إعالني  ا ومحتو  توفير هذين العاملين هو سر النجاَح .تقّدم عرَض سعر تنافسيًّ
 .لبحثفي مجاِل التسويِق عبَر محّرِك ا

 
، عروض األسعار  .لنلِق نظرة  على هذيِن العامليِن، أّوال 

 
دوالرات أمريكية لكل نقرة على إعالِنَك عند البحث عن خدمات    3لنفترْض أّنك تنوي دفع حتى  

 ."Max CPC" ُيعَرُف هذا السعُر في أغلِب األحياِن بالسعِر األقصى للنقرةِ .تصويِر حفالِت الزفاِف 
ا كأقصى سعٍر للنقرِة، بما يعني أّن عرُضَك أعلى قيمة  لنقل أّن منافُس  ا واحد  ا أمريكي  َك حّدد دوالر 

ويمكُن ألي نشاِط تجاريِّ أن يغّير السعِر األقصى للنقرِة لديه  .وبالتالي ستتقّدم عليه في المزادِ 
 .داِء الذي تريُدهفي أيِّ وقٍت، لذا احرص على مراقبَة عروِضَك بانتظاٍم للتأّكِد من حصوِلَك على األ
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لكن كما سبق وذكْرُت، ال يقتصر المزاُد على عروِض األسعاِر فحسب، بل ُتعد مالءمة المحتوى 
ا وهو عبارة عن مقياٍس   ا أيض  لتقييم   –عادة  ما يكوُن من واحٍد إلى عشرٍة    -عامال  مهم 

 Bing كاُت البحِث مثلَ وتشيُر محرّ .مدى ِمالءمة إعالناِتَك مع الموضوع الذي يبحُث عنه الشخُص 
 .إلى ذلك بنقاِط الجودِة الخاصِة بك Googleو
 

ا ما أجرى عمليَة بحٍث باستخداِم عبارِة   ، وكان عنواُن "تصويِر حفالِت الزفاِف "لنفترض أن شخص 
ا ".تصويُر حفالِت الزفاِف في دبي"إعالِنَك هو   من المرّجح أن يعتبَر محّرُك البحِث إعالَنَك مالِئم 

 .ٍة عاليٍة، وقد تحصُل على نقاِط جودٍة عاليةٍ بدرج
 

؟ صحيح  أن كال اإلعالنين يشيران إلى "خدمات الزفاِف بدبي"لكن ماذا لو كان عنواُن إعالِنَك  
حفالِت الزفاِف، لكنَّ األخيَر ُيعدُّ أقَل مالءمة  ألّنه يتحّدُث عن خدماِت الزفاِف بشكل عام وليس عن 

، وبالتالي قد تحصُل  ف.تصويِر حفالِت الزفاِف  ي هذه الحالِة، لن تكوَن درجة مالءمُة إعالِنَك عالية 
 .على نقاِط جودٍة أقلَ 

 
، عندما يقّدم نشاطان تجارّيان عروَض أسعاٍر متساويٍة،  ولكن ما أهمّية نقاط الجودة هذه؟ مثال 

لظهور في مركٍز أعلى  يقوم محّرك البحث باختيار النشاط التجاري الذي يمتلُك نقاَط جودِة أكثَر ل
 .داخَل صفحِة نتائِج البحِث 

 
ا، أنت بحاجٍة إلى تحسيِن أداِئَك في التسويِق عبَر محّركاِت البحِث، وأفضُل طريقٍة لفعِل ذلك   إذ 
 .هي مراجعُة حمالِتَك اإلعالنيِة باستمراٍر لضمان مالءمة إعالناتك مع مواضيع البحث ذات الصلة

 
السعُر األقصى للنقرِة ونقاُط الجودة هما العامالن الرئيسياِن اللذاِن    باختصاٍر، يعتبر كلٌّ من

 .يحّدداِن أداءك في المزادِ 
 

، لنتابع بنفس السيناريو ونفترض هذه المّرة أن النشاطين التجاريين يتنافساِن على نفِس  حسنا 
 ."تصويِر حفالِت الزفاِف "الكلمِة الرئيسية  

 
عرَض زياد أربعة دوالراٍت كسعٍر أقصى للنقرِة لكنَّ نجح في تحقيق ثالث نقاط جودة فقط من 

ثالثِة دوالراٍت كسعر أقصى للنقرة وبلغ مستوى الجودِة لديها   "مديحةُ "أصل عشرة، بينما عرضْت  
 .حّتى  يمكننا من خالل هذه المعلوماِت أن نعرف نتيجة المزاُد قبل إعالنها.عشَر درجاٍت كاملةٍ 

 
، حصَل زياد على إجمالي اثنتي "ترتيب اإلعالن"بعمليٍة حسابيٍة بسيطٍة الحتساب ما ُيعَرف بـ  

ثالثيَن   "مديحة"، بينما أحرزت  (بعَد ضرِب السعِر بدرجِة الجودةِ )عشرَة نقطة  في المزاد وهو  
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، على الرغم من أن عرض السعر الذي قّدمتة كان أقل ى الرغم من  وهذا يعني أّنه عل  .نقطة 
ها فاَزت بالمزاِد وحصلْت على ترتيٍب أعلى من زياد   عرِضها األقل بدوالٍر واحٍد من عرِض زياد ، إال أنَّ

 .في الصفحةِ 
 

وإن يدّل هذا على  .وتكُثُر مثَل هذه السيناريوهات في مزاداِت التسويِق عبَر محّركاِت البحِث 
وهذا يضمُن أّن اإلعالَن  .بالماِل فقط  "ِقَك للقمةِ شراَء طري"شيء، إنّما يدّل على أنك ال تستطيُع  

ا أعلى بالتالي،  .األكثَر مالءمة  من حيث المحتوى والمضمون يفوُز بالمزاِد، وليس الذي يعرُض سعر 
ا وحصلْت على نقاِط جودٍة منخفضٍة، سيكوُن من الصعِب عليك   إذا لم يكْن إعالُنَك مالِئم 

ا، من المحتمل أاّل ُتظهُر محّركاُت   في الحقيقِة، إذا كانت .المنافسَة  درجُة مالءمِتَك قليلة  جدًّ
ا  .البحِث إعالَنَك أبد 

 
ا أّنها تتوافُق مع   لتحسيِن أداِئَك، عليك التركيز على تحسيِن مالءمِة جميِع إعالناِتَك والتأّكد دائم 

الفوِز بمراكَز أفضَل    هذا سيمّكُنَك من.المصطلحاِت التي يبحُث عنها العمالء في الوقِت الحاليِّ 
 .إلعالناِتَك دوَن الحاجِة لرفِع عرِض السعِر أكثَر من الالزم

 

 ما الذي يجعل الكلمة الرئيسية جيدة -2.4.3
عن التسويِق عبَر محّرِك البحِث، وسنشرُح ما يجعُل الكلمات   درسسنواصل الحديِث في هذا ال

كما سنلقي الضوَء على ثالثِة عوامَل مهّمٍة عليك مراعاُتها عنَد اختياِر  .بالتحديدِ   "جّيدة  "الرئيسية  
 .المالءمُة وعدُد الزياراِت والمنافسةِ   :الكلماِت الرئيسيِة، وهي

 
َك البحِث يتيح لك الدفع فقط كلما نقر شخص  ما على لقد سبق وذكرنا أّن التسويَق عبَر محرّ 

ى  .إعالِنَك، ولذلك عليك أن تحرص على أن كل مبلغ تدفعه لم يكن سد 
، وقمْت  لنعْد إلى مثاِلَنا عن مصّوِر حفالِت الزفاِف ونفترْض أّنك من يملُك هذا النشاَط التجاريَّ

 .ِب زّواٍر جددٍ لتّوَك بتحديِث موقِعَك اإللكترونيِّ وترغُب في جذ
 

تبلغ نحُو دوالرين اثنيِن لكل   "مصّور حفالِت زفاٍف في دبي"ستجُد أن تكلفَة الكلمِة الرئيسية  
، بل يمكُن أن تكوَن عبارة    .نقرة بالمناسبة، ال يشترُط أن تكوَن الكلمُة الرئيسية كلمة  واحدة 
ا ا، إن لم تعرْف مدى فائدِة هذه النقراِت    .أيض  ، فلن تستطيَع معرفَة ما إذا إذ  لنشاِطَك التجاريِّ

 .كانت هذه الكلمُة الرئيسُة جّيدة  أم ال
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ا، قد تجد أّن هذه الكلمَة  ، إذا بلَغ متوّسُط عائِد تلك النقراِت على نشاِطَك أربعيَن دوالر  فمثال 
، لكن إذا كان متوّسُط عائِد النقراِت على نشاِطكَ  ا فقط، الرئيسية المستخدمَة جّيدة  ا واحد   دوالر 

 .فمن المستحسن حينئذ أن تجري بعِض التعديالِت 
 

وبالتالي، يساعُدَك حساُب قيمِة النقراِت على إعالِنَك في تقييم جودِة الكلماِت الرئيسيِة، لكن ال 
قد يسّبب هذا  .يمكنك قياِس القيمِة الناتجِة من الكلماِت الرئيسيِة قبَل بدء حملَتَك اإلعالنيَة 
في حملِتَك    مشكلة، أليَس كذلك؟ فكيَف ستبحُث عن الكلماِت الرئيسيِة قبَل استخداِمها

ا؟ إليك بعُض الخياراِت   .اإلعالنيِة إذ 
 

؟ وهل تصُف منتجاَتَك أو خدماَتَك    :عليك أّوال  أن تسأَل نفَسكَ  هل الكلمُة الرئيسية هذه مالئمة 
 بشكٍل جّيٍد؟

 
، تعتبُر مالئمة  هي الكلماُت الرئيسيُة التي تشيُر إلى بحِث شخٍص ما عن توظيف مصّوِر  مثال 

ا ما يبحُث عن كيفية تصوير حفَل .زفاٍف في دبيلحفالِت ال أّما تلك التي تشيُر إلى أن شخص 
، فهذه بالتأكيد كلمات أقلَّ مالءمة    .الزفاِف بنفِسِه أو كيفية استخداِم التصويِر الرقميِّ

 
وهذا يعني أّنه عليك التركيَز فقط على الكلماِت الرئيسيِة المالئمِة لنشاِطَك التجاريِّ لكي 

 .ّكن من تحقيق النجاحِ تتم
 

وهناك عامل  آخُر عليك أن تأخذه بعين االعتباِر وهو رصد عدِد الزياراِت التي من المرّجح أن 
 .تحّصلها الكلمُة الرئيسية

 
، لكن، ما العمُل إذا كانت  بصيغٍة أخرى، يمكُنَك إعداَد قائمٍة بالكلماِت الرئيسيِة األكثِر مالءمة 

؟ الكلماُت    الرئيسيُة المالِئمُة لك ال يبحُث عنها أحد 
على سبيِل المثاِل، فّكْر في هذه الكلمِة الرئيسية .في هذه الحالِة، علينا أن نبدَأ من جديدٍ 

 ."مصّور  فوتوغرافي  في دبي متخصص  في تصويِر حفالِت الزفاِف الخارجيةِ "
 

ن المستبعد أن يستخدم الباحث كلمة  هذه العبارة تصُف نشاَطَك التجاريِّ بشكٍل جيٍد، لكن م
ا أن يساهم تقديم عرُض سعٍر لهذه  .رئيسية مفّصلة بهذا الشكل وبالتالي، من المستبعد أيض 

 .الكلمِة في تمكين الباحثين من التعّرف على نشاِطَك التجاريَّ 
 

أكثر مالءمة    "يتصويُر حفالِت الزفاِف في دب"من ناحيٍة أخرى، ُتعّد الكلمُة الرئيسية األقصُر مثل  
 .لنشاِطَك، وقد تفيُد في إظهاِره للباحثين
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أدواُت بحِث الكلمِة الرئيسية يمكُنها تقدير عدِد الزياراِت لمساعدِتَك على التعامِل بشكٍل أفضَل  

لكن في الحقيقِة، سيكوُن عليك أن ُتخطئ قليال  حّتى تحّدَد الكلماِت الرئيسيَة .مَع الموضوعِ 
 .تجذب زياراٍت أكثر  المالئمَة والتي

 
ا إلى  .واآلَن أنت تعرُف مدى أهميِة المالءمِة والزياراِت إليجاِد الكلماِت الرئيسيِة الجّيدةِ  لننتقْل إذ 

 .عامٍل آخَر أكثَر أهمية  في تحديد كفاءِة كلماِتَك الرئيسيِة، وهو المنافسة
 

راِت، فمن المرجِح أّن منافسيَك  إذا كانت الكلمُة الرئيسية ُمالِئمة  وتجذب الكثيَر من الزيا
ا ا للكلمِة الرئيسيِة  .يستخدموَنها أيض  ، من المرّجح أن كلُّ مصّوٍر في دبي يعرُض سعر  تصويُر "مثال 

 ."حفالِت الزفاِف في دبي
 

هذا ال يعني أن تتجاهلها، لكن يجُب أن تبحَث عن الكلماِت الرئيسيِة التي تجمع بين المالءمُة 
اوجذب الزياراِت    .وفي الوقت نفسه تكوَن المنافسُة عليها أقل نسبي 

 
، قد تكوُن الكلمُة الرئيسية  أقلَّ تنافسية  ألنها تصُف   "تصويُر فيلِم حفِل الزفاِف في دبي"مثال 

لذلك، عندما تفكُر في الكلماِت الرئيسيِة التي تريُد أن تضَعها في   .نشاَطَك بشكٍل دقيٍق 
 .اإلعالنيِة، عليك أن تتذّكَر المالءمَة والزياراِت الُمحتملَة والمنافسَة حمالِتَك  

 
ال تنَس أن األمَر يحتاُج إلى الموازنة بين العناصر الثالثة هذه، ولكن مجّرد التفكيَر فيها يضُع 

ا، ثّم الق.حملَتَك اإلعالنيَة على الطريق الصحيح يام لذلك تأّكْد من رصد كلماِتَك الرئيسيِة جّيد 
باإلجراءات أو التعديالت الالزمة التي ستقودك إلى مزيٍد من التقّدِم والنجاِح في عالِم التسويِق 

 .عبَر محّركاِت البحث
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 اجعل إعالناتك مميزة -2.4.4
هل الحظَت التشابه بين معظَم اإلعالناِت التي تراها في نتائِج أيِّ بحٍث على اإلنترنت؟ في هذا 

تسليط الضوء على نشاِطَك التجاريِّ باستخداِم إعالناٍت تجذُب انتباَه  ، سنساعُدك في  درسال
 .المستخدِم وسنعّلمك كيفيَة كتابِة العناوين التي تّشجُعُه على الضغِط على إعالنك

 
 .لنبدْأ بالبحِث عن مصّوٍر لحفالت الزفاف، أال يبدو العنواُن الجديُد لإلعالِن ذا صلٍة أكبَر بالبحِث؟

ّوال  وجود عدد كبير من مصوري حفالت الزفاف على اإلنترنت، وأَن جميَع اإلعالناِت  قد تالحظ أ
ا.موّزعة  بشكل عشوائي ا مميز  ، وال ُتقدُم شيئ   .ذلك ألنَّ صلَتها ببحثنا ليست قوية 

 
وال تنَس أّن الكثيَر من نتائِج البحِث المجانيِة، أي النتائُج التي تظهر في وسِط الصفحِة، تتنافُس 

 .في ما بينها على جذِب انتباِهكَ 
 

ال شكَّ في أّن إعالَنك قد يضيُع بسهولٍة في بحِر النتائج هذه، ومن هنا أهميُة ابتكاِر إعالٍن 
ا، كيَف تسّلط الضوء على إعالنك ليبرَز داخَل صفحِة البحِث؟ .فريٍد يمّيزك عن اآلخرينَ   إذ 

 .اتباُعها لتحويِل إعالِنك إلى محٍط لألنظارهناك بعض اإلرشاداِت البسيطِة التي ُيمكنك  
 !لنبدْأ بالمالئمة

 
الُمالءمُة هي أساُس لعبِة التسويِق على محرِك البحِث، لذلك حاوْل صياغة عنواٍن إلعالِنَك  

هل تذكُر مثاَل البحِث عن مصّوِر .يتوافُق قدر اإلمكان مع الكلماِت التي يستخدمها الباحُث 
دَت التأّكد من ظهوِر إعالِنَك ضمن نتائِج البحِث عن هذه الكلماِت، عليك  لحفالت الزفاف؟ إذا أر

؛حتى يصل إعالُنَك إلى  "استِعن بمصوٍر لحفالِت الزفاف"استخداُمها في عنواِن اإلعالِن لُيصبح  
 .المستخدمين الذين يبحُثون عن هذه الكلمات المفاتيح

 
ديم عرٍض استثنائيٍّ أو ترويجيٍّ أو عرض مؤقٍت  هناك طرق  أخرى لتمييز إعالِنَك عن غيره، مثل تق

 وفي الوقِت المناسِب؟ 
 

لننظر إلى السطر األول  .يمكنك جذب انتباه العميل عبر تقديم حسوماٍت أو ميزات خاصة تهّمه
ا".صور  لكلِّ حفالِت الزفاِف "  :في إعالنك ا خاص  رأُيك مثال  في تقديم   ما.يمكننا تعديله ليشمَل عرض 

 ."حسٍم بقيمِة خمٍس وعشريَن بالمائة على طلبات تجميع وتركيب الصور"
 

ا لزيارِة موقِعّك اإللكترونيِّ  ا واضح  ا، ويعطي العميَل سبب  ا  .يبدو هذا العرض رائع  ويمكُنَك أيض 
ا"اإلعالن عن   ا وعشريَن دوالر  ٍّ للطلبات التي تتجاوُز قيمتها خمس   ."شحٍن مجانَي
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في    "تحثَّ العميَل على القيام بإجراء محّدد"في المرحلة النهائية من إعداد اإلعالن، عليك أن  
إعالِنَك، أو بصيغٍة أخرى، عليك أن تخبر زّواَرَك بما تريُدهم أن يفعُلوا عنَد دخوِلهم إلى 

، فاألبحاُث "احجز"أو    "اشترِ "أو    "تعّرُف علينا"هنا أهمّية إدراج تعليمات محّددة مثل    من.موقِعكَ 
 .تشير إلى أن المستخدمون يستجيبوَن عندما يتمُّ توجيُههم التخاذ خطوٍة محّددة

 
لذلك، من المجدي تضمين تعليمات واضحة في السطِر الثاني من إعالِنَك حتى يعرُف الباحُث ما  

ا عن الضغط على إعالنكينتظره تحد   "احجْز عبَر اإلنترنت اآلنَ "لنفترْض مثال  أنك اخترَت عبارَة  .يد 
قة   ا، مثَل  .ليسْت العبارة سيئَة، لكّنها ليسْت شيَّ شاهد مجموعة   "لنستخدم عبارة أخرى أكثَر تحفيز 

 ."!من صوِر حفالِت الزفاِف 
 

وحي إليِه، بما عليه فعُلُه عنَد زيارِة موقِعَك هذه العبارة أفضُل بكثير، فهي ُتخبُر العميَل، أو تُ 
، وهي تدعم الفكرة التي تريد إيصالها للعميل وهي أن نشاَطَك التجاريَّ ُيلّبي   اإللكترونيِّ

 .احتياجاته ألّنك تملُك تشكيلة  واسعة  من صوِر حفالِت الزفاِف 
 

ا، لنعْد اآلن إلى إعالِننا األساسي ونقارنه بالنسخة المع  أال يبدو العنواُن الجديُد لإلعالِن  .ّدلةحسن 
ذي صلٍة أكبَر بالبحِث؟ فهو ُيعِلم العميل بوجود عرٍض شيٍق، ويحّثه على إجراِء خطوٍة محّددة،  

ا أكبر من عمالء إلى موقِعَك اإللكترونيِّ   .ومن المرجِح أنه سيجذُب عدد 
 

ا ما العبرة من هذا الدرس حتى اآلن؟ تعّلمنا أّن بعَض ا لتعديالت البسيطِة تساعد إعالناَتَك  إذ 
ا في المنافسةِ  ا متقدم   :لذلك، عليك اتباُع ما يلي.على التمّيِز عن غيرها، وتمنُحَك مركز 

، عليك صياغة عنواِن إعالِنَك بما يتالئُم مع عملّيات البحِث، ثم وضُع عرٍض خاصٍّ أو مناسٍب،   أوال 
ا، عليك تشجيُع العميِل على القيام    .بإجراء محّددوأخير 

 
تذّكْر فقط أن كتابَة  .ستساعُدَك هذه اإلرشاداُت على تحسيِن العائِد من إعالِنك على محّرِك البحِث 

ا كالبحِث عن الكلماِت الرئيسيِة أو مراقبِة عرِض السعِر   ، تمام  إعالناٍت جّيدة هي عملية  مستمرة 
 .الذي ُتقدُمه مقابَل كلِّ نقرٍة على اإلعالنِ 
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 تحسين الحمالت على شبكة البحث  -2.5
 من خالل تنظيم الحمالت "المالءمة"تحقيق  -2.5.1

ا من قبل عن أهميِة مالءمِة حمالِت التسويِق مع عملّيات البحث ستتعّرف على سبَب  .تحّدثنا كثير 
، حيث سنلقي نظرة  على مكّوناِت الحملة اإلعالنية، ونوضح كيفيَة درستلك األهميِة في هذا ال

هل أنت جاهز  للتسويق لنشاطك التجاري بشكل ناجٍح  . تتوافق مع عملّيات البحثإعداد حمالِت 
ا، لنبدأْ   !على محرِك البحِث؟ حسن 

 
من المصطلحات المعّقدة بعض الشيء، لكنها سهلُة الفهِم إذا    "المالَءمةِ "قد تبدو كلمُة  

ا باستخداِم  .فكرَت فيها من منظور شخٍص يستخدُم محركاِت البحِث  على سبيِل المثاِل، لنجري بحث 
 .، وُنلقي نظرة  على بعِض اإلعالناِت التي تظهرُ "مصوُر حفالِت زفاٍف "عبارِة  

 :ثالثُة إعالناٍت لدينا هنا  
 

هذا  .وهو متبوع  بمعلوماٍت عن األسعاِر واالختياراِت  "مصوُر حفالِت زفاٍف "اإلعالن األّول بعنواِن  
 .اإلعالُن ُمالئم  ألقصى درجٍة ألنه ُيطابُق عبارَة البحِث، ويوّفُر معلوماٍت مفيدة  

 
ويتضمُن بعُض المعلوماِت عن   "زفاِف التقاُط صوٍر عفوّيٍة من ال" :أّما اإلعالُن الثاني، فهو بعنوان

هذا العنواُن ُمالئم  بدرجٍة مقبولة، ولكن أقلَّ من اإلعالِن .أنواِع صوِر الزفاِف التي ُيقدُمها المصّور
وبالتالي، ستعتبُر محركاُت البحِث هذا اإلعالَن أقلَّ صلة   .األوِل؛ألنه ال يعكُس عبارَة البحِث بدقةٍ 

 .بالموضوعِ 
 

ا، اإل ، ولكن يبدو أّنه إعالن لموقٍع يبيُع ُملصقاِت  "صوُر حفِل الزفاِف "عالِن الثالِث هو بعنوان  وأخير 
ا، وهذا غيُر مالئٍم مع ما نبحُث عنه  .وليس صور 

 
ا إلى صفحَة الويب  من جهة أخرى، عندما يتعلُق الموضوُع بالمالءمِة، تستند محركاُت البحِث أيض 

م بعَد الضغِط على اإلعالِن، والتي ُتعرف باسم الصفحَة  األولى التي يصل إليها الُمستخد
 .المقصودةَ 

 
إلى جانب مالءمِة اإلعالِن مع عبارِة البحِث، يجُب أن تتوافق الصفحُة المقصودُة   :إليَك التفاصيل

 .مع اإلعالِن الذي يضغُط عليه الشخُص 
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في الحقيقة، تمكن .ات البحِث قد تتساءل عن سبب إيالء أهمّيٍة كبرى لمالءمِة اإلعالن مع عمليّ 
مهّمة محرِك البحِث في إيجاَد النتائِج التي تتوافق مع كلماِت البحِث، ويشمل ذلك إيجاَد 

 .اإلعالناِت ذاِت الصلِة بكلمات البحث
 

ا لألنشطِة التجارية التي تعرض إعالناتها على محركاِت البحِث، فهي تمنح  والمالءمَة مهمة  أيض 
ا أعلى في صفحِة عرِض نتائِج البحِث   .اإلعالناِت المالئمَة مركز 

 
وكذلك، إذا كان إعالُنَك أكثَر مالءمة  لعباراِت البحِث مقارنة  بمنافسيَك، قد تحصد العدد نفسه من 

 .الزياراِت العائدِة من اإلعالِن بسعٍر أقلَّ 
 

يب نشر حمالِت التسويٍق على محرِك البحِث  بعد أن أوضحنا أهمّية المالءمة، لننتقْل اآلَن إلى أسال
 .لتحقيق نسبَة مالءمٍة عاليةٍ 

تخّيْل خطَة التسويِق على محرِك البحِث على شكل شجرة مقلوبة، يكوُن فيها حساُبَك في 
 .، أو في أيِّ محرِك بحٍث آخرَ Bing Ads أو Google Ads األعلى، وهو الحساُب الذي تنشُئُه في

 
الحمالت من الحساب، وكلُّ حملٍة تستند إلى قراراٍت مهمٍة، كالميزانيِة اليوميِة، يتم إطالق  

 .والمناطِق أو البالِد التي سيظهُر فيها إعالُنَك، وشبكاِت اإلعالِن التي ترغُب في استخداِمها
رئيسيِة وداخَل كلِّ حملٍة يمكُنَك إنشاُء مجموعاٍت إعالنيٍة متعّددٍة، وهي تشكيلة  من الكلماِت ال

 .واإلعالناِت التي تحاوُل إظهاَرها عنَد البحِث عن تلك الكلماِت 
 

وعند تنظيم حساِبَك بهذه الطريقِة الدقيقة ُيمكنك ضمان ظهور اإلعالناِت األكثِر مالءمة  ضمن 
 .عملّيات البحث

 
 !لنذهْب إلى مثاٍل آخَر عن مصوٍر لشرح هذه النقطة

 
، وأنَك متخص َك مصور  ص  في أنواٍع مختلفٍة من التصويِر، مثَل حفالِت الزفاِف، وصوِر تخّيْل أنَّ

كلُّ نوٍع منهم يتضمُن خدماٍت مختلفٍة، لذلك عليك تقسيم إعالناتك  .األطفاِل والصوِر العائليةِ 
 .على حمالٍت منفصلةٍ 

 
، في حمل.سُتنشئ بعدها داخَل كلِّ حملٍة مجموعاٍت إعالنيٍة لكلِّ نوٍع من الخدماِت  ة مصوِر مثال 

حفالِت الزفاِف، قد ُتنشُئ مجموعاٍت إعالنيٍة تتضّمن صوِر حفالت الخطوبة والزفاف وغيِرها من  
 .الصور المشابهة
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أّما في المجموعِة اإلعالنيِة المخّصصة لصوِر األطفاِل، فستضيُف الكلماِت الرئيسيَة التي قد 
اآلن يمكُنَك كتابُة إعالٍن ".يثي الوالدةِ صوُر حد"أو    "تصويُر األطفالِ "يبحث عنها المستخدم، مثَل  

نلتقُط أجمَل الصوِر لحديِثي الوالدِة بأسعار     -تصويُر األطفاِل  "يتوافُق مع الكلماِت الرئيسيِة، مثَل  
ا اآلنَ   ."!مناسبة، احجْز موعد 

 
ا لموضوِع ا"تصويُر األطفالِ "إذا بحث المستخدم عن الكلمتين    .لبحِث ، سيكون هذا اإلعالُن مالئم 

ا وباختصار ، يجُب أن تكوَن حمالُتَك التسويقيِة على محّرِك   :إذ  مهما كان نوع نشاِطَك التجاريِّ
ا وواضحَة المعالِم   .البحِث مدروسة  جيد 

 
َك بتقسيِم منتجاِتَك أو خدماِتَك على حمالٍت إعالنيٍة ومجموعاٍت إعالنيٍة ُمنفصلٍة، سيكوُن  وتذّكْر أنَّ

ا  باستطاعِتَك أن ُتظهُر إعالناٍت تساعُد العمالَء على إيجاِد ما يبحثوَن عنُه بدقٍة، ما ُيعُد مكسب 
 .لجميِع األطراِف 

 

 االستفادة إلى أقصى حد من كلماتك الرئيسية -2.5.2
أصبحَت اآلن تعلم أّن المستخدمين يكتبون الكثيَر من الكلماِت الرئيسيِة للبحِث عن المنتجاِت أو 
 .الخدماِت، حاَن الوقُت لنتحدَث عن كيفيِة اختيار كلماِتَك الرئيسيِة لتكون فّعالة إلى أقصى حدّ 

 
 ، سنلقي الضوَء على أدواِت البحِث، كتلك التي توفُرها محركاُت البحِث مثلَ الدرسفي هذا  

Google وBing  عدد أكبر  ، وسنكشف دور تلك األدواِت في اختياِر كلماِت رئيسيِة دقيقة ومساعدة
؟ لنبدأْ   .من العمالِء الُمحتمليَن على إيجاِد موقِعَك على اإلنترنت  !هل أنت مستعد 

 
تخّيْل أّن لديَك حملة إعالنية على محركاِت البحِث للترويِج لنشاِطَك التجاري، وهو تصويُر حفالِت 

نيٍة جديدٍة لإلعالِن  لديك مجموعة من العمالُء الدائمين وترغُب اآلن في إنشاِء حملٍة إعال.الزفاِف 
 .عن تقديم خدمٍة ُأخرى وهي تصويُر الحيواناِت األليفةِ 

 
للبحِث عن الكلمِة   "Bing" أو أداةِ  "Google" بإمكاِن أداواٍت، مثَل مخطِط الكلماِت الرئيسيِة لدى

حملَتَك اإلعالنيَة المفتاح، مساعدَتَك على إيجاِد الكلماِت الرئيسيِة األكثِر مالءمة  والتي ستفيُد  
 .الجديدةَ 

 
، إذا بحثَت عن   ا أخرى ذاَت صلٍة بهذا  "صوُر حيواناٍت أليفةٍ "مثال  ، ستعرُض لك األداُة أبحاث 

ا.النشاِط  ا ما الكلمات الرئيسية التي يمكُن استخداُمها في حملِتَك اإلعالنيِة الجديدِة أيض   .لنَر إذ 
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لوحاُت   -مصّور حيواناِت    -صوُر الكالِب  "مثَل  عادة  ما يبحُث المستخدمون عن مصطلحاٍت  
ُتبّيُن النتائُج عدَد مّراِت البحِث التي قد تحصُل عليها كلُّ عبارٍة، إلى جانِب معلوماٍت أخرى  ".الكالِب 

 ."مستوياِت المنافسةِ "و  "أسعاِر العروِض "مفيدٍة، مثَل اقتراِح  
 

اٍت عديدٍة ُتسمى بمجموعاٍت إعالنيٍة، بناء  على تلك المعلومات، تستطيع أن ُتنشَئ مجموع
، وربما واحدة   (للوحاِت الكالِب )، وثالثة   (لصوِر الكالِب )إحداها للوحاِت الحيواناِت األليفِة، وأخرى  

 .(لمصّور الحيواناِت )
 

فمن خالل تنظيم هذه المصطلحاِت داخَل مجموعاٍت إعالنيٍة، ُيمكُنَك كتابة إعالناٍت مالئمٍة لكلِّ 
ينطبُق ذلك على الكلماِت الرئيسيِة المالئمِة، لكن ماذا عن .ٍة من الكلماِت الرئيسيةِ مجموع

 الكلماِت غيِر المالئمِة؟
 

، "قلم رصاٍص لرسِم لوحاِت الحيواناِت األليفةِ "يبحُث الكثير من المستخدمين عن عبارة    :إليَك مثال  
ويبحُث كثيروَن آخروَن عن .ات أليفةما يعني أنهم يبحثون عن منتج مختلف وليس عن مصّور حيوان

، وهو منتج ال يقّدُمه نشاطك  "لوحات حيوانات أليفٍة بألواٍن مائيٍة أو لوحاِت حصانٍ "عبارة  
 .التجاري

 
لتجّنب ظهور إعالناِتَك    "الكلماِت الرئيسيِة السلبيةِ "لالستجابة لهذه الحاالت، عليك استخداُم  

صور )و  (قلم رصاص)مواضيَع ال عالقة لها بنشاِطَك التجاريِّ مثل  عنَدما يبحث المستخدمون عن  
ستقوُم هذه الكلماُت الرئيسيُة السلبيُة بمنع إعالِنَك من الظهور عندما    .مثال    (حصان  )و  (فنية

 .تحتوي عبارُة البحِث على كلمٍة أو أكثَر من هذه الكلماِت غيِر المرغوِب فيها
 

؛ألنَّ منَع إعالناِتَك من الظهوِر في األبحاِث غيِر المالئمِة لنشاِطَك  ُيفيُد ذلك حملَتَك اإلعالنيَة 
 .التجاريِّ سيوفُر أمواَلك، ويضمُن أن عمالءَك الحقيقييَن هم فقط من سيروَن إعالناَتكَ 

 
يمكُن ألدواِت البحِث عن الكلماِت الرئيسيِة أن تساعُدَك على إيجاِد   :لنراجْع ما تعّلمناه حّتى اآلن

 .باراِت التي تجذُب العمالِء، واكتشاِف الكلماِت الرئيسيِة التي عليك تجنُبهاالع
 

ا، عليك الرجوُع إلى هذه األدواِت بانتظاٍم؛ألن سلوَك المستخدمين في البحِث يميُل إلى التغّيِر  إذ 
اؤها  من آٍن إلى آخَر، وفي حال لم تحّدث حمالِتَك اإلعالنيِة لفترٍة طويلٍة يمكُن أن يبدَأ أد

 .بالتراجع
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 أنواع مطابقة الكلمات الرئيسية -2.5.3
 ال شّك في أّنك تريُد تحقيق نجاح أكبر في التسويِق على محركاِت البحِث؟

، وسنتعلُم كيَف أنَّ "أنواع ُمَطابقِة الكلماِت الرئيسيةِ "، سنستكشُف خاصية  الدرسفي هذا  
تحكِمَك في عباراِت البحث التي ُتظهُر  استخداَم أنواع ُمطابقٍة مختلفٍة يمكُن أن ُيزيَد من  

 .إعالناَتكَ 
 

هل تعلُم أنَّ محركاِت البحِث قد ُتظهُر إعالناَتَك عندما يبحُث الناُس عن عباراٍت أخرى لم تختْرها 
أنت بالتحديِد؟ ذلك ألنَّ بإمكان محركاِت البحِث عرَض إعالناِتَك عنَد بحِث المستخدمين عن عباراٍت  

 ."الُمطابقِة التقريبيةِ "ي حددَتها، وهذا ُيسمى بـشبيهٍة بتلك الت
 

ا إلضافِة جميع   َك لسَت مضطر  ، وتعني أنَّ في أغلِب األوقاِت، تكوُن المطابقُة التقريبيُة مفيدة 
الصيغ الُمحتملة للكلمِة الرئيسيِة التي ترغُب في استهداِفها، مثّل صيغتي الُمفرِد والجمِع، 

 .أخطاٍء إمالئيةٍ والصيِغ التي تحتوي على  
 

ا أنَّ محركاِت البحِث قد ُتظهُر   إعالناَتَك عند    -في بعض األحيان-إاّل أنَّ هذه المرونَة تعني أيض 
ا؟ ببساطٍة، يمكُنك استخدام  .البحث عن كلماٍت رئيسيٍة ليسْت ذاَت صلٍة بنشاِطكَ  أنواِع  "ما الحلُّ إذ 

 .إلصالِح ذلك  "مطابقِة الكلماِت الرئيسيةِ 
 
ترْض أنك مصوُر صوٍر شخصيٍة، عندما تفكُر في كلماٍت رئيسيٍة لحملِتَك اإلعالنيِة قد تفّكر مثال  لنف

 ."مصور في دبي"بعبارة  
 

قد يؤدي إلى   "مصور فوتوغرافي بدبي"إذا أدرجَت هذه الكلمَة المفتاح، فالبحُث عن عبارِة  
 .بِط عما تعرُضهُ ظهوِر أحِد إعالناِتَك، حتى لو كان المستخدم ال يبحُث بالض

لكن، ماذا إذا كان يبحُث عن شراِء صوٍر لمدينٍة دبي؟ أو عن شخٍص ما لتصويِر حدٍث ما بدبي؟ أو 
ا ما ال يكون  عن صوٍر تجارّية لمجلٍة؟ قد تؤدي أيُّ من كلماِت البحث هذه لظهوِر إعالِنَك، لكن غالب 

 .الباحث عميال  محتمال  لك
 

؛ألن عميَلَك  إذا أردَت تجّنب ظهور إعالناِتك في هذه األبحاِث، اختْر كلماٍت رئيسيٍة أكثَر دّقة 
ا ما يبحُث بعباراٍت مثَل    ."صور  عائلية  بدبي"أو    "مصوُر صوٍر شخصيٍة بدبي"الُمستهدَف غالب 

لَنَر كيف يمكنك القيام  .لَ إلى جانِب ذلك، يمكُنَك اختيار أنواِع المطابقِة لتنقيِح النتائِج بشكٍل أفض
 .بذلك
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لكن من الممكن اختيار أنواُع المطابقِة .الكلماُت الرئيسيُة تخضع للمطابقِة التقريبيِة بشكٍل عامٍّ 
لتغييِر المطابقِة التقريبيِة إلى مطابقِة  .األّولّيِة األخرى، مثَل مطابقِة العبارِة والمطابقِة التامةِ 

باِس حوَل الكلمِة المفتاِح، ما يعني أن الكلمَة المفتاَح مصوُر صوٍر العبارِة، ضْع عالماِت االقت
 ."مصوُر صوٍر شخصيٍة بدبي"شخصيٍة بدبي ستصبح  

 
ه ال يمكن عرُض إعالناتك إاّل إذا   "Google Ads" أو "Bing Ads" ُتشير مطابقُة العبارِة ألداةَ  أنَّ

، "مصوُر صوٍر شخصيٍة بدبي"ث شخص  عن عبارِة  وبالتالي، إذا بح.اشتمَل البحُث على العبارِة كاملة  
 !يمكُنه رؤية إعالِنكَ 

، ما يعني أّن البحَث عن   ا الصيُغ الثانويُة، كالجمِع مثال  وال يقتصُر األمُر على ذلك، بل يشمل أيض 
 .سُيظهُر بدوره إعالَنكَ   "مصّورو صوٍر شخصيٍة بدبي"عبارة  

 
، لن يظهَر إعالُنَك؛بسبب عدم وجود  "مصور  بدبي"مثل    ولكن، إذا بحَث شخص  عن عبارة عامة أكثر

 ."صور شخصية"عبارَة  
 

مصوُر "أّما مَع مطابقِة العبارِة، فيمكُن للباحِث وضُع كلماٍت قبَل وبعَد العبارِة، ما يعني أن عبارَة  
ا لظهوِر إعالِنكَ   "صوٍر شخصيٍة بدبي الشرقية ي أيض   .ستؤدِّ

 
المزيد من الدّقة، فيمكنك استخدام الُمطابقُة التامُة للكلماِت الرئيسيِة بوضِع أّما إذا أردَت  

  "مصور صور شخصية بدبي"أي أنَّ الكلمَة المفتاَح  .الكلمِة أو العبارِة بيّن قوسيِن معقوفين
 .]مصور صور شخصية بدبي]ستصبُح  

 
َر إعالُنَك أمامه؛ألنه ال يطابُق  بالتالي، إذا قاَم شخص  بالبحِث عن مصوِر صوٍر شخصيٍة، لْن يظه

إلى ظهوِر   "مصور  بدبي"وعلى نفِس المنواِل، لن يؤّدي البحُث عن عبارة  .الكلمَة المفتاَح بدقةٍ 
ا  .إعالِنَك أيض 

 
في هذه الحالِة، وعلى عكِس مطابقِة العبارِة، ال ُيعرُض اإلعالُن إذا قاَم الباحُث بوضِع كلماٍت 

ا بعرَض اإلعالنِ إضافيٍة، إال أنَّ الصي  .َغ الثانويَة كالجمِع تسمح أيض 
 

عند تغييِر كلماِتِك الرئيسيِة من المطابقِة التقريبيِة لمطابقِة العبارِة والمطابقِة التامِة، تنحصُر  
ا؟ يمكنك اختيار ميزة مطابقٍة متوازنة تتيُح لإلعالناِت الظهوَر .فرُص ظهوِر إعالِنكَ  ما العمُل إذ 

 .جاِح ضعيفة  أمام العمالِء الُمحتمليَن، وتمنُع ظهوَرها عندما تكوُن فرُص الن
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ا، عند إضافة خيارات مطابقة تقّيد كلماِتَك الرئيسيِة، من الُمحتمِل ُمالحظُة انخفاٍض في   وأخير 
 .ُمعدِل زياراِتَك، لكنَّ جودَة الزياراِت تتحسُن، وهذا ما يهمنا

 

 ما الذي يعمل وما الذي ال يعمل كيف تعرف -2.5.4
في  .أصبَح لديَك اآلَن بعُض الحمالِت اإلعالنيِة المنتشرة على اإلنترنت، وعليك اآلن متابعة أدائها

سنشرُح ما هي .، سنشرُح لك كيفية تتّبِع اإلحاالت الناجحة الناتجة عن إعالناتكالدرسهذا  
التقنيُة التي اإلحاالت الناجحُة، وطريقَة اختياِر المعايير التي تريد قياسها عبرها، والطريقُة  

 .تستخدُمها لتعقّبها
 

َك تستطيُع قياَس القيمِة التي  واحدة  من أفضِل األشياِء في التسويِق على محّرِك البحِث هو أنَّ
وهي األفعاُل أو  -لفعِل ذلك، عليك تتبُع اإلحاالت الناجحِة  .تحصُل عليها من حمالِتَك اإلعالنيةِ 
باستخداِم األدواِت التي    -أن يقوم بها زوار موقَعَك اإللكترونيَّ اإلجراءاُت األكثُر أهمية  التي تريُد  

 ."Bing"و "Google" توفُرها محركاُت البحِث مثلَ 
 

ا؟ ال تقلق، إليك التفاصيل لنبدْأ باختياِر اإلحاالت الناجحة التي عليك    :هل يبدو األمُر ُمعقد 
 .تتبُعها

 
َك مصور  مختّص في تصوير الطبيعِة   ا مطبوعة  عن صوره على اإلنترنت، ما لنفترْض أنَّ يبيُع نسخ 

؟   "إحاالت ناجحة"هي االجراءات التي قد يقوم بها الباحث والتي ُتعتبُر   على موقِعَك اإللكترونيِّ
، لكن ما هو اإلجراء اآلخُر الذي تريُد أن يقوُم به  صحيح أّن طلُب الشراِء هو إجراء  مهمٌّ

 المستخدمون؟
 

ا، يجُب أن يتضم َن موقُعَك اإللكترونيُّ نموذَج استمارِة التواصِل ليستطيَع العمالُء المحتملوَن حسن 
، ما هي الُنسُخ األخرى المعروضُة للبيِع لديَك؟ أو هل أنت متوّفر  توجيَه األسئلِة إليَك، مثال 
ا عبَر هذه االستمارِة، ُيعد ذلك أيض   ا  لتصويِر مناسبات خاصٍة؟ عندما ُيرسل لك شخص  استفسار 

 .إحالة  ناجحة  
 

، وأغلُب ما   ا على اإلنترنت؟ قد تكوَن مصّوَر حفالِت زفاٍف مثال  لكن، ماذا لو كنَت ال تبيُع نسخ 
في هذه الحالة، قد يكون لديَك  .يتضّمنه موقَعَك اإللكترونّي هو مقّدمة تعريفية عن عملك

باإلضافة إلى    .ُيعتبُر ذلك إحالة ناجحة وعندما يقوُم الزّواُر بتحميِلها،  .قابلٍة للتحميلِ  "PDF" مراجع
ذلك، يمكُنَك إدراج رابٍط يستطيُع المستخدمون الضغط عليه لُترَسَل لهم أسعاَرك عبَر البريِد  
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، وهذه طريقة  أخرى تخّولك تحويل العمالء المحتمليَن إلى عمالٍء فعلّيين وبالتالي  .اإللكترونيِّ
ا باعتباِره إحالة    .ناجحةعليك تتّبُع ذلك أيض 

 
كالمعامالِت الناجحِة، وإرساِل    :في هذين المثليِن، ذكرنا مجموعة  من اإلحاالت الناجحِة المختلفةِ 

ا، هل يمكُنَك اآلن التفكيَر .وهناك الكثيُر من الخياراِت األخرى.استماراِت التواصِل، والتحميالِت  إذ 
؟في اإلحاالت الناجحِة التي ترغُب بتتّبِعها في نشاِطَك التج  اريِّ

 
ا، يمكُنَك   ا؟ حسن  بعد ذلك، تأتي خطوُة التتّبِع، كيَف تستطيُع تتبَع هذه اإلحاالت الناجحِة فعلي 
استخداُم األدواِت التي توّفُرها محركاُت البحِث، والتي تتيُح لك، أو للشخص الذي ُيديُر موقَعَك  

، وضَع رمٍز في صفحاٍت معينٍة على موقِعكَ  ا، خاصة  إن لم يكْن  قد يبدو  .اإللكترونيَّ ذلك ُمعقد 
، لكن ال داعَي للقلق، فنحن موجودون لمساعدتك  .لديَك أيُّ دعٍم تقنيٍّ

 
لنعْد إلى نشاِط تصويِر الطبيعِة، والذي تريُد فيه تتّبَع طلٍب اكتمَل، ما يعني أنَك تحتاُج إلى 

صفحِتَك الرئيسيِة، وإال   تحديِد المكاِن المناسِب لوضِع رمز تتبِع اإلحالة، لكن ال تضَعها في
 .سَيعتبُر الرمُز كلَّ زيارٍة لموقِعَك إحالة  

 
ْت رمز تتبِع اإلحالة في صفحِة تأكيِد الطلِب  وهي الصفحُة التي يراها العمالُء  .بدال  من ذلك، ثبِّ

 .الطريقِة، ستعرُف أن اإلحالة حصلت بالفعل  وبهذه.بعد إكماِلهم الطلَب 
 

ا مثَل المثاِل السابِق، إلى  بعد ذلك، إذا قررَت تتبَع االستفساراِت على اإلنترنت، ستحتاج، تمام 
تثبيِت رمز تتبِع اإلحالة في صفحٍة يراها الزواُر فقط بعَد إرسال االستفساِر، مثَل الصفحِة التي 

ِع اإلحاالت الناجحِة بالشكل المناسب، عليك إرفاُق    .يمه الطلَب تشكُر فيها العميَل بعَد تقد لتتبُّ
  الرمز في الصفحِة التي يراها الشخُص فقط بعَد قياِمِه باإلجراِء الذي تريُد متابعَتهُ 

أن ُتثّبَت الرمز، ستبدُأ بالحصوِل على تقاريَر تخبُرَك بعدِد اإلحاالت الناجحِة التي    بمجردِ .وقياَسهُ 
 .وهذه معلومات  قيمة  لتحديِد مدى نجاِح حمالِتَك اإلعالنيِة على اإلنترنت.حصلَت عليها

 
 ،"Google"أو    "Bing"باستعمال أدواِت اإلنترنت التي توفُرها محركاُت البحِث مثَل    :باختصارٍ 

 .تستطيُع أن تقيَس اإلحاالت على اإلنترنت وتبدأ بمسارك نحو النجاح
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الوصول إلى جمهور أكبر في نطاقك المحلي أو على وسائل التواصل  -3
 االجتماعي أو على األجهزة الجّوالة

 تعريف مجتمعك المحلي بنشاطك  -3.1
 التسويق للمجتمع المحلي -3.1.1

ا ُيمثُل له   ا تجاريًّ  !العمالُء المحليوَن شرياَن الحياِة، تابْع معناإذا كنَت تديُر نشاط 
 

على اإلنترنت، وكيَف يمكُن أن يجَد الناُس في   "المحلّية"، سنشرُح ماذا تعني  درسفي هذا ال
، ولماذا يتوافُق التسويُق المحليُّ مع الجّواِل بشدةٍ   .نطاِقَك نشاَطَك التجاريِّ

 
، فقد تحلُم بتنميِتِه ليصبَح عالمة  تجارية  عالمية   أو قد يكوُن ..إن كان لديَك نشاط  تجاريٌّ محلي 

ا كاَن الهدُف، يمكُن لإلنترنِت أن يساعَدَك على .هدُفَك أن تصبَح صاحَب اسٍم كبيٍر في منطقِتكَ  أيًّ
 .تحقيِقهِ 

 
 تجاريٍة، مثّل محلٍّ للدراجاِت، أو صالوٍن فماذا نعني بالمحلّيِة بالتحديِد؟ نحن نتحدُث عن أنشطةٍ 

، وُتقدم خدماٍت  ا عن أنشطٍة تجاريٍة تخدُم مناطَق محددة  لتصفيِف الشعِر، لكننا نتحدُث أيض 
 .خارجية  بالخروِج لمقابلِة العمالِء، مثَل خدماِت رعايِة الحدائِق المنزليِة أو السباكةِ 

 
أو الخدماِت للمتواجديَن بالقرِب منها، وزّواُر المنطقِة من   هذهُ األنشطة عادة  ما تبيُع المنتجاِت 

وثمة وسائل أخرى يمكنك اعتمادها لتحويل السكان المحلييَن إلى عمالء محلييَن .أماكَن أخرى
على ُبعِد مئاِت الكيلومتراِت، لكنها أتْت إلى مدينِتَك في إجازٍة، وتبحُث عن مكاٍن الستئجاِر دراجٍة  

 .قامِتها هناك أثناَء فترِة إ
 

هذه األنواُع من األنشطِة المحليِة كانت تعتمُد على أدواٍت، النصائِح حوَل تحسيِنلالتصاِل بالعمالِء  
، فقد  الذين يبحثوَن عن منتجاِتهم وخدماِتهم، فإذا أراد شخص  ما شراَء منتٍج معيٍن، دراجة  مثال 

 .األخرى ليرى الُمتاحَ يبحُث عن متجٍر بالقرِب منه، ثم يزوُر بعَض المتاجِر  
 

في الوقِت الحاضِر، يبحُث الناُس عن المنتجاِت وهم جالسوَن على أرائِكهم، عبَر أجهزِة الكمبيوتر 
، أو يتصفحوَن اإلنترنت على الجّواِل لتمضيِة الوقِت أثناَء وقوِفهم  المحموِل والكمبيوتر اللوحيِّ

ن منتٍج أو خدمٍة تقدُمها، وكانوا في المنطقِة ما يعني أنهم إذا كانوا يبحثوَن ع  .في الطوابيرِ 
 .المحيطِة بَك، فهذه فرصة  ممتازة  لتظهَر أثناَء بحِثهم

 
؟ لنعِط مثاال   ا كيَف يعمُل التسويُق المحليُّ  !إذ 
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لنفترْض أنَّ رجال  ما يرغُب في إيجاِد محلِّ دراجاٍت قريٍب من شقِتِه، فبدَأ في البحِث عن محلِّ  

ا في بحِثِه مدينَتُه أو منطقَتُه كإحدى عناصِر البحِث دراجاٍت، مُ  بعَد ذلك، سيحصُل على قائمٍة  .ضيف 
 .بأعماٍل محليٍة تشتمُل على العنواِن، ورقِم الهاتِف وساعاِت العملِ 

 
إذا كاَن يستخدُم الجّواَل، فيمكُنُه النقَر لالتصاِل بالمتجِر، أو ربما حتى يستخدُم خاصيَة رسِم 

ا، وهذه ميزة  الخرائِط ف ا مثالي  ي الهواتِف الذكيِة؛ولماذا يعّد التسويُق المحليُّ والجّوال مزيج 
ا ويبحُث عن متجرٍ   .رائعة  إذا كان قد خرَج فعلي 

 
ا كيَف يمكُنَك التأسيَس لوجوِد نشاِطَك التجاريِّ المحّليِّ على اإلنترنت؟  إذ 

 
مكاِن نشاِطَك التجاريِّ على موقِعّك أوال  وقبَل كلِّ شيٍء، تأكْد من وجوِد تفاصيِل  

ا، تأّكْد من وضِع عنواِنَك، وربما حتى تضَع خريطة  تفاعلية  ُتمّكُن .اإللكترونيِّ  فإذا كنَت تمتلُك متجر 
 .العميَل من الحصوِل على االتجاهاِت، إضافة  إلى رقِم هاتِفَك، وساعاِت عمِلكَ 

 
، قد تعيُش عميل ، فتأكْد من شرِح موقِعَك اإللكترونيِّ للمناطِق  أّما إذا كنَت تمتلُك مثال  ة  ُمحتملة 

كما أن هناك بعَض األشياِء الُمحددِة يمكُنَك  .التي تخدُمها، وكيَف يمكُن للناِس االتصاُل بكَ 
 .القياَم بها لمساعدِة الناِس المحلييَن على أن يصبحوا عمالءَك المحليينَ 

 
، Google نشاطي التجاريِّ على  :وائِم البحِث المحليِة مثلَ في الدروِس التاليِة، سنشرُح أهميَة ق

، والتي تستطيُع المساعدَة في إرشاِد الباحثيَن إلى أعماِلَك المحلّيِة،  Yahoo! Localو  Bing Localو
بجانِب فرِص اإلعالِن المحليِة على مواقِع إبداِء التعليقاِت، ومواقِع التواصِل االجتماعيِّ ومحركاِت 

وبعِض األشياِء الفريدِة التي تستطيُع القيام بها مَع العمالِء المحلييَن وأجهزِة الجّواِل،   البحِث،
ا بعُض في النهايِة، يجب أن تكون األعماُل المحليُة مرئية  للباحثيَن المحليين وعلى أي  وأخير 

على إيجاِد    جهاز كان، حيُث أن من يبحث عن الشراَء في مكاٍن محدٍدمحركاِت البحِث لمساعدِتكَ 
مساعدِتَك على إيجاِد جمهوِرَك المحليِّ   .جمهوِرَك المحليِّ

 
في النهايِة، تحتاُج األعماُل المحليُة أن تكوَن مرئية  من ِقبِل الباحثيَن في الجواِل، على أي 

ا، وأنت تحتاُج أن   جهاز؛حيُث  ا إلخراِج نقوِدِه فور  عادة  من يريُد الشراَء في مكاٍن محدٍد يكون جاهز 
 .إذا بقيَت معنا، ستتعلُم كيف تبني وترّوُج لحضوِرَك على اإلنترنت.تحّوَل اتجاَهُه إلى متجِركَ 
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 أهمية األدلة المحلية -3.1.2
، مثَل   ا أنت ترغُب في  إذا كاَن لديَك نشاط  تجاريٌّ محليٌّ متجٍر تقليديٍّ للطوِب واألسمنِت، فغالب 

 .جذِب وخدمِة العمالِء المحلييَن أو القريبيَن منكَ 
 

لذلك، سنشرُح لك في هذا الدرِس تفاصيَل واحدٍة من أفضِل الطرِق للتواصِل مَع العمالِء  
بدُأ، وأيَن ُتدِرُج نشاَطَك  بمجرِد انتهاِء الدرِس، ستعرُف كيَف ت.المحلييَن، وهي األدلُة المحليُة 
، وكيَف ُتديُر واجهَتَك    ."المحلّيَة "التجاريَّ

 
فيما يتعلُق باألنشطِة التجاريِة المحلّيِة، فاألدلُة المحليُة طريقة  رائعة  للتواصِل مَع العمالِء  

وتشمُل هذه .والخطوُة األولى هي إنشاُء قائمة  في تلك األدلةِ .المحتمليَن في منطقِتهم
، أو عنواِنَك ورقِم هاتِفكَ ال  .قوائُم على اإلنترنت معلوماِتَك الرئيسيَة، مثَل اسِم نشاِطَك التجاريِّ
 

، أو يكوَن في  ُر أن معظَم األدلِة المحليِة تتطلُب أن يكوَن لنشاِطَك التجاريِّ مقرٌّ لكن عليك تذكُّ
التجاريُة االفتراضيُة، التي ال   خدمِة منطقٍة بعينها، حتى ُيدرَجُه في قوائِمِه، لذا فاألنشطُة 

، عادة  ما ُترفُض   .تلتقي بالعمالِء مباشرة 
 

، عليَك أن ُتحدَد اسَم نشاِطَك التجاريِّ كما تريُده أن  ا، ماذا عليك أن تفعَل في البدايِة؟ أوال  إذ 
، ورقَم يظهَر في كلِّ مكاٍن على اإلنترنت، وعنواَن شارِعَك أو المكاَن الذي تتلقى فيه البريدَ 

، ما يعني أنه إذا    .هاتِفكَ  ا، أليَس كذلك؟ ولكنَّ الثباَت هو السرُّ يبدو اسُم نشاِطَك التجاريِّ صريح 
اجات مايك"كانَت الالفتُة الموضوعُة أماَم محِلَك تقول   ا ال تدرُجها بهذا االسِم في دليٍل، "درَّ ، إذ 

اجاِت مايكل"وتدرُجها باسِم    .في دليٍل آخرَ   "درَّ
 
، حيُث ُترفُض صناديُق مكاتِب البريِد والمواقُع  أمّ  ا العنواُن، فستحتاُج إلى عنواٍن أو موقٍع فعليٍّ

، ضْع عنواَنَك بنفِس الطريقِة بالضبِط في كلِّ .الُمشتركُة عادة   ا مثَل اسِم نشاِطَك التجاريِّ وتمام 
 .دليلٍ 
 

ا، وتشمُل كوَد المنطقِة والبلِد؛لذلك بشكٍل عامٍّ   ا، يجُب أن تكوَن أرقاُم الهواتِف محلّية  أيض  وأخير 
 .لن ترغَب في استخداِم رقِم هاتٍف مجانيٍّ 

 
للوصوِل للعمالِء    -االسَم والعنواَن ورقَم الهاتِف -عليك أن تمتلَك تلك األشياَء الثالَث    :باختصارٍ 
 .المحليينَ 
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وقد عرفَت ما ُتدرُجه، حاَن الوقُت الكتشاِف أيَن يجُب إدراُجه، فهناك كثير  من األدلِة على اآلَن  
 .اإلنترنت لتختاَر من بينها، لكننا سنبدُأ باألدلِة الواضحةِ 

 
، بالتأكيِد تريُد أن تظهَر أعماَلَك، وكلُّ هذه التفاصيِل المحلّيِة الرائعِة على أكثِر محركاِت  أوال 

ا، مثلَ  ، وكلُّ هذه المحركاِت تمتلَك إصداراٍت محلّيٍة وقوائَم Googleو Bingو Yahoo البحِث شيوع 
ا لك استخداُمها  .أعماٍل محلّيٍة متاح 

 
ا أن تكتشَف الخياراِت الموجودَة في األدلِة المحليِة الرئيسيِة، ومواقَع التواصِل  عليك أيض 

أال  .بما تكوُن بعُض تلك المواقِع متخصصة  في صناعٍة بعيِنهار.االجتماعيِّ ومواقَع إبداِء اآلراءِ 
 .تعرَف كيَف تجُدهم؟ ببساطٍة، حاوْل البحَث عن نشاٍط تجاريٍّ مشابٍه لنشاِطَك لترى أيَن يظهرُ 

 
لكلِّ موقٍع قوائُم محلّية  وعمليُة تسجيٍل وإثباِت ذاٍت خاصة  به، لكن معظُمهم يعملوَن بنفِس 

االسَم والعنواَن ورقَم -لتسجيِل، ستحتاُج إلدراِج هذه العناصِر الرئيسيِة الثالثَة  عنَد ا.الطريقةِ 
إضافة  إلى تفاصيٍل إضافيٍة عن نشاِطَك التجاريِّ مثَل ساعاِت العمِل، وصوٍر لكلِّ تلك   -الهاتِف 

 .الدراجاِت الجميلِة، ومقاطِع فيديو لمتجِرَك، وأيِّ شيٍء آخَر يسمحوَن لك بإدراِجه
 

ا أو أكثَر من التصنيفاِت لوصِف نشاِطَك التجاريِّ  إذا لم تجْد  .ربما سُيطلُب منَك أن تختاَر واحد 
ا أن تختاَر أقرَب التصنيفاِت  ، حاوْل دائم  ا مَع نشاِطَك التجاريِّ ا متوافق  وفي بعِض األحياِن،  .تصنيف 

، وهذا منطقيٌّ مالُك النشاِط التج  -في الواقع-ستطللُب منَك األدلُة إثباَت أنَك    .اريِّ
 

ال تنَس أن كلَّ دليٍل يختلُف عن اآلخِر، لكنَّ معظَمهم سيتحقُق منَك عبَر عّدِة أشياَء، مثَل  
، أو إرساِل  ، أو ترِك رسالٍة صوتيٍة أو نصيٍة لك وبها كود  ُمراسلِتَك ببطاقٍة بريديٍة عليها كود  خاص 

بمجرِد الموافقِة على إدراِجَك، سيكوُن بإمكاِنَك    .بريٍد إلكترونيٍّ يحتوي على تعليماِت التحقِق 
تحديَث وإدارَة قائمِتَك في أيِّ وقٍت، ما يعني مراجعَة وتغييَر التفاصيِل بانتظاٍم كلما دعْت  

 .الحاجَة 
 

سترغُب في تتبِع ما حصلَت عليه    -ويجب أن يحدَث كذلك-إذا تمَّ إدراُجَك على مجموعٍة من األدلِة  
 .عن طريِق عمِل جدولٍ   ومكاِنِه، ربما

 
، ما يعني أنه إذا تغّيَر اسُمَك أو عنواُنَك أو   ا إبقاُء قوائِمَك المحليِة متناسقة  وُمحّدثة  عليك دائم 

 .رقُم هاتِفَك، ستحتاُج لتحديِث كلِّ تلك القوائِم على الفورِ 
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ادَة من قوائِم األنشطِة  باختصاٍر، تحتاُج إلى التواصِل مَع عمالِئَك المحلييَن، وهذا يعني االستف
التجاريِة المحليِة لمحركاِت البحِث الرئيسيِة، وإنشاَء ملفاٍت شخصيٍة على مواقِع دليِل األنشطِة  

 .التجاريِة، ومواقِع إبداِء التعليقاِت وغيِرها
 

 .وجوُدَك هناك يعطيَك أفضَل الفرِص للتواصِل مَع العمالِء المحليينَ   :ال تنَس 

 

 المحليين في إيجادك على اإلنترنت مساعدة العمالء  -3.2
 استخدام اإلعالنات على اإلنترنت للوصول إلى المجتمع المحلي -3.2.1

غّيَر اإلعالُن على اإلنترنت الطريقَة التي يلتقي بها المشتروَن والبائعوَن، حيُث تطوَر ما كان 
ُيستخدُم كدليِل الهاتِف إلى محركاِت البحِث، وأدلٍة على اإلنترنت، ومواقِع إبداِء التعليقاِت، 

احة  أليِّ شخٍص، في أيِّ رغم أنَّ كلَّ هذه الوسائِل الرقميِة مت.ومواقِع التواصِل االجتماعِي اآلنَ 
 .مكاٍن في العالِم، فالعديُد مما سبَق يوفُر وسائَل لإلعالِن للجمهوِر المحليِّ 

 
، وسنستكشُف سبَب   في هذا الدرِس، سنتناوُل أساسياِت اإلعالِن المحليِّ لنشاِطَك التجاريِّ

، واألماكَن المختلفَة التي ستتمكُن خالِلها   من شراِء اإلعالناِت المحليِة،  أهميِة اإلعالِن المحليِّ
 .واألشياِء التي يمكُنَك اتخاَذها ليقتصَر وصوُلَك إلى جمهوٍر محليٍّ 

 
، عليَك أن تتذكَر أن اإلنترنت موجود  في كلِّ مكاٍن، وهذا يعني أنه إذا كاَن لديَك متجر   أوال 

جاِدَك عبَر اإلنترنت،  للدراجاِت الهوائيِة في دبي، سيكوُن الناُس في أبوظبي قادريَن على إي
ا ما في مدينِة القاهرِة ليس .وكذلك الناُس من بيروت إلى القاهرةِ  لكن على افتراِض أن شخص 

ُمحتمال  أن يعبَر قارة  لشراِء شيٍء ما منك، فمن المحتمِل أاّل تكوَن فكرة  جيدة  أن ُتهدَر ماَل 
 .إعالِنَك على الناِس في القاهرةِ 

 
ا؛حيُث يقتصُر عرُض إعالناِتَك على األشخاِص المحلييَن  هذا ما يجعُل اإلعال َن المحليَّ ُمختلف 

 .عمالءكَ   -أو يصبحوا-بالنسبِة لك، ممن ُيحتمُل أن يكونوا  
 

كيَف يمكُنَك إنجاَز اإلعالناِت المحليِة عبَر اإلنترنت؟ هناك الكثيُر من القنواِت   :السؤاُل اآلنَ 
واألدلِة المحليِة، ومواقِع إبداِء التعليقاِت، ومواقِع التواصِل المختلفِة، مثَل محركاِت البحِث،  

 .االجتماعِي، وهي أماكن  رائعة  للبدءِ 
 

، في محركاِت البحِث، يمكُنَك عرَض سعٍر ليظهَر إعالُنَك عندما يكتُب الناُس عباراِت بحٍث   فمثال 
صِر عرِض إعالناِتَك على من هم في كما تتيُح لك جميُع محركاِت البحِث الرئيسيِة إمكانيَة ق.معينة  
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ا في سبيِل إحدى الكلماِت  .مواقَع جغرافيٍة معينةٍ  على سبيِل المثاِل، إذا كنَت تعرُض سعر 
، فيمكُنَك إعداَد حملِتَك لعرِض السعِر فقط إذا كان الباحُث في "إصالِح الدراجاِت "الرئيسيِة، مثَل  

 .محيِط عشرِة أمياٍل من متجِر الدراجاِت 
 
ا، مواقُع التواصِل االجتماعيِّ مثلَ م ا؟ حسن  توفُر صفحاٍت لألنشطِة  LinkedInو Facebook اذا أيض 

التجاريِة، وكذلك اإلعالُن المدفوُع؛الستهداِف العمالِء المحلييَن، ناهيَك عن قدرِتها على معرفِة 
تظهَر فقط للناِس  مكاِن الناِس، ومثُل باقي محركاِت البحِث، يمكُنَك تخصيَص إعالناِتَك كي  

ا  .القريبيَن برسالٍة محليٍة ذاِت صلٍة حقًّ
 

ا لإلعالِن كذلك فباإلضافِة إلى  .وبالطبِع، يوفُر الدليُل المحليُّ ومواقُع إبداِء التعليقاِت فرص 
ا عرَض سعٍر أكبَر قليال    ، يمكُنَك غالب  القوائِم التي تمَّ إدراُجَك فيها، والتي عادة  ما تكوُن مجانية 

 !لعرِض إعالِنَك في مواقَع متميزٍة، مثَل نتائِج البحِث أو حتى على قوائِم منافسيكَ 
 

ا التي يمكُنَك القياَم بها في اإلعالناِت   من ناحيٍة أخرى، هناك بعُض األشياِء األنيقِة جدًّ
، ُيمكُن أن تكوَن رسال.المحليِة؛لالستفادِة من أيِّ شخٍص قريٍب يرى تلك اإلعالناِت  ُتَك ُمصممة   أوال 

ا من متجِركَ  ا فعليًّ ا لشخٍص ما قريب   .خصيص 
 

ُم بعَض الميزاِت الفريدةِ  ، قد .كما أن هناك الكثيَر من القنواِت اإلعالنيِة المحلّيِة التي ُتقدِّ فمثال 
تتمكُن من إدراِج ساعاِت العمِل، أو عرِض إعالناِتَك فقط خالَل ساعاِت عمِل متجِرَك، أو قد تتمكُن 

السماِح للناِس بالحصوِل على االتجاهاِت إلى واجهِة متجِرَك مباشرة  عبَر هاتٍف ذكيٍّ أو جهاِز من  
جّواٍل، والسماِح لهم باالتصاِل برقِم هاتِفَك بنقرٍة واحدٍة، أو السماِح لهم بتصفِح جميِع 

كَ   .التعليقاِت الرائعِة في حقِّ
 

ساعدُتَك على إيجاِد العمالِء القريبيَن من مقرِّ بذلك، عرفنا كيَف يمكُن لإلعالناِت المحليِة م
، وأن هناك الكثيَر من الخياراِت لتفعيِل اإلعالناِت المحليةِ   .نشاِطَك التجاريِّ

 
سواء أكنَت تختاَر استخداَم محركاِت البحِث أو مواقَع التواصِل االجتماعِي أو األدلَة أو    :تذّكرْ 

التعليقاِت، فالحُد من ميزانيِتَك اإلعالنيِة لألشخاِص القريبيَن منك، واالستفادُة من  مواقَع إبداِء  
 .ميزاِت اإلعالناِت المحليِة الخاصِة يمكُن أن يساعَد في تعزيِز نشاِطَك التجاريِّ في الجوارِ 
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 الوصول للعمالء المحليين من خالل جوالهم -3.2.2
رأيَك أن نتحدَث عن أجهزِة الجّواِل، وكيَف يمكُنها كثير  مّنا يستخدُم الهواتَف الذكيَة، ما  

 المساعدَة في الربِط بيَن نشاِطَك التجاريِّ وعمالِئَك المتواجديَن بالقرِب منك؟ 
 

ا من الخرائِط والتطبيقاِت، وصوال  إلى اإلعالناِت  -سُنريَك كيَف يمكُن لتقنياِت الجّواِل   بدء 
مساعدُتَك في جلِب المزيِد من العمالِء إلى باِب    -منك  المدفوعِة التي تستهدُف من هم بالقرِب 

 .متجِركَ 
 

ا ، أليَس كذلك؟ لنبدْأ إذ   !هذا ُمشّوق 
 

 ، يسيُر اليوُم كثير  من الناِس وهواتُفهم الذكيُة في جيوِبهم، وبما أّنك صاحُب نشاٍط تجاريٍّ
 .فيمكُنَك االستفادَة من ذلك للوصوِل للعمالِء القريبيَن منك

 
 .، لنلِق نظرة  على كيفيِة عمِل الجّواِل مَع النشاِط التجاريِّ المحليِّ أوال  
 

ا استخداُم أجهزِة الجّواِل إليجاِد أقرِب متجٍر بالقرِب مننا لنفترْض أنَك تقوَد  .بالتأكيِد سبَق لنا جميع 
، إن كاَن هاتُفَك بحوزِتَك، فغالب   ا ستبدُأ في  دراجِتَك حوَل المدينِة، وانكسرْت سلسلُتها فجأة 

بالتالي، إن كنَت تمتلُك ذلك المتجَر، أو أيَّ نوٍع آخَر من األنشطِة  .البحِث عن أقرِب متجٍر للدراجاِت 
 التجاريِة، ما الذي يمكُنَك فعَلَه لزيادِة فرِص ظهوِرَك عندما يحتاُجَك الناُس؟ 

 
، بالتأكيِد، أن تتأكَد من إدراِج نشاِطَك التجاريِّ في ا ألدلِة المحلّيِة، ومواقِع إبداِء  عليك أوال 

ا لكن  .التعليقاِت ومحركاِت البحِث، وربما عليك االستفادُة من بعِض فرِص اإلعالِن المحليِة أيض 
 .لنتحدْث حوَل كيفيِة تسخيِر قوِة أجهزِة الجّواِل لجلِب العمالِء المحليينَ 

 
ا على أجهزِة الجّواِل، ويتضمُن   أوُل شيٍء تحتاُج أن تفعَلُه هو التأكُد من أن موقَعَك يبدو جيد 

ثم بعَد ذلك، يمكُنَك االستفادَة من بعِض األشياِء التي يقتصُر وجوُدها في  .معلوماِت االتصاِل بكَ 
، يسمُح بعُض الناِس للمواقِع والتطبيقاِت باستخداِم خاصيِة تحديِد المواقِع .أجهزِة الجّوالِ  فمثال 

تحديَد مكاِنهم وتوجيِهِهم إلى المكاِن الذي يريدوَن الذهاَب   ، والتي تستطيعُ "GPS" العالميةِ 
 .(مثُل ذلك المتجِر للدراجاِت )إليه  
 

أو، إن كان للموقِع تطبيق  يمكُن للناِس تثبيُته على هواتِفهم الذكيِة، فسيكوُن بإمكاِنِه  
عندما يكوُن العمالُء المحتملوَن   -أشّبَه بتنبيهاِت البيعِ -إلرساِل رسائَل   "GPS"استخداَم خاصيِة الـ

 .على ُبعِد مسافٍة معينٍة من المتجرِ 
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ا، والعثوِر  االعتماُد على قدراِت هذه التطبيقاِت يسمُح للعمالِء بتحديِد مواعيَد لإلصالحاِت ُمسبق 

كما يمكُن للتطبيِق إرساُل  .على إجاباٍت لألسئلِة الشائعِة أو حتى طلِب إكسسواراِت الدراجاِت 
كيراٍت بالفعالياِت الرائعِة الخاصِة بالمتجِر، مثَل جولٍة جماعيٍة شهريٍة بالدراجاِت أو صيانٍة  تذ

 .مجانيةٍ 
 

وهي اإلعالناُت المحليُة،   GPS هناك طريقة  أخرى شائعة  للعمِل مَع هواتَف ُيتاح بها استخداُم الـ
الصحيِح، في الوقِت الصحيِح،   حيُث تساعُدَك برامُج اإلعالِن المدفوعِة في استهداِف العميلِ 

ا، في المكاِن الصحيحِ   .ومؤخر 
 

ْت تطبيَقَك بعُد، أو ربما ال يعرُف بوجوَدَك حتى، وأن كان بالقرِب منَك  ا ما لم ُيثبِّ فلنقْل إن شخص 
ا في نتائِج   ، يمكُن أن يظهَر إعالُنَك عالي  ويبحُث عن دراجاٍت عبَر هاتِفه، مَع البحِث المحليِّ

، ومتعلق  بما يبحُث عنهالبحِث   .؛ألَن متجَرَك قريب 
 

ا، وليس فقط على محركاِت  تذّكْر أن فرَص اإلعالِن المحليِّ يمكُن إيجاُدها في أماكَن أخرى أيض 
، واألدلِة، ومواقِع  البحِث الكبرى، فيمكُن أن يكوَن اإلعالُن المحليُّ عبَر مواقِع التواصِل االجتماعيِّ

 .غيِرها، وهي طريقة  جيدة  من حيُث التكلفُة للوصوِل إلى العمالِء المحليينَ إبداِء التعليقاِت و
 

، وكي تبدَأ، تأّكْد من قدرِة .فّكْر في نشاِطَك التجاريَّ  ؟ أوال  كيَف ُتدِمُج الجّواَل مَع النشاِط المحليِّ
بتجربٍة جيدٍة سواء عمالِئِك على الوصوِل إليك عبَر اإلنترنت، باستخداِم أيِّ جهاٍز، وأنهم يمروَن  
ا ا أو كمبيوتر لوحي  ا ذكي  ا، هاتف  ا محموال  أو مكتبي   .كانوا يستخدموَن حاسوب 

 
والتطبيقاِت األخرى؛لتحفيِز عمالِئَك عن طريِق  GPS ثم فّكْر باستخداِم تقنياِت أجهزِة الجّواِل، مثلَ 

 .المميزاِت المحلّيِة والعروِض 
 

ا، إن كنَت تعرُض إعالَنكَ  ا، يمكُنَك استهداَف الناِس بالقرِب منَك وأثناَء تنقِلهم من    وأخير  محليًّ
 .خالِل حمالِتكَ 

 

 تحسين محركات البحث لألنشطة التجارية المحلية -3.2.3
ا تعرُف أنَّ محركاِت  ما رأيَك أن نتحدَث عن محركاِت البحِث واألنشطِة التجاريِة المحليِة؟ أنت غالب 

الِء المحتمليَن باألنشطِة التجاريِة، لكن هل تعرف أنَّ بإمكاِنها أن  البحِث أدوات  قوية  لتوصيِل العم
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ا منَك أو يبحُث داخَل   تعطي األولويَة لنشاِطَك التجاريِّ في نتائِج البحِث إذا كان الباحُث قريب 
 منطقِتَك الجغرافيِة؟

 
ا حيُث يمكُن للعمالِء  لنفترْض أن لدينا مو .لنعْد إلى مثاِل متجِرنا للدراجاِت؛لنرى كيَف يعمُل ذلك قع 

طلِب المنتجاِت عبَر اإلنترنت، لكنهم يحتاجوَن عادة  إلى شراِء قطِع الغياِر بأسرِع وقٍت ممكٍن، ما 
أنت تحتاُج أن تتأكَد من قدرِة هؤالِء العمالِء على  .يعني أنهم لن يستطيعوا االنتظاَر الستالِمها
ا؛حتى يكوُن بإمكاِنهم ش  .راَء ما يحتاجونَ إيجاِد متجِرَك فور 

 
ا، كيَف يمكُنَك أن تساعَد موقَعَك على الظهوِر في نتائِج البحِث   ، عليَك أْن تدَع "المحليِّ "إذ  ؟ أوال 

ابدْأ باألساسياِت، وتأكْد أن موقَعَك يتضمُن معلوماٍت مثَل اسِم   !أنت  "أين"محركاِت البحِث تعرُف  
 -إذا كنَت تلتقي بعمالئَك في أماكِنهم-المنطقِة التي تخدُمها  نشاِطَك التجاريِّ وعنواِنِه أو  
 .ورقِم هاتِفَك وساعاِت العملِ 

 
ا يساعُد في توضيِح موقِعَك الجغرافيِّ  حيُث يمكُن للمحتوى أن   !ال تنَس أن تضيَف محتوى مالئم 

وبالنسبِة لمتجِر  .حتملينَ يساعَد بشكٍل كبيٍر في الوصِل بيَن نشاِطَك التجاريِّ وعمالِئَك وعمالِئَك الم
الدراجاِت، قد يتضمُن المحتوى منشوَر مدونٍة حوَل تصليِح الدراجاِت وصيانِتها، وتفاصيَل حوَل 

 .صيانِة الدراجاِت التي توفُرها في متجِركَ 
 

ا ومقاطَع فيديو لسباقاِت دراجاٍت محليٍة، أو الطرَق واألماكَن   ا وصور  كما قد يتضمُن أوصاف 
ا مقاالٍت حوَل كيفيِة اختياِر حجِم .عليها لركوِب الدراجاِت بمنطقِتكَ المتعارَف   وربما يتضمُن أيض 

 .اإلطاِر الصحيِح للدراجِة، مَع الترحيِب بزيارِة العمالِء المحلييَن لمتجِرَك لتلقي المساعدةِ 
 

، وتعرفْت محركاُت البحِث   على مالءمِة  أي كلما أضفَت معلوماٍت محلّية  إلى موقِعَك اإللكترونيِّ
ا تذّكْر أنَّ    .تلك المعلوماِت للباحثيَن المحلييَن، زادْت فرُص ظهورِك في نتائِج البحِث المحليِّ أيض 

دوَر محركاِت البحِث هو إمداُد الباحِث بالنتيجِة الصحيحِة، في الوقِت الصحيِح وفي المكاِن 
، أو منطقِتِه لفعِل ذلك، فمحركاُت البحِث ربما تعتبُر قرَب الب.الصحيحِ  احِث من نشاِطَك التجاريِّ

ا من بحِثِه، فال تتوقُع ظهوُر متجِرَك في نتائِج البحِث عندما يريُد شخص  ما من بلٍد   الجغرافيِة جزء 
 .آخَر إيجاَد متجٍر للدراجاِت 

 
، والذي قد يكوُن عامال  في حدِّ ذاته ا تمام  .هناك شيء  آخُر، وهو مدى شهرِة نشاِطَك التجاريِّ
أّما في  .كما هو الحاُل في العالِم خارَج اإلنترنت، فبعُض الشركاِت تمتلك مكانة  أعلى من غيِرها

عالِم اإلنترنت، فاألنشطُة التجاريُة التي تمتلُك مواقَع لفترِة أطوَل من الزمِن، أو اكتسبْت الكثيَر 
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ن أن تكافئها محركاُت البحِث  من اإلشاراِت إليها، وخلقْت الكثيَر من المحتوى عبَر السنيَن، ُيمك
 .في صفحاِت النتائجِ 

 
وال تنَس االستفادَة من العروِض المحليِة لمحركاِت البحِث نفِسها؛لذلك، تأكْد من استخداِم  

؛ألنَّ ذلك يساعُد محركاِت Bing Local أو Google ونشاطي التجاريِّ على Yahoo! Local خدماٍت مثلَ 
 .شاِطَك التجاريِّ ومتى تضُعَك في قائمِة نتائِجهاالبحِث أن تعرَف المزيَد عن ن

 
، ويتمُّ تأكيُد الموقِع الفعليِّ أو منطقِة الخدمِة، تصبُح قوائُم   وبمجرِد أن ُيدرُج نشاُطَك التجاريُّ

 .البحِث المحليِة وسيلة  أخرى ُتمّكُن الباحثيَن المحلييَن من العثوِر عليَك عبَر اإلنترنت
 

متجٍر للدراجاِت في البلدِة التي تعيُش "ما الذي ستتضمُنه نتائُج البحِث عن    :لنراجْع ما ُقلناهُ 
 في رأيَك؟  "فيها
 

؛ألنَك إذا  "قائمٍة من المحالِت التجاريِة التي تبيُع الدراجاِت في بلدِتكَ "إذا أجبَت بـ ، فأنت ُمحقٌّ
ا ستجُد أن ها ُمدرجة  في الكثيِر من ألقيَت نظرة  على األنشطِة التجاريِة التي ستظهُر، فغالب 

القوائِم المحليِة، ولديها مواقُع تحتوي على الكثيِر من المحتوى الُمالئِم ومعلوماٍت ُمفصلٍة عن 
 .أماكِنها

 
ا، ال تنَس أن العديَد من الباحثيَن يبحثوَن عن نتائَج محليٍة باستخداِم الهواتِف  ا وليس آخر  أخير 

ا، فقد يكوُن ذلك  وإذا كان  .الذكيِة أثناَء تنقِلهم العثوُر على موقِعَك في نتائِج بحِث الجّواِل ممكن 
وسيلة  مهمة  للتواصِل مَع العمالِء؛لذا تأكْد من حصوِلَك على موقٍع متوافٍق مَع الجّواِل سريِع 

 .التحميِل؛حتى يمكَن لمحركاِت البحِث فهُمُه ويحَبُه الزوارُ 
 

لخطواُت التالية التي يمكُن أن تساعَد محركاِت البحِث في تذّكْرا.لتحسيُن محرِك البحِث المحليِّ 
ا،   ،    -1فهِم إذا كان نشاُطَك التجاريُّ محليًّ   -2أضْف تفاصيَل مكاِن متجِرَك إلى موقِعَك اإللكترونيِّ

ا لجمهوِرَك وُيسلُط الضوَء على موقِع  ا باستمراٍر محتوى عالَي الجودِة يكوُن ُمالِئم  وأضْف أيض 
،  نشاِطَك ا وتحقْق من بياناِت بطاقِة نشاِطَك التجاريِّ على محرِك البحِث ودليِل األنشطِة    -3لتجاريِّ

وتأكْد من أن موقَعَك متوافق  مَع الجّواِل ويسهُل على محركاِت البحِث    -4التجاريِة المحليِة،  
 .والزواِر فهُمهُ 

 
ا، خاصة  إذا   ا، لكن، إذا  قد يستغرُق األمُر بعَض الوقِت لُتعّرَف محليًّ كان نشاُطَك التجاريُّ جديد 

أضفَت معلوماٍت واضحة  عنه، مَع محتوى جذاٍب ورّوجَت له في األدلِة المحليِة، سيبدُأ العمالُء في 
 .العثوِر عليك في نتائِج البحِث المحليِّ 
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 إظهار نشاطك التجاري على شبكات التواصل االجتماعي  -3.3
 االجتماعيأساسيات شبكات التواصل  -3.3.1

 كيف نقضي يوَمنا؟ نأكُل، نناُم، ُنغّرُد، ثم ُنعيُد الكّرَة، أليس كذلك؟
 

، يمكُن أن تكوَن هذه  ا من حياِتنا، وكصاحِب نشاٍط تجاريٍّ أصبحْت مواقُع التواصِل االجتماعيِّ جزء 
ا لك؛حيُث تسمُح للناِس بالتواصِل والتفاعِل ومشاركِة المحتوى   وتبادِل المواقُع مفيدة  جدًّ

ا ال يمكُنَك االستغناَء عنُه بسهولةٍ  ا ما أصبحْت شيئ  ا،  .المعلوماِت، وسريع  فمالييُن الناِس، حرفيًّ
ا  .يتواصلوَن ويشاركوَن المحتوى عبَر مواقِع التواصِل االجتماعيِّ يومي 

 
ا قد ُتصبُح أداة  عظيمة  لألنشطِة التجاريِة؛حيُث يمكُن لمواقِع التواصلِ  االجتماعيِّ أن   لكنها أيض 

تكوَن منصة  تسمُح لك بالتحدِث مباشرة  مَع عمالِئَك والعمالِء المحتمليَن على حدٍّ سواء، 
ومشاركِة المحتوى، واالنخراِط في محادثاٍت، وبناِء الثقِة، والوصوِل لمزيٍد من الناِس، وتقويِة 

 .نفوِذَك في مجاِلَك، والتمكِن من فهِم عمالِئَك بشكٍل أفضلَ 
 
 .ال ُتصدُق؟ سُنريكَ أ
 

ا للمالبِس الكالسيكيةِ  ربما يستخدُم عمالؤَك مواقَع التواصِل االجتماعيِّ  .تخّيْل أنَك تمتلُك متجر 
للحديِث عنَك، وربما يتشاركوَن اكتشافاِتهم المذهلَة أو يطلبوَن النصيحَة حوَل بعِض التعديالِت،  

ا لمشاهيَر بمالبٍس كالسيكيةٍ   .أو حتى ينشروَن صور 
 

عندما تنضُم لتلك المواقِع االجتماعيِة، يمكُنَك المشاركَة في هذه المحادثاِت، وبدَء محادثاٍت 
ا  "جديدٍة، فربما ستبدُأ بنشِر صوِر القطِع الجديدِة في متجِرَك، وهذا سيساعُدَك على البقاِء   حاضر 

ا"في األذهانِ  ا وتكرار  ا لزيارِة موقِعَك مرار  ا سبب   .، ويكوُن أيض 
 

ربما يرى هؤالِء الناُس منشوراِتَك ويشاركوَنها .بهذه الطريقِة، يمكُن لشبكِتَك أن تنمو بسرعةٍ 
ا من المتابعيَن والعالقاِت الجديدِة، وُمحتمل  أن  مَع متخصصيَن في الموضِة، مما قد يجذُب مزيد 

ِل ِّاالجتماعي على بناِء  كما يمكُن أن تساعَدَك مواقُع التواص  .ُيصبَح هؤالِء الناُس عمالءَك الجددَ 
، تخّيْل عميال  محتمال  يقرُأ التعليقاِت أو يشاهُد مقاطَع فيديو ألناٍس .الثقِة مَع جمهوِركَ  فمثال 

 .يرتدوَن مالبَسَك وُيروجوَن لها  -ليسوا ُممثلينَ -حقيقييَن  
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؛حيُث تتيُح الفرصَة لعمالِئَك وم شجعيَك للدعايِة  وهذا ما تفعُلُه مواقُع التواصِل االجتماعيِّ
لمنتجاِتَك، مما ُيكسُبَك الثقَة، فعندما يقوُل شخص  آخُر كم أنت رائع  يزداُد ثقُلَك، فأنت ال ُترّوُج 

 .لنفِسَك، بل عمالؤَك هم من يفعلوَن ذلك لك
 

، وهي  ا فائدة  أخيرة  يمكُن لشبكاِت التواصِل االجتماعيِّ أن تقدَمها لنشاِطَك التجاريِّ هناك أيض 
ُحَك القدرَة على معرفِة الكثيِر عبَر مراقبِة كيَف يتفاعُل الناُس مَع عالمِتَك التجاريِة على من

 .اإلنترنت
 

ربما ال يهتُم أحد  بمنشوِر مدونٍة حوَل تاريِخ التطريِز، لكن فيديو عن عشريَن طريقة  لربِط وشاٍح 
ا من المشاركاِت  على اإلنترنت وفي متجِرَك، واعطهم   اكتشْف ما يعجُب الناَس .حريريٍّ يناُل أطنان 

ا منهُ   !مزيد 
 

سننتقُل اآلَن إلى الحديِث عن كيفيِة استخداِم مواقِع التواصِل االجتماعيِّ لتوفيِر دخٍل لنشاِطَك  
التجاريِّ عبَر االنضماِم إلى المواقِع الصحيحِة ومشاركِة المحتوى، والمشاركِة في محادثاٍت 

 .حّيويٍة، وتنميِة شبكاِتكَ 
 

ا فيها  قبَل كلِّ شيٍء، ال يمكُنَك االستفادَة من شبكاِت التواصِل االجتماعيِّ دوَن أن تكوَن عضو 
بالتأكيِد، ما يعني أنَّ عليك التعرُف على الشبكاِت المختلفِة، وأيُّ شبكٍة منها يستخدُمها 

، أو قناة   Facebook صفحة  علىعمالؤَك أكثَر؟ ألنَّ هذا سيساعُدَك على تقريِر ما إذا كنَت تحتاُج 
ا علىYouTube على ، أو صفحة  لشركِتَك Google+ ، أو صفحة  علىTwitter أو Pinterest ، أو حساب 
ا من هذا وتلكLinkedIn على  .، أو مزيج 
 

، وهو ما سيكوُن عادة    صفحَتَك "كما ستحتاُج إلى إنشاِء ملِفَك الخاِص بنشاِطَك التجاريِّ
 .كلٍّ من المواقِع التي ستشترُك بها  على  "الرئيسيَة 

 
بالتأكيِد تختلُف كلُّ شبكٍة اجتماعيٍة عن األخرى، لكن كقاعدٍة عامٍة، عليك إضافُة تفاصيَل عن  

نشاِطَك التجاريِّ بقدِر اإلمكاِن، مثَل موقِعَك وطرِق االتصاِل بَك، إال أن بعَض الشبكاِت تسمُح لك  
، بل وحتى إضافِة الصوِر ومقاطِع الفيديو بإضافِة المزيِد من المعلوماِت ع  .ن نشاِطَك التجاريِّ

 
، يحيُن وقُت معرفِة جيراِنكَ  فتكويُن   !تتسرعْ   ال.بمجرِد أن تتواجَد على شبكِة تواصٍل اجتماعيٍّ

  ، ا، لكن يمكُنُه مساعدَتَك في تعريِف العالِم بنشاِطَك التجاريِّ ا ومجهود  الصداقاِت يتطلُب وقت 
 .وهذا استثمار  سيؤتي ثماَره
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يجُب أن تعرَف أن استخداَم مواقِع التواصِل االجتماعيِّ في سبيِل تحقيِق مكاسَب لنشاِطَك  
ا عن قنوا ِت الدعايِة التقليديِة؛حيُث ال يريُد الناُس الذيَن تتفاعُل معهم عبَر  التجاريِّ يختلُف كليًّ

شبكاِت التواصِل االجتماعيِّ أن يتلقوا مونولوجاٍت، بل محادثات  وعالقة  تبادلية  من األخِذ  
والعطاِء مليئة  بالحيويِة، لذلك عامْل هذه الشبكَة مثلما ُتعامُل أصدقاءَك وزمالءَك في الحياِة 

 .عيةِ الواق
 

تذّكر أنَّ تكويَن صداقاٍت على مواقِع التواصِل االجتماعيِّ لن يحدَث بيَن ليلٍة وضحاها، وال يأتي 
ا عليها   تابعونا  "باإلجباِر، عليك البدُء في تجنيِد العمالِء الحالييَن، ربما بلوحٍة ُمعلقٍة بمتجِرَك مكتوب 

ا عشَر بالمائةِ   -وربما أفضلُ -أو    "على  .إذا تواصلوا معَك عبَر اإلنترنت  امنْحهم خصم 
 

مسابقاٍت، فعالياٍت خاصٍة، عروٍض خاصٍة لألعضاِء    :اتباُع ذلك بطرٍق مختلفٍة سُيكّبُر شبكَتَك، مثلَ 
ا لوجٍه مَع األعضاِء في دائرِتَك االجتماعيةِ   .فقط، محتوى ممتٍع، أو حتى اجتماعاٍت حقيقيٍة، وجه 

 
َك االجتماعيِة لديه شبكُتُه الخاصُة، وأنَّ كلَّ شيٍء في مواقِع ال تنَس أنَّ كلَّ عضٍو في شبكتِ 

ا وتنخرُط في محادثاٍت،  التواصِل االجتماعيِّ يتعلُق بالمشاركِة؛لذلك كلما تضيُف منشوراٍت وصور 
سيكوُن سهال  على الناِس التواصُل معَك، وهذا يعني المزيَد من األعيِن الُمسلطِة عليك وعلى  

 .ريِّ نشاِطَك التجا
 

شبكاُت التواصِل االجتماعيِّ طريقة  رائعة  لبدِء حواٍر مَع الناِس، وصوال  إلى زيادِة قاعدِة    :باختصارٍ 
 .عمالِئَك، وهي مثُل أيِّ شيٍء آخَر على اإلنترنت، عليك أن تضَع خطة  

 
، وكيَف دروسإذا تابعَت باقي ال  تبني وجوَدَك ، سُتلمُّ بمختلِف أنواِع مواقِع التواصِل االجتماعيِّ

أّما إن كنَت تريُد االنخراَط بالفعِل    .عليها، ثم سنتحدُث عن بناِء وإدارِة خطٍة للشبكاِت االجتماعيةِ 
، وكيَف  ا عن اإلعالناِت المدفوعِة على مواقِع التواصِل االجتماعيِّ في األمِر، فسنتحدُث أيض 

 .عيِّ تقيُس مدى نجاِحَك في استخداِم شبكاِت التواصِل االجتما
 !ابَق معنا
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 مواقع التواصل االجتماعي األنسب لك -3.3.2
السابِق، سنتحدُث اآلَن عن تأسيِس مكاِنَك في مجاِل مواقِع التواصِل   درسكما وعدناَك في ال

 .االجتماعيِّ 
 

ا شبكات  أصغُر   هناك بعُض الشبكاِت االجتماعيِة الكبرى من المهمِّ معرفُتها، لكن هناك أيض 
ا يمكُن أن تكوَن قّيمة  أكثَر لنشاِطَك التجاري،ِّ هذا ال سيساعُدَك على فهِم   درسوأكثُر تخصص 

ا منها  .الشبكاِت وكيَف تعرُف أيها تحتاُج أن تصبَح جزء 
 

تصنيُف مختلِف مواقِع التواصِل االجتماعيِّ إلى فئاٍت؛حتى يمكُنَك فهَم   في البدايِة، من األفضلِ 
ُز اهتماَمكَ  ، LinkedInو Facebook, Twitter, Google+ لنبدْأ ببعِض الشبكاِت االجتماعيِة، مثلَ   .أيَن تركِّ

ا اِر ُمستخدٍم وحَدُه أكثَر من ملي Facebook هل تعرُف أنَّ لدى.تلك الشبكاُت لديها جمهور  كبير  جدًّ
ا يشاركوَن في هذه الشبكِة   حوَل العالِم؟ هذا يعني أن عمالءَك الحالييَن والمستقبلييَن غالب 

، يجُب أن يكوَن لك حضور  على هذه الشبكِة الواسعِة   الضخمِة، لذلك إن كان لديَك نشاط  تجاريٌّ
 .لتجَدهم

 
ا العبيَن متخصصي َن يهتموَن بمجاٍل محدٍد أو مواضيٍع لكن بخالِف الشبكاِت الكبرى، ستجُد أيض 

محددٍة، أو جمهوٍر معيٍن يعرُف كلَّ شيٍء عّما يريُده، ويبحُث عن محتوى أكثَر تفصيال  أو 
ا للمراجعاِت الخاصِة بالسفِر أو بمجاِل المطاعِم، وهناك  TripAdvisor فّكْر في مواقَع مثلَ .عمق 

ا الكثيُر من المواقِع المختلفِة المتخصص ِة في صناعاٍت متنوعٍة، ويجُب عليَك البحُث حتى تجَد  أيض 
 .أكثَرها أهمية  لنشاِطَك التجاريِّ 

 
، إال أنَّ هؤالِء األعضاَء يمكُن أن يكونوا النوعيَة  رغم أن أعضاَء هذه المواقِع ربما يكونوَن أقلَّ

 .التي تبحُث عن جذِبها بالضبِط 
 

رُر أيَن تشارَك، وهو هدُفَك من كلِّ تلك الشبكاِت  هناك شيء  آخُر يجُب أن تفكَر فيه عندما تق
على سبيِل المثاِل، بعُض الشبكاِت االجتماعيِة تختُص في األغلِب بالعالقاِت الشخصيِة،  .االجتماعيةِ 

 .فيما يركُز البعُض اآلخُر على مشاركِة المحتوى، بينما ُيستخدُم آخروَن في الشبكاِت المهنيةِ 
 

األمِر، فالشبكاُت الشخصيُة هي طريقة  يظُل من خالِلها الناُس على  لنتعمْق أكثَر في هذا  
اتصاٍل مَع أصدقاِئهم وعائالِتهم، لكن هذا ال يعني أنه ال يمكُنَك المشاركَة كنشاٍط 

؛فالناُس يتناقشوَن حوَل المنتجاِت والخدماِت طواَل الوقِت  ا .تجاريٍّ عليك فقط أن تكوَن واعي 
، ال تقتصُر هذا يعني أن ت.بالسياِق  حديثاِتك المنشورَة يجُب أن تكوَن خفيفة  وممتعة  ومفيدة 

ا لعمالَء يحملوَن حقائَب  .فقط على هدِف البيعِ  ، متجُر مالبَس كالسيكيٍة ينشُر صور  فمثال 
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، هذا قد ُيشاُر إليه أو ُيعاُد نشُرُه من ِقبِل الناِس على الشبكِة، مما ُيروُج  كالسيكية  رائعة 
 .لتجاريَّ لمزيٍد من الناِس النشاَط ا

 
ميزة  أخرى لشبكاِت مشاركِة المحتوى، وهي أنها تمنُح العمالَء المحتمليَن معلوماٍت ُتشبُع 

على سبيِل  .شغَفهم كالحقائِق، واألرقاِم، والمراجعاِت، والرسوِم البيانيِة، وأشياَء من هذا القبيلِ 
َن ؛حيُث يمكُن لذلك  YouTubeالمثاِل،   المتجِر للمالبِس الكالسيكيِة أن ينشَر مقاطَع فيديو ُتبيَّ

 .المميزِ   "نمَط الشارعِ "حيُث يمكُن نشُر صوِر مالبَس تناسُب   Pinterest ، أو"كيَف ترتدي المالبَس "
أّما الشبكاُت المهنيُة، فتستهدُف األنشطَة التجاريَة وجذَب من يريُد خلَق عالقاٍت أو إيجاَد 

ا لن تجَد  .عييَن بعِض الناِس وظائَف أو ت مرة  أخرى، من المهمِّ أن ُتدرَك السياَق هنا، فأنت غالب 
ا من االستجابِة لمحاوالِتَك لبيِع المالبِس الكالسيكيِة على هذه الشبكاِت، لكّنَك قد تكوُن   كثير 

ا على تحديِد موظِفَك الجديدِ   .قادر 
 

قائم  على البيِع ألنشطٍة تجاريٍة أخرى، قد يكوُن هذا  من ناحيٍة أخرى، إن كان لديَك نشاط  تجاريٌّ  
بالتحديِد هو المكاَن الذي تريُد أن ُتعلَن فيه عن منتجاِتَك وخدماِتَك للمهنييَن اآلخريَن في  

 .صناعاٍت محددٍة أو أدواٍر وظيفيٍة محددةٍ 
 

ُه يتعلُق بفهِم أهداِف كلِّ شبكٍة، ومن تريُد ال تواصَل معهم داخَل كلِّ في النهايِة، األمُر كلُّ
، وغيِرها، Facebook  ،Twitter  ،LinkedIn ،Google+  ،YouTube فلدى الشبكاِت الكبرى مثلَ .واحدةٍ 

َك قد تجُد شبكاٍت أصغَر   ا من الناِس هناك، لكنَّ ا ستجُد كثير  كثير  من المستخدميَن، وبالتالي غالب 
للغايِة بنوعيِة المنتجاِت أو الخدماِت التي ُمكرسة  لما تفعُلُه بالضبِط، مملوءة  بالمهتميَن  

 .تقدُمها
 

لذلَك، في كلِّ شبكٍة، اقِض بعَض الوقِت في البحِث ورؤيِة كيَف يستخدُمها الناُس؛ألنَّ ذلك  
سيساعُدَك على فهِم كيَف يمكُنَك المشاركَة في المحادثاِت بشكٍل أفضَل، أو تحديَد نوِع 

 .المحتوى الذي ستشارُكهُ 

 

 تأسيس أهدافك لشبكات التواصل االجتماعي -3.3.3
ا كبرى لألنشطِة التجاريِة، لكنها سالح  ذو  ُقلنا من قبِل إنَّ مواقَع التواصِل االجتماعيِّ ُتقّدُم فرص 

ا، فُيمكُن أن ُتغرَقها لذلك، ولمساعدِتَك على صياغِة خطِتَك لمواقِع التواصِل .حديِن أيض 
، عليك أن تبدَأ بأهد   .اِف نشاِطَك التجاريِّ االجتماعيِّ

 
ا ؟ لنبدْأ إذ   !ُمستعد  لمعرفِة ما ستجنيِه من مواقِع التواصِل االجتماعيِّ



 مهارات من جوجل –أساسيات التسويق الرقمي  

99 
 

 
، والكثيُر من الطرِق الستخداِمها لتحقيِق العديِد من  هناك الكثيُر من مواقِع التواصِل االجتماعيِّ

 أنحاِء الشبكِة االجتماعيِة، أجْب  األهداِف المختلفِة، لكن قبَل أن تبدَأ بالتسجيِل أو النشِر في كلِّ 
؟  :على سؤاٍل بسيٍط   ما الذي تأمُل أن ُتنجَزُه على مواقِع التواصِل االجتماعيِّ

 
إن كنَت تبحُث عن طريقٍة أسرَع لإلجابِة على استفساراِت العمالِء، فمن الممكِن أن تكوَن مواقُع 

مالِئَك الحالييَن وُتشجُعهم على الشراِء التواصِل االجتماعيِّ إحدى الطرِق التي تصُل بها إلى ع
 .منك بشكٍل أكبَر، أو ربما يمكُنَك تنميَة نشاِطَك التجاريِّ بإيجاِد مزيٍد من العمالِء المحتملينَ 

 
ا جيدة  يمكُن لمواقِع التواصِل االجتماعيِّ مساعدَتَك في تحقيِقها،  تلك جميُعها تعتبُر أهداف 

 .وهناك الكثيُر غيُرها
 

لنقْل أنَك  .أتذكْر متجَرنا للمالبِس الكالسيكيِة؟ لنستخدْم هذاَ المثاَل لنعرَف كيَف ُتداُر هذه اللعبُة 
ا من العمالِء، ولكن لفعِل ذلك تحتاُج أن تخلَق بعَض  فتحَت متجَرَك للتو، وتريُد أن تجلَب مزيد 

ا هذا هو هدفُ  زيادُة الوعي بنشاِطَك    :َك األولُ الضجَة وتظهُر أماَم أكبِر قدٍر ممكٍن من الناِس، إذ 
 .التجاريِّ 

 
ا؛ألنه سيساعُدَك على التخطيِط لخطوِتَك التاليِة على مواقِع التواصِل  تذّكْر هذا الهدَف جيد 

 .االجتماعيِّ 
 

ا لتقوَلُه، وأناٍس لتقوَل لهم ِرَساَلُتَك بطبيعِة الحالِ  ا مشوق  ا، عليك أن تجَد شيئ  وبما أنك  .مبدئي 
ا بالنسبِة لهم أو ما  تحاوُل   أن تبحَث عن ناٍس لم يسمعوا عنَك من قبِل، فّكْر فيما قد يبدو ُممتع 

هو المحتوى الذي سيستجيبوَن له في الغالِب، ربما لديَك خط  جديد  من القبعاِت، أو خصم  كبير  
 .بمناسبِة االفتتاحِ 

 
 .َف تجُد الناَس لتقوَلُه لهموبمجرِد أن يصبَح لديَك شيء  لتقوَلُه، يحيُن وقُت معرفِة كي

ا ربما عليك أن تبدَأ ببعِض الشبكاِت الكبرى، كأن تنضَم إلى  هل تريُد تنميَة شبكِتَك؟ إذ 
Facebook وTwitter.  بمجرِد تأسيِس نفِسَك يمكُنَك أن تصَل إلى مجموعٍة من العمالِء األوفياِء، أو

مَعَك، وفيما تشارُكهم أنت َويشاركوَن هم   حتى أصدقاِئَك وعائلِتَك، وتطلُب منهم أن يتواصلوا
 .في شبكاِتهم الخاصِة، ستبدُأ في تنميِة عالقاِتَك، وتحقيِق أهداِف نشاِطَك التجاريِّ 

ا المشاركُة ورُد  ا ذا اتجاٍه واحٍد، فعليك أيض  تذّكْر أن مواقَع التواصِل االجتماعيِّ ليست طريق 
، يمكُنَك االنخراَط مَع شبكِتَك بإعادِة نشِر  .والمتابعينَ   العطاِء لشبكِتّك الجديدِة من األصدقاءِ  فمثال 
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بعِض المحتوى الذي ُيقدموَنه، أو ربما يمكُنَك أن تبدَأ بعَض النقاِش بالتعليِق على محتوى 
 .اآلخريَن حوَل اتجاِه الموضِة الحالي أو شخٍص مشهوٍر نشَر صورٍة بإطاللٍة كالسيكيٍة رائعةٍ 

 
شيٍء تحتاُج إلى التخطيِط له فهو كيَف ستخاطُب الجماهيَر المتنوعَة في الشبكاِت  أّما آخُر  

ا على وظيفِة الشبكِة نفِسها، لكن ما  المختلفِة التي تستخدُمها، حيُث سيعتمُد هذا جزئي 
 .يستحُق التفكيَر بشأِنه هو األسلوُب أو اللهجُة الُمستخَدمُة والتفاعالُت التي تريُد أن تصَل إليها

 
ا إن كان جمهوُرَك الُمستهدُف من الِمهنييَن،  ا؟ ربما سُيجدي هذا نفع  ا وحاسم  هل ستكوُن مهنيًّ

ا؟ ربما يجدي هذا مَع الشبكاِت األقلَّ  .LinkedIn أو إن كنَت في شبكٍة مثلَ  ا ودود  أم ستكوُن مرح 
، حيثما تتعامُل مَع ُمستهِلٍك أكثَر عفوية    .رسمية  ومهنية 

 
، فإن كنَت تبحُث عن جذِب مزيٍد من الناِس لشبكِتَك أو    مرة  أخرى، ال تنَس أهداَف نشاِطَك التجاريِّ

نشاِطَك تأكْد من استخداِم لهجٍة جذابٍة وُمشجعٍة، وإذا كنَت تحاوُل التفاعَل مَع عمالِئَك الحالييَن، 
 .تأكْد من التحدِث إليهم بامتناٍن لكوِنهم عمالَء أوفياءَ 

 
ا، عالمُ  ا، لكنَّ البدَء بأهداٍف ُمحددٍة    وأخير  ا ومعقد  مواقِعِ التواصل االجتماعيِّ يمكُن أن يكوَن كبير 

سيساعُدَك على تحديِد الشبكاِت التي ستشارُك فيها، وكيَف تستخدُمها، وكيَف ستساعُدَك 
 .على تحقيِق أهداِفكَ 

 

 البدء على شبكات التواصل االجتماعي -3.3.4
التواصِل االجتماعيِّ لم ينتِه بعُد، فهناك الكثيُر من مواقِع التواصِل المختلفِة، حديُثنا عن مواقِع  

، والطريقِة التي تريُد بها دمَج التواصِل االجتماعيِّ مَع  ومعرفِة أهداِف نشاِطَك التجاريِّ
 .استراتيجيِتَك سيساعُدَك على تقريِر أيِّ الشبكاِت األفضِل لك

 
كلُّ .ستحتاُج إلى االنضماِم وتأسيِس وجوِدَك في الشبكاِت التي اخترَتهابمجرِد أن تتخَذ قراَرَك،  

شبكٍة تختلُف عن األخرى، لكن هناك بعُض العناصِر المشتركِة بينها، إاّل أنَّ الشبكاِت االجتماعيَة  
ا عن تلك الُمخصصِة لألفرادِ   .الُمخصصَة لألنشطِة التجاريِة قد تكوُن ُمختلفة  نسبي 

 
، رب تتواصُل من خالِلِه مَع أصدقاِئَك وعائلِتَك،   Facebook ما يكوُن لديك حساب  شخصيٌّ علىفمثال 

ا لألنشطِة التجاريةِ  ا صفحاٍت صممْت خصيص   .ولكن منصُة هذا الموقِع توفُر أيض 
ا أو صاحَب نشاٍط   على العكِس من ذلك، فبعُض الشبكاِت ال تختلُف على اإلطالِق سواء كنَت فرد 

 .تجاريٍّ 
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ُق بين األفراِد   ا، هو أن تتأكَد ما إذا كانت الشبكاُت التي وقَع عليها اختياُرَك ُتفرِّ ما ُيهُم حقًّ
ِد من اختياِرَك للشبكِة الصحيحِة، قبَل أن ُتسجَل بها  .وأصحاِب األنشطِة التجاريِة، بجانِب التأكُّ

، من األفضِل  .اٍب عادة  بمجرِد التأكِد من ذلك، يحيُن وقُت التسجيِل، ما يعني إنشاَء حس بشكٍل عامٍّ
استخداُم بريِدَك اإللكترونيِّ الُمخصِص لنشاِطَك التجاريِّ في التسجيِل؛حتى ُتبقي حساباِتَك  

 .الشخصيَة والتجاريَة ُمنفصلة  
 

، لكن هناك بعُض األشياِء   بعَد ذلك، ابدْأ في إضافِة معلوماِتَك، ستكوُن كلُّ شبكٍة مختلفة 
،  العاّمِة، مثلَ   اسِم نشاِطَك التجاريِّ وشرَح من أنت وماذا تفعُل، وعنواَنَك، وبريَدَك اإللكترونيَّ

ا يكوُن بإمكاِنَك رفَع صورِة  ، وربما أيض  ، وال تتغيُر عادة  ورقَم هاتِفَك، كلُّ تلك األشياِء أساسية 
 .شعاِر نشاِطَك التجاريِّ 

 
، والتي تعمُل  هذه المعلوماُت تستخدُمها بعُض الشبكاِت؛إلنشاِء صفحِة نشاِطَك التجاريِّ

ورغُم التشابِه في التسجيِل، إال أن ما توفُره الشبكاُت .كصفحِتَك الرئيسيِة على الشبكِة نفِسها
وَن أن يختلُف من واحدٍة ألخرى، لذا خْذ بعَض الوقِت في استكشاِف الخياراِت المتاحِة لك، د

ا  .تنسى خطَتَك أبد 
 

ال تنَس األسلوَب الذي قررُت استخداُمه وأهداَفَك التجاريَة التي تريُد دعَمها، فهذا سيساعُدَك 
في كتابِة وصٍف لنشاِطَك التجاريِّ وإدراِج منتجاِتَك في قائمٍة، واختياِر الصوِر ومقاطِع الفيديو 

ِة صفحِتَك الرئيسيِة والصورِة الخلفيِة أكثَر التي تريُد أن تعرَضها، بل وحتى في جعِل صور
 .شخصيةٍ 

 
صفحُة نشاِطَك التجاريِّ عادة  ما تكوُن المكاَن الذي ستشارُك عليه محتواَك وُتجري المحادثاِت 

، أنَّ كلَّ تلك المعلوماِت التي أدخلُتها عن نفِسَك ستكوُن  وتعرُض نشاَطَك، ما يعني، بشكٍل عامٍّ
َد زيارِتهم هذه الصفحَة، باإلضافِة إلى كلِّ األشياِء التي ستنشُرها وتشارُكها، ُمتاحة  للناِس عن

ا للحياِة  ا حيًّ ا التعليقاُت واألنشطُة الُمتعلقُة بالمنشوراِت، وهذا ُينتُج ما ُيشبُه تاريخ  وأيض 
 .االفتراضيِة لنشاِطَك اإللكترونيِّ على الشبكةِ 

 
ا لمحركاِت هناك شيء  يجُب أاّل تغفُلُه، وهو أ ن بعَض صفحاِت األنشطِة التجاريِة ُمتاحة  أيض 

ا، زادْت فرُص صفحاِتَك في الظهوِر عنَد بحِث   البحِث، لذا كلما كان المحتوى الذي تقدُمه رائع 
 .الناِس باستخداِم محركاِت البحِث 
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ا كانت الطريقُة التي يجُدَك الناُس بها، سواء بمحركاِت البحِث أو   برؤيِة شيٍء يهمُهم قمْت أيًّ
أنت بمشاركِته، فمن المرجِح أنهم سيفتحوَن هذه الصفحَة، والتي ستمنُحهم نظرة  عامة  رائعة   

عنك وعّما تقدُمه، واألفضُل من ذلك، أنهم سيصبحوَن قادريَن على التفاعِل مَعَك بسهولٍة، 
 .ويصبحوَن عمالءَك القادميَن كما نأملُ 

 
ا، بعُض الشبكاِت  ا لإلعالِن، أو مزايا مدفوعَة األجرِ أخير  على سبيِل المثاِل،  . االجتماعيِة توفُر فرص 

ا على عرِض سعٍر ليصبَح من حِقَك معرفُة من على الشبكِة رأى محتواَك، أو ربما  ربما تكوُن قادر 
ا على عرِض سعٍر لوضِع المحتوى الذي تشارُكُه أماَم مجموعٍة معينٍة من الناِس   على  تكوُن قادر 

إلِق نظرة  على البرامِج المدفوعِة التي تقدُمها شبكاُتَك االجتماعيُة، واعرْف ما إذا .تلك الشبكاِت 
 !كانت ذاَت قيمٍة بالنسبِة لك

 
تذّكْر أن خلَق وجوٍد لنشاِطَك التجاريِّ على الشبكاِت التي ستستخدُمها، وإبقاَء أهداِفَك في 

اذهِنَك طواَل الوقِت، خطوتاِن أساسيتا  .ِن في طريِقَك للنجاِح اجتماعيًّ

 

 تعزيز المعرفة بشبكات التواصل االجتماعي  -3.4
 خطتك الطويلة المدى لشبكات التواصل االجتماعي -3.4.1

أخُذ مواقِع التواصِل االجتماعيِّ على محمِل الجِد يتطلُب الكثيَر من العمِل، ويمكُن أن تجَد نفَسَك 
ا إن لم تكْن لديك خطة   سيعطيَك كلَّ التفاصيِل التي تحتاُجها لتضَع خطة  على   درسهذا ال .تائه 

 .الورِق، وسُيريَك بعَض األدواِت التي يمكُنها مساعدَتَك على تنفيِذها
 

 !لنبدْأ في الموضوِع مباشرة  
ا الحظَت قدَر الجهِد   ، فأنت غالب  إذا كنَت قد بدأَت بالفعِل العمَل في مواقِع التواصِل االجتماعيِّ

فليَس من السهِل تحديُث كل شيٍء باستمراٍر، والرُد والتفاعُل  .تحتاُجه لتؤدي بشكٍل جيدٍ الذي  
مَع جميِع متابعيَك، أو الخروُج بأفكاٍر فريدٍة متدفقٍة وأشياَء ممتعٍة لنشِرها طواَل الوقِت على  

 .أكثَر من شبكٍة مختلفةٍ 
 

؟ لكن ال تقلْق  جيٍة لما تريُد نشَرُه، وفي أيِّ وقٍت تنشُره، فالحلُّ هو إعداُد خطٍة منه  !هذا ُمعقد 
ِّ يجُب أن يقوَم بالنشرِ   .وأيَن ستفعُل ذلك، بل وحتى من في نشاِطَك التجارَي

 ما فائدُة ذلَك؟
 

ا، إذا اعتقدَت أن لديك وقَت فراٍغ كاٍف لإلتياِن بمنشوراٍت إبداعيٍة وُمقنعٍة في نفِس اللحظِة   حسن 
ا ستصيُبَك خيبَة أمٍل، فالحياُة ال تسيُر بسالسٍة، وتحتُل التي تحتاُج فيها لتلك الم نشوراِت، فغالب 
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ا، أو   أشياُء أخرى األولويَة؛ لذلك، دوَن خطٍة قد تظُل صفحاُتَك االجتماعيُة صامتة  لمدٍة طويلٍة جدًّ
؛  .ألنَك تحَت ضغٍط  ربما تكوُن منشوراُتَك أقلَّ جودة 

 
، فاألمُر ليس   ، ولديَك أشياُء كثيرة  لتفعَلها، لكن االستراتيجيُة الجيدُة لمواقِع هذا مفهوم  سهال 

التواصِل االجتماعيِّ تستحُق نفَس القدِر من التفكيِر الدقيِق والتخطيِط مثَل أيِّ نوٍع آخَر من 
 .التسويِق 

 
؟ فّكْر في  ا كيَف تكوُن خطُة مواقِع التواصِل االجتماعيِّ ا، إذ  ا المقبلة،   ١٢أشهٍر إلى    ٦حسن  شهر 

وابدْأ في إنشاِء تقويٍم، وضَع تفصيال  للنقاِط الُمهمِة لَك، مثَل ما هي المواضيُع التي يجُب 
 عليَك النشُر عنها؟ ما الذي يهُم جمهوَرَك؟

 
 بعد ذلك، خْذ الخطوَة التاليَة، ما هو الموعُد األنسُب للنشِر عن هذه المواضيِع؟

 
ِس الكالسيكيِة، عليك معرفُة متى قد يكوُن هناك عروُض أزياٍء كبرى، إذا عدنا إلى متجِرنا للمالب

ٍق خاصٍة كالعودِة إلى المدرسِة أو العطالِت، أو غيِرها من األحداِث المؤقتِة التي   أو مواسُم تسوِّ
ا، سيساعُدَك التقويُم  ا، كلَّ ساعٍة، أو أسبوعي  يمكُنَك أن تستفيَد منها، فسواء كنت تنشُر يوميًّ

ا في مشاركِتكَ عل  .ى التأكِد من كوِنَك ُمتسق 
 

ا أن تضَع في اعتباِرَك أيَن يجُب أن  ، لكن عليك أيض  بالتأكيِد تحديُد ما تنشُره ومتى بداية  رائعة 
، إذا كنَت تشارُك بعَض الصوِر الرائعِة لخٍط جديٍد من الفساتيَن التي جاءت  .تنشَر ما تريُده فمثال 

ا للمشاركِة على مواقِع التواصِل االجتماعِي مثلَ إلى المتجِر للتو، قد    Instagram يكوُن هذا رائع 
ومن ناحيٍة أخرى، إذا رغبَت في مشاركِة عرٍض خاٍص لمعجبيَك األكثِر شغَفا بمنتجاِتَك،  .Pinterest أو

 .Google+ أو Facebook يمكُنَك مشاركَة ذلك مَع المتصليَن بَك على
 

تفكَر في من سيقوُم بالنشِر والمشاركِة، هل ستفعُل ذلك بنفِسَك، أم  بعَد ذلك، ال تنَس أن  
؟ ألنَّ اختياَر المسئوِل عن كلِّ مهمٍة في خطِتَك سيساعُدَك على إنجاِز ما تريُدهُ   .سيشارُكَك أحد 

ا، ال تنَس السبَب  لماذا تنشُر كلَّ تلك التحديثاِت؟ ما هي أهداُف نشاِطَك التجاريِّ التي    :وأخير 
 دعُمها تلك المنشوراُت؟ت

إذا كنَت تريُد من مواقِع التواصِل االجتماعيِّ زيادَة الوعي بنشاِطَك، فتأّكْد أن منشوراِتَك ُمصممة  
إلنجاِز ذلك، ومن ناحيٍة أخرى، إذا كانت مواقُع التواصِل االجتماعيِّ بالنسبِة لَك هي طريقة  

التعميِق عالقاِتَك بمعجبِيَك وعمالِئَك الموجو   .ديَن بالفعل، ستختلُف منشوراُتَك كليًّ
، ولكن مرة  أخرى ، ال توجُد طريقة  صحيحة  وأخرى خاطئة  تأّكْد أنَك تعرُف    :في التواصِل االجتماعيِّ

 !لماذا تشارُك ما تشارُكه
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، فبمجرِد أن توّزَع كلَّ تلك المهاِم في   ا، هذه هي خطُة شبكاِت التواصِل االجتماعيِّ التقويِم إذ 
الذي وضعُته للشهوِر المقبلِة، سيكوُن سهال  عليك رؤيُة كيَف ستتعامُل مَع عالِم شبكاِت  

 .التواصِل االجتماعيِة الجديِد والرائعِ 
 ."كيَف سأتمكُن من القياِم به؟  !أوه، هذا كثير  من العملِ "ربما تفكُر  

 
ا في تقوي ا واحد  ا أن ُتخصَص يوم  ا، ألن يكوَن رائع  ِمَك لتدويِن كلِّ األشياِء التي تريُد نشَرها حسن 

ا عندما تريُد ذلك؟ كيَف  خالِل الستِة أشهٍر الُمقبلة، ثم تجدولها لتتَم مشاركُتها أوتوماتيكي 
 ذلك؟
 

فمَع أدواِت إدارِة مواقِع التواصِل  .هناك أدوات  يمكُن أن تساعَدَك على القياِم بذلك، بل وأكثرُ 
ا،  Everypost، وHootsuite  ،Buffer االجتماعيِّ مثلَ  ، يمكُنَك تحديَد ما تريُد نشَره ومشاركَته ُمسبق 

ا أن تختاَر الشبكاِت التي تريُد المشاركَة عليها، والتعاوَن مَع زمالِئَك في العمل  وُيمكُنَك أيض 
 .ليساعدوَنَك في طريِقَك للنجاِح على مواقِع التواصِل االجتماعيِّ 

 
كُنَك استخداَم مثَل تلك األدواِت لالستماِع لردوِد الناِس عليك على مواقِع  عالوة  على ذلك، يم

، وتذّكْر، أنَّ مواقَع التواصِل االجتماعيِّ طريق  ذو اتجاهيِن، وليست مجرِد  التواصِل االجتماعيِّ
 .ُمكبِر صوٍت تستخدُمه لبِث رسالِتكَ 

 
ا، ماذا تعلمنا؟ تحتاُج شبكاُت التواصِل   االجتماعيِّ إلى بعِض العمِل والتفاني إذا كنَت تريُد إذ 

النجاَح، ووضُع خطٍة ُمفصلٍة سيساعُدَك على تحسيِن جهوِدَك، وهناك الكثيُر من األدواِت المتاحِة  
 .ها أنت ذا تسيُر بشكٍل جيٍد في طريِقَك لتتمكَن من شبكاِت التواصِل االجتماعيِّ   .لمساعدِتكَ 
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 تواصل االجتماعياإلعالن على شبكات ال -3.4.2
هل تتساءُل ما إذا كان هناك شيء  آخُر بإمكاِنَك فعَلُه بعد أن أصبَحْت لديك خطة  ُمفّعلة  لمواقِع  

ا نعم ؟ اإلجابُة هي غالب  ا لإلعالناِت مدفوعِة األجِر،    !التواصِل االجتماعيِّ فبعُضِ الشبكات توفُر فرص 
ا وتوصيَل رسالِتَك لهوالتي يمكُن أن تمنُحَك إمكانيَة الوصوِل إلى    .جمهوٍر ُمحدٍد جدًّ

 
ا، وسنستخدُم متجَرنا للمالبِس الكالسيكيِة كمثالٍ   .فلندخْل في الموضوِع إذ 

ا ما يأتوَن من فئاٍت معينةٍ  أنهم من النساِء، ما بين   فلنقلْ ..ربما الحظَت أنَّ أفضَل عمالِئَك غالب 
ا أن توصَل إعالَنَك لهذه الفئِة بالضبِط؟ والالتي ُيحتمُل أن يُكّن   20-35 ا، ألن يكون رائع  عام 

؟  عمالءَك مستقبال 
 

ا ما تكوُن على  ا، شبكاُت التواصِل االجتماعيِّ تساعُدَك على فعِل هذا وأكثَر، ألنها غالب  حسن 
، على سبيِل المثاِل، هل +Google أو  Facebook ْر في حساباِتَك على فكّ  .درايٍة كبيرٍة بمستخدميها

أضفَت سَنَك وجنَسَك إلى صفحاِتَك الشخصيِة على تلك الشبكاِت؟ الكثيُر من الناِس يفعلوَن، 
وهذا سبُب قدرِة شبكاِت التواصِل االجتماعيِّ على منِح األنشطِة التجاريِة إمكانيِة الوصوِل إلى 

 .فئٍة بعيِنها
 

ا ؟ هناك ما هو أفضُل من ذلك أيض  ا حتى اآلَن، صحيح  ، ليسْت كلُّ النساِء   .يبدو ذلك جيد  فمثال 
ا لديهَن اهتمام  بالمالبِس الكالسيكيةِ  35-20في الفئِة العمريِة ما بين   بالتالي يمكُننا تجنَب   .عام 

 .يكيِة، وهذا مكسب  إنفاِق الماِل على اإلعالِن ألناٍس ليسوا مهتميَن بالمالبِس الكالس
 

لحسن الحِظ، يمكُن لشبكاِت التواصِل االجتماعيِّ مساعدُتَك على تضييِق فئِة جمهوِرَك 
، يمكُنَك استهداَف النساِء ما بين   .الُمستهدِف أكثَر من ذلك ، من المهتمات بُمصمِم 35-20فمثال 

ا حوَل المالبِس الكالسيكيِة في ستكوُن هذه الطريقُة   .ما مضىأزياٍء محدٍد، أو ممن شاركَن شيئ 
ويمكُننا أخُذ األمِر إلى ما هو   .رائعة  لتركيِز إعالِنَك فقط على الناِس الُمرجِح اهتماُمهم بمتجِركَ 

ا استهداَف وصوِل إعالِنَك   .أبعُد من ذلك فمثُل قنواِت اإلعالِن عبَر اإلنترنت األخرى، يمكُنَك أيض 
 35-20ستهدَف الشبكاِت االجتماعيِة لإلعالِن للنساِء، ما بين  إلى منطقٍة جغرافيٍة معينٍة، كأن ت

ا، في محيِط   ا  25عام  هذا   .ميال  من متجِرَك، من المهتمات بُمصمِم أزياٍء محدٍد يهُمَك أنت أيض 
، أليَس كذلك؟  رائع 

 
إعالناِتَك أو محتواَك لجمهوٍر هذا يعني أن مواقَع التواصِل االجتماعيِّ ُتقدُم خياراٍت رائعٍةِ لتوجيه  

اآلَن، لنتحدْث حوَل كيَف يمكُن أن يساعَد   .محدٍد، وهذه طريقة  رائعة  الستثماِر ميزانيِتَك بكفاءةٍ 
دفُع الماِل لترويِج رسائِلَك لمستخدمي شبكاِت التواصِل االجتماعيِّ في دعِم جهوِدَك األخرى  

 .على تلك الشبكاِت 
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، حيُث إن بناَء  هناك سبب  كبير  آخُر،   لُتجّرْب اإلعالناِت المدفوعَة على مواقِع التواصِل االجتماعيِّ
حضوِرَك على شبكاِت التواصِل االجتماعيِّ ال يحدُث بين ليلٍة وُضحاها، وعادة  ما يكوُن عملية  

ا ليراَك المزيُد والمزيُد من الناِس مَع مروِر ا ا وُمشوق  ، فأنت تنشُر محتوى فريد  لكن   .لوقِت تدريجية 
 ماذا إذا كنَت ترغُب في تسريِع هذه العمليِة؟

 
ماذا لو أردَت الوصوَل  .حتى اآلنَ   "المتابعينَ "وبضَع مئاٍت من   Twitter لنفترْض أن لك صفحة  على

، وهي وسيلة  لوضِع  "التغريدات المرّوجَة "إلى عدٍد أكبَر خاصة  ممن ال يتابعوُنَك؟ يمكُنَك أن ُتجّرَب  
، يمكُن عرُض   .أماَم العمالِء المحتمليَن وبسرعةٍ متجِرَك   لألشخاِص الذين    "تغريدِتَك المرّوجةِ "فمثال 

عن الموضِة الكالسيكيِة من قبِل، أو األشخاِص الذين ُيتابعوَن أحَد المصمميَن المؤثريَن،   "غّردوا"
، تصُل إلى أكثر من    .المتابعيَن، كما نأملُ متابٍع، وتنمو شبكُتَك بمزيٍد من    200وفجأة 

 
ا   ، بإمكاِنَك استهداَف جمهوِرَك بدقٍة وأيض  ا، هذا هو اإلعالُن على مواقِع التواصِل االجتماعيِّ إذ 
رفُع نسِب رؤيِتَك على شبكاِت التواصِل االجتماعيِّ بسرعٍة كبيرٍة، طالما كنَت على استعداٍد لدفِع  

ا  .الثمِن طبع 

 

 اصل االجتماعيقياس النجاح على شبكات التو -3.4.3
، سيكوُن عليك تتُبُع نتيجِتها؛ فهذا أمر  مهمٌّ  بعَد أن تقوَد حملة  على مواقِع التواصِل االجتماعيِّ

ا ا، لكنه قد يكوُن ُمعقد   .analytics and tools هنا يأتي دوُر التحليالِت واألدواِت  .جدًّ
كيَف يمكُن أن ُتساعَدَك التحليالُت واألدواُت المختلفُة على تتبِع نتيجِة   درسسنشرُح في هذا ال

 .جهوِدَك على شبكاِت التواصِل االجتماعيِّ وفهِم عمالِئَك بشكٍل أفضلّ 
 

 ، لنفترْض أنَّ متجَرنا للمالبِس الكالسيكيِة أنشأ حساباٍت على بعِض مواقِع التواصِل االجتماعيِّ
 .، بل وربما حتى على شبكاٍت أصغَر، كتلك الُمخصصِة لألزياءِ Twitter أو Facebook مثلَ 
 

بهذه الطريقِة يمكُنَك االستمرار في تحسيِن   -والتعرف على معلوماٍت،    -كما ذكرنا من قبِل،  
على مواقِع التواصِل االجتماعيِّ نفِسها،   .استراتيجِيَك المتعلقة بوسائِل التواصِل االجتماعِي 

ا  .منها بياناٍت حوَل ما يحدُث عليها عنَد تسجيِل الدخولِ   حيُث تقدُم كثير   ، قد تكوُن قادر  فمثال 
على الحصوِل على تقاريَر حوَل عدِد األشخاِص الُمتصليَن بَك، أو أداِء نشاِطَك بمروِر الوقِت، أو 

منشوراِتَك التي حصلْت على كميٍة أعلى من المشاركِة أو التفاعِل، أو حتى من هم أكبُر 
هذه البياناُت والتقاريُر المتوفرُة في العديِد من شبكاِت التواصِل االجتماعيِّ    .لُمعجبيَن بكا

؛ ألنَك بدراسِتها سيمكُنَك معرفَة الكثيِر عن األشخاِص الذين تتواصُل معهم وسلوِكهم،  مهمة 
ومراجعُة    لكن الدخوُل لكلِّ شبكةٍ  .وكيفيِة استهالِكهم وتفاعِلهم مَع المحتوى الذي تقدُمه



 مهارات من جوجل –أساسيات التسويق الرقمي  

107 
 

ما   .البياناِت والتقاريِر على كلِّ واحدٍة منها يمكُن أن يكوُن مضيعة  للوقِت، ناهيَك عن صعوبِته
ا؟  الحلُّ إذ 

 
، هل تذكُر تلك األدواِت التي يمكُن أن تساعَدَك على جدولِة منشوراِتَك، وتوحيِد  الحلُّ بسيط 

ا، ا تتبُع   الدخول لكلِّ شبكاِتَك من مكاٍن واحٍد فقط؟ حسن  يمكُن للكثيِر من هذه األدواِت أيض 
وتوفيُر البياناِت التي يمكُن استخداُمها للمقارنِة بين الشبكاِت المختلفِة ووضِع كلِّ تلك التقاريِر 

 .في مكاٍن واحدٍ 
 

ا، ويمكُنَك استعراَضها بالبحِث عن أدواِت إدارِة وسائِل التواصِل  أدوات  مثُل هذه مفيدة  حقًّ
، وهناك نوع  آخُر من األدواِت قد يساعُدَك، مثَل أدواِت مراقبِة وسائِل التواصِل  االجتما عيِّ

، وهناك الكثيُر منها بمجموعٍة واسعٍة من المميزاِت "social media monitoring" االجتماعيِّ 
 .واألسعارِ 

 
شيٍء يذكُرَك أنت أو  هذه األدواُت تجوُب جميَع شبكاِت التواصِل االجتماعيِّ وتبحُث عن أيِّ  

منافسيَك، أو حتى بعِض المواضيِع المعينِة محلِّ النقاِش، وهذا قد يساعُدَك على تحديِد شبكاِت  
التواصِل االجتماعيِّ الجديدِة التي قد ترغُب في المشاركِة فيها، وتتيُح لك االنضماَم إلى  

 .محادثاٍت حوَل نشاِطَك التجاريِّ أو صناعِتكَ 
 

اريُر واألدواُت عادة  ما تقيُس ما يحدُث على شبكاِت التواصِل االجتماعيِّ نفِسها  لكن هذه التق
فقط، فماذا إذا أردَت أن تعرَف ما يحدُث بعَد أن ُيقرَر شخص  ما النقَر على رابٍط شاركَته أو 

 محتوى نشرَته وينتهي به المطاُف على موقِع الويب الخاِص بك؟
 

 Google ة  ُمنفصلة  ُمخصصة  لتتبِع ما يحدُث على المواقِع، مثلَ عند هذه النقطِة، ستحتاُج أدا
Analytics. 

 
عادة  ما تقوُم أدواُت تحليالِت الويِب بتتبِع المساِر بمجرِد أن يصل أحُد األشخاِص إلى موقِعَك  

ا الزّواَر القادميَن من شبكاِت التواصِل االجتما ، والعديُد منها يتتبُع تلقائي  هذا  .عيِّ اإللكترونيِّ
 يعني أنه إذا كنَت تتتبُع ما يفعُلُه األشخاُص على موقِعَك، سيمكُنَك معرفَة عدِد الزواِر من

Facebook أو Twitter   ا يمألوَن نموذَج االتصاِل أو الذين ال يصلوَن إلى موقِعَك فقط، بل أيض 
لوَن نشرَتَك الشهريَة بصيغ واآلَن باَت بإمكاِنَك   .PDF ةِ يشتروَن من متجِرَك عبَر اإلنترنت أو ُيحمِّ

ا لك  !رؤيَة كيَف تؤتي جهوُدَك على وسائِل التواصِل االجتماعيِّ ثماَرها، هنيئ 
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ال تتيُح لك الكثيُر من أدواِت تحليالِت الويب إمكانيَة تتبِع أيِّ شبكٍة يأتي منها زّواُر موقِعَك  
ا المشاركاُت أو المحتوى الذي جعَلهم ي ورغَم أنَّ .زوروَن موقَعَك اإللكترونيَّ فحسْب، ولكن أيض 

ا،  كلَّ أداٍة من أدواِت تحليالِت الويِب تعمُل بشكٍل مختلٍف، لكن النتيجُة النهائيُة تكوُن رائعة  جدًّ
حيُث ستتمكُن من االطالِع على تقاريَر مختلفٍة، والتعرف على معلوماٍت، مثَل أنواِع المحتوى 

تجعَل الناَس تزوُر موقَعَك وتتفاعُل بشكٍل أكبَر مَع صفحاِتَك،   والشبكاِت التي من الُمرجِح أن
 !وتقوُم باألفعاِل التي تريُدها لنشاِطكَ 

 
ا، هذا يغطي كيفيَة قياِس نجاِح جهوِدَك على وسائِل التواصِل االجتماعيِّ  ه عليك  .إذ  تذّكْر أنَّ

جتماعيِّ نفِسها، واستخداُم أدواِت استخداُم البياناِت واألدواِت الُمتاحِة من شبكاِت التواصِل اال
إدارِة الشبكاِت االجتماعيِة وأدواِت المراقبِة وتحليالِت الويب لمعرفة ما يقوم به الزائروَن 

القادموَن من شبكاِت التواصلِّ االجتماعيَّ إلى موقِعَك؛ألنَّ هذا سيساعُدَك على فهِم كيَف وأيَن  
 .تؤتي جهوُدك ثماَرها

 
بهذه الطريقِة يمكُنَك االستمراَرع في تحسيِنابهذه الطريقِة يمكُنَك االستمرار في تحسيِن 

 .استراتيجِيَك المتعلقة بوسائِل التواصِل االجتماعِي 

 

 تجنب األخطاء الشائعة عند استخدام شبكات التواصل االجتماعي -3.4.4
؟ اآلَن، أنت على ال طريِق الصحيِح، لكن هناك بعُض هل بدأَت تفهُم وسائَل التواصِل االجتماعيِّ
بعَض تلك    درسسيغطي هذا ال  .الفخاِخ التي قد ُتضُر بجهوِدَك، بل وربما حتى نشاِطَك التجاريِّ 

الفخاِخ مثَل رسائِل المبيعاِت المملِة والُمتكررِة، والنشِر مرة  واحدة  كلَّ ثالثِة أشهٍر، والعكُس 
ا من    .المنشوراِت كاالنتشاِر الزائِد بعدٍد كبيٍر جدًّ

 
 مستعد  لمعرفِة بعِض الممنوعاِت؟

 
 .ال يدوُر كلُّ شيٍء حوَلَك أنت  :القاعدُة األولى في وسائِل التواصِل االجتماعيِّ 

 
يستخدُم الناُس اإلنترنت لتبادِل األخباِر، والنصائِح عن طريقِة ُصنِع األشياِء، ومقاطِع الفيديو 

والعالماِت التجاريِة التي ال  .ليسوا هناك للسماِع عن مبيعاِتكَ المضحكِة عن القطِط، أي أنهم  
، ويتم تجاهُلها بسرعةٍ  ا ُتصبُح مملة   .تجُد أيَّ شيٍء آخَر لتقوله، غالب 

، تذّكْر أنَّ أيَّ شخٍص يتابُعَك على وسائِل التواصِل االجتماعيِّ  لذلك، إذا كنَت صاحَب نشاٍط تجاريٍّ
يوجد داٍع لمحاولِة البيِع بشكٍل فٍج، بل ركْز على توفيِر تجربٍة جيدٍة مهتمٌّ بَك بالفعِل، فال  

 .والحفاِظ على اهتماِم الزّوارِ 
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، إذا كنَت تمتلُك ذلك المتجَر للمالبِس الكالسيكيِة الذي تحدثنا عنه من قبِل، دْع متابعيَك   فمثال 

ا وكيَف تقوُم بعملِ  َك، فليس عليك إعادُة إنشاِء صفحاِت  يعرفوَن الجديِد بمتجِرَك، وما سيأتي قريب 
 .منتجاِتَك والزُج بها في أعيِن الناِس 

 
ا بين  ا لهم، بل يريدوَن اتصاال  حيويًّ ا موّجه  بناء  على ذلك، ال يريُد الناُس محتوى مونولوجيًّ

 .طرفيِن، يريدوَن أن يعرفوا أنَك تسمعُ 
 

ا، لكن   !لى التعليقاِت لذا، استمع الستجاباِت الناِس لك، وضْع خطة  للرِد ع ا، حريص  كْن متفاهم 
ا، تابْع الشكاوى، ووفْر للناِس المعلوماِت التي  ُه هو أن تكون متسق  األهُم من ذلَك كلَّ

يطلبوَنها، وحتى ردوِد الفعِل السلبيِة ليس بالضرورِة أن تنتهي بكارثٍة، بل يمكُن أن تكوَن 
ا    فرصة  ألن ُتظهُر لعمالِئَك وجميِع األشخاِص  اآلخريَن الذين قد يشاهدوَن أنَك تريُد حقًّ

 .مساعدَتهم
 

فهناَك فرص  غيُر محدودٍة  .ال تبالْغ في نشِر نفِسَك على وسائِل التواصِل االجتماعيِّ   :الفُخ التالي
ا طويال   وإن لم تكن  .على كلِّ الشبكاِت للتحدِث إلى العمالِء، لكن تلك المحادثاُت تستغرُق وقت 

ا، فست رّكْز على تلك  .شعُر بالضغِط واإلرهاِق أثناَء محاولِة التوفيِق بين الكثيِر من المواقعِ حذر 
ا لك  .التي تهُمَك أكثَر ووسْع نشاَطَك فيها، ألنَّ هذا أكثُر نفع 

 
هل سبَق لك أن تفقدَت صفحة  لعالمٍة تجاريٍة أو منتٍج يهُمَك على وسائِل التواصِل االجتماعيِّ 

ا لعدِة أشهٍر؟ هذا خطأ  كبير  آخُر، فقد يجعُل الناَس يتساءلوَن ما إذا كان ولم تجْد تحديث   ا جديد 
ا  .هناك شيء  يحدُث، بل وحتى إذا كان نشاُطَك التجاريُّ ما زال قائم 

 
أما تلك البطيئُة   .تذّكر أنَّ األنشطَة التجاريَة الُمتناميَة، الُمبتكرَة والمثيرَة لديها الكثيُر لتقوَلهُ 

اوا  أيهما تفضُل أن تكوَن؟ .لسيئُة، فال تتحدُث كثير 
 

ا، ال يمكُن التأكيُد بما فيه الكفايُة على أهميِة قياِس ما تجنيِه جهوُدَك، لكن استخداْم  أخير 
وسائَل التواصِل االجتماعيِّ وأدواِت التحليالِت يمكُنه أن ُيريَك مباشرة  كيَف تعوُد جهوُدَك على 

 .عرُفَك ما هو أكثُر قيمة  من الباقيعائِدَك الصافي، ويُ 
 

، فقط حافْظ على   !ال تقلْق  من السهِل تجنُب الوقوِع في كارثٍة على وسائِل التواصِل االجتماعيِّ
صراحِتَك مَع نفِسَك وال تتلوْن، أجْب على التعليقاِت وركْز على المواقِع التي تبدو مفيدة  لك، 
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ا وتابْع النتائجَ   هذا وسترى ثمرَة جهوِدَك على وسائِل التواصِل  افعْل كلَّ   !وكن متسق 
 .االجتماعيِّ 

 

 استكشاف الفرص التي تتيحها األجهزة الجّوالة -3.5
 تطور األجهزة المحمولة -3.5.1

ا، ويبدو أنها تستمُر في التطوِر بسرعِة البرِق    .غّيرت أجهزُة الجّواِل العالَم الذي نعيُش فيه جذريًّ
استخداُم أجهزِة الجّواِل في العقوِد األربعِة األخيرِة، والمزايا الُمتاحَة اآلَن  لنناقْش كيَف تغّيَر  

ُر النمُو السريُع للجّواِل طريقَة تسويِق نشاِطَك التجاريِّ على   في أجهزِة الجّواِل، وكيف ُيغيِّ
 .اإلنترنت

 
هل كنَت تعلُم أن أّوَل اتصاٍل على اإلطالِق باستخداِم الجّواِل كان عام ألٍف    ,البدايةلنعد إلى  

ِل هاتٍف جّواٍل تجاريٍّ  ا قبَل طرِح أوَّ وتسعمائٍة وثالثٍة وسبعيَن؟ واستغرَق األمر أحَد عشَر عام 
الهاتَف،   "موتوروال"حينها، أصدرْت شركُة   .فيِ العالم للبيِع عام ألٍف وثمانمائٍة وأربعٍة وثمانين

 !بتكلفٍة بلغْت أكثَر من ثالثِة آالٍف ومائتي دوالرٍ 
 

منذ ذلك الحيِن، تطورْت أجهزُة الجّواِل بشكٍل كبيٍر، حيُث تقلصْت في الحجِم وتوسعْت في 
ا من حياتنا اليوميِة، ولم يعْد مجرَد وسيلٍة إلجراِء   .الميزاِت  ا أساسيًّ واآلَن أصبَح الجّواُل جزء 

الهاتفيِة، بل أصبحْت أجهزُة الجّواِل أجهزَة وسائَط متعددٍة قويٍة، حيُث يمكُننا تصفَح  المكالماِت  
، والتقاَط الصوِر، والتنقَل باستخداِم نظاِم تحديِد   اإلنترنت، والتحقَق من البريِد اإللكترونيِّ

، وأكثَر من هذا بكثيرٍ   .المواقِع، والنشَر على وسائِل التواصِل االجتماعيِّ
 

ا في العقوِد األخيرِة الماضيِة، ويبدو أن كلَّ شيٍء ممكن  ما ي عني أن أجهزَة الجّواِل تغّيرْت كثير 
فهذا العاُم، سيصُل عدُد    .في المستقبِل، خاصة  وأن استخداَم تلك األجهزِة ما زاَل ينمو 

وثمانيِة عشَر،    مستخدمي الهواتِف الذكيِة إلى أقلِّ من ربِع سكاِن العالِم، لكن بحلوِل عام ألفينِ 
هذا أكثُر من اثنيِن ونصف ملياِر   .سيستخدُمها أكثَر من ُثلِث السكاِن في جميِع أنحاِء العالِم 

 !شخٍص 
 

ا   ، لهذا ليس غريب  ا ومريحة  ربما يرجُع ذلك إلى كوِن أجهزِة الجّواِل واألجهزِة اللوحيِة مفيدة  جدًّ
، حتى إنه بحلوِل عاِم ألفيِن وعشريَن، سيصُل عدُد أنها بدأْت تأخُذ المزيَد والمزيَد من أوقاِتنا
ربعمائٍة وسبعٍة وستيَن مليون جهاٍز، أي ضعِف عدِدها أالهواتِف الذكيِة بالشرِق األوسِط إلى  

عام ألفيِن وخمسِة عشَر، وهذا سيرفُع معدَل استخداِم الهواتِف الذكيِة إلى خمٍس وستيَن 
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وهو ما يتماشى بشكٍل عامٍّ مع   .مائِة، عام ألفين وخمسِة عشرَ بالمائِة، مقابَل تسٍع وثالثيَن بال
 .المتوسِط العالميِّ 

 
هذا يعني، وألوِل مرٍة على اإلطالِق، أننا نستخدُم هذه األجهزَة اآلَن أكثَر حتى من أجهزِة  

 !الكمبيوتِر المكتبيِة والمحمولةِ 
 

هم في أيديهم فيما يشاهدوَن يميُل مستخدمو أجهزِة الجّواِل اليوَم إلى إبقاِء أجهزتِ 
ا على وسائِل التواصِل االجتماعيِّ مقارنة  بأي وقٍت مضى  .التيلفزيونَ   .كما أصبحوا أكثَر نشاط 

؟  فماذا يعني كلُّ ذلك لنشاِطَك التجاريِّ
 

ا، تسويُق نشاِطَك يحتاُج الوصوَل للعمالِء حيثما كانوا، وهذه األياُم يعني هذا الوصوَل   حسن 
ما يعني أنَك إذا أردَت زيادَة الوعي بعالمِتَك التجاريِة أو تشجيَع   .ى أجهزِتهم الجّوالةِ إليهم عل

ا كثيرة   والِء العمالِء أو زيادَة دخِلَك، فيمكُن ألجهزِة الجّواِل أن توفَر لنشاِطَك التجاريِّ فرص 
 .للوصوِل إلى العمالِء المناسبيَن، في المكاِن المناسِب، والوقِت المناسِب 

 
ا، من أين تبدُأ؟ بالتأكيِد بموقٍع يعمُل بشكٍل جيٍد على أجهزِة الجّوالِ   .إذ 

 
كيَف يمكُن أن تستخدَم   .لنفترْض للحظٍة فقط أّنَك سّباك  محليُّ يريُد أن يوسَع قاعدَة عمالِئهِ 

ا ا في الصحِف    ..الجّواَل للوصوِل إلى عمالَء جدٍد؟ حسن  المحليِة توّجُه من يشاهُده ربما تنشُر إعالن 
 .إلى موقِعكَ 

 
أو ربما ُيمكُنَك إضافَة زرٍّ ترويجيٍّ في الصفحِة الرئيسيِة لموقِعّك الُمحّسِن للجّواِل، تعرُض فيه 
ا عشريَن بالمائِة مثال  على أوِل طلٍب، وحتى يتمكُن الزائُر من بدِء  على العمالِء الجدِد خصم 

ِه موقَعَك من الجّواِل، يمكُنه النقَر على رقِم الهاتِف الموجوِد قرَب مكالمٍة هاتفيٍة عنّد تصفحِ 
 .أعلى صفحِتكَ 

 
 .لتسهَل مشاركَتها على وسائِل التواصِل االجتماعيِّ   كما يمكُنَك تقصيَر الروابِط؛

 
التجاريُّ  ما ذكرناه ليَس إال أمثلة  للكثيِر والكثيِر من الطرِق التي قد يستخدُم فيها نشاُطَك  

 .الجّواَل لينمو 
فيما بعُد، سنغطي كيفيَة امتالِك موقٍع رائٍع ألجهزِة الجّواِل، ونناقُش إذا ما كانت التطبيقاُت  

، ونتحدُث عن إعالناِت الجّوالِ  ا لنشاِطَك التجاريِّ ا صحيح   .اختيار 
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 فهم مواقع الجوال وتطبيقات الجوال -3.5.2
ا؛في عالِم األنشطِة التجاريِة   ا إلكتروني  ا أن تمتلَك موقع  حيُث يستخدُم الناُس    اليوَم، لم يعْد كافي 

يجُب أن يكوَن موقُع   :خالصُة القولِ   .اإلنترنت عبَر الهواتف الذكّيِة أكثَر من أجهزِة الكمبيوتر
ا مَع الجّواِل، وهذا يعني أنه يحتاُج أن يعمَل بشكٍل جيٍد على الشاش اِت  نشاِطَك التجاريِّ متوافق 

ا  .األصغِر حجم 
 

، سنتحدُث عن كيَف تأقلمْت محركاُت البحِث مَع الطريقِة التي نستخدُم بها  درسفي هذا ال
ا مَع الجّواِل، وبعِض األشياِء الُمهمِة  أجهزَة الجّواِل اآلَن، كيَف تجعُل موقَعَك اإللكترونيَّ متوافق 

 .الجّوالِ التي يجُب أن تعرَفها عن تحسيِن محركاِت بحِث أجهزِة  
 

ا للخروِج من الشقِة، عندما الحظَت فجأة  انسداَد بالوعِة المطبخِ  ا، تخّيْل أنَك كنَت متوجه    .حسن 
؛ لذلك أنت في حاجٍة إلى سّباٍك لحلِّ    حيُث سيأتي إليك أصدقاؤَك في وقٍت الحٍق؛  هذا غيُر جيد 

لتقّلَك إلى محطِة القطاِر، وعليك    هذا األمِر اليوَم، لكن هناك سيارة  أجرة  تنتظُرَك في الخارجِ 
 .الذهاُب اآلنَ 

ا ماذا ستفعُل؟ ستسحُب جّوالَك، وتقفُز في السيارِة األجرِة، وتبحُث عن سّباٍك بالقرِب منكَ    .إذ 
سُتظهُر نتائُج البحِث بعَض الخياراِت، تتضمُن أنشطة  تجارية  مختلفة  على ُبعِد بضعة شوارع من 

ا  شقِتَك، ولدى أحِد الخي اراِت المتاحِة رقُم هاتٍف قابل للنقِر، حين اقتربَت من المحطِة، لم تجْد ُبدًّ
  .يوافُق السّباُك على لقاِئَك في شقِتَك عند الساعِة الخامسةِ   .من النقِر عليه لُتجري مكالمة  

ا لك أيها الجّوالُ   !شكر 
 

عمالئَك المحتمليَن أجهزَة  هذا السيناريو مثال  رائع  للطريقِة التي يستخدُم بها الكثيُر من
الجّواِل، فهم عادة  يتنقلوَن، مضغوطيَن في الوقِت، ويستخدموَن محركاِت البحِث إليجاِد أجوبٍة  

 .سريعةٍ 
 

ا أن   بدوِرها، توفُر محركاُت البحِث للناِس نتائَج توافُق عباراِتهم البحثيَة ومواقَعهم، ويمكنها أيض 
ا مَع الجّوالِ تخبَرهم ما إذا كان   ، ما معنى التوافق مَع الجّواِل بالضبِط؟  .الموقُع متوافق   لحظة 

 
لإلجابِة، سنبدُأ بالتقنيِة الُمستخدمِة في بناِء موقِعَك، سيكوُن أماَمك كثير  من الخياراِت المتاحِة، 

ا ُيدعى   ا"لكن معظُم محركاِت البحِث تفضُل شيئ  ا متجاوب  وقُع المتجاوُب ، حيُث ُيكّيُف الم"تصميم 
، لن يكوَن عليك    .نفُسه بناء  على حجِم شاشِة المشاهدِ  لذلك عندما يكوُن لديَك موقع  متجاوب 

 .بالتالي ُتنقُذ نفَسَك من الكثيِر من الجهدِ   .إنشاُء موقعيِن منفصليِن ألجهزِة الكمبيوتِر والجّوالِ 
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ا ألجهزِة الجّوالِ  ا لالستعماِل على أصغِر    يكمُن اختالُف الموقِع الُمصمِم جيد  في أنه يكون صالح 
كما يجُب أن يكوَن   .ويجُب أن تكوَن الخطوُط سهلَة القراءِة واألزراُر سهلَة النقرِ   .شاشِة هاتٍف 

ا وبسيَط االستخداِم؛ حتى يسُهُل على الزائريَن أن يفهموا على الفوِر خطواِتهم   التنقُل واضح 
، في سيناريو السّباِك، كان هناك رقُم هاتٍف قابل للنقرِ المقبلَة، وكيفيَة اتخاِذ إجراِء،    .فمثال 

 
وُرْغَم حجِم الشاشِة األصغِر، يجُب أن يكوَن زّواُر الموقِع قادريَن على إكماِل المهاِم المشتركِة 

فبمجرِد إنشاِء موقٍع متوافٍق مَع الجّواِل، ستحتاُج إلى مساعدِة محركاِت البحِث في    .والمهمةِ 
هذا ما يستطيُع توفيَره لك تحسيُن   .العثوِر عليه وفهِمه، وأن ُتظهَره في النتائِج كما نأملُ 

 .محركاِت البحِث للجّوالِ 
 

يتضمُن تحسيُن محركاِت البحِث للجّواِل نفَس العوامِل التي وضعَتها في اعتباِرَك في المواقِع 
ما هو مهمٌّ لموقِع جّواٍل ُمحّسٍن هو األداُء اإللكترونيِة القياسيِة، مثَل المحتوى المالئِم، لكن  

 .وقابليُة االستخداِم 
 

نعني باألداِء مدى سرعِة تحميِل الموقِع، والذي يمكُن أن يتأثَر بالعديِد من األشياِء، مثَل الصوِر 
 في أما قابليُة االستخداِم، فتشيُر إلى تجربِة الزائرِ   .كبيرِة الحجِم بشكٍل ُمفرٍط وأحجاِم الملفاِت 

وبصفٍة عامٍة، إذا كان موقُعَك يقدُم تجربة  جيدة  لمستخدمي الجّواِل، فمن   .استخداِم موقِعكَ 
 .المرجِح أن يظهَر في نتائِج بحِث الجّوالِ 

 
ا، إذا كانت هذه    .بعُض صيِغ الفيديو والمحتوى ال يمكُن عرُضها على أجهزِة الجّوالِ   :إليك مثال   إذ 

 إنشاُء موقِعَك، فلن يقدَم تجربة  جيدة  للمستخدِم، أليَس كذلَك؟  هي الطريقُة التي تم بها
 

ا؟ يمكُنَك إجراَء اختباِر جّواٍل سريٍع   كيَف تتأكُد من توافِق موقِعَك اإللكترونيِّ مَع الجّواِل إذ 
 .Googleلموقِعَك، من خالِل اختباِر التناسِب مَع الجّواِل التابِع لـ

 
من أن موقَع نشاِطَك التجاريِّ يعمُل بشكٍل جيٍد على أجهزِة الجّواِل، حيُث  يجُب أن تتأكَد    :باختصار  

يمكُن أن يجلَب لك موقع  متوافق  مَع الجّواِل المزيَد من زّواِر الموقِع، ويمنُحهم تجربة  أفضّل، 
 .ويجلُب لك المزيَد من األعمالِ 

 

 فهم تطبيقات األجهزة الجوالة -3.5.3
الفّعاُل للتسويِق عبَر الجّواِل أكثَر من مجرِد تحسيِن موقِعَك على اإلنترنت ليعمَل  يتضمُن النهُج  

ا في    بشكٍل جيٍد على أجهزِة الجّواِل؛ لذلك تستثمُر المزيد والمزيد من األنشطِة التجاريِة أيض 



 مهارات من جوجل –أساسيات التسويق الرقمي  

114 
 

لكن    .شغاِلهمللتعامِل مَع العمالِء أثناَء تنقِلهم أو ان  التطبيقات المتوافقة مع األجهزة الجّوالة؛
ما هي األغراُض التي تخدُمها تطبيقاُت الجّواِل؟ وكيَف يمكُنَك معرفَة حجم منفعته لنشاِطَك  

؟ هذا ما سنشرُحُه في هذا الدرِس   .التجاريَّ
 

ا عن موقِع الجّواِل، وفوائَد التطبيقاِت، وكيَف  سنناقُش ما الذي يجعل تطبيَق الجّواِل مختلف 
ا لكَ ُتحدُد ما إذا كاَن تطب  .يُق الجّواِل ُمناسب 

 
، حيُث توفُر المواقُع المتوافقُة مَع الجّواِل   موقُعَك للجّواِل أشبُه بمثاٍل ُمبسٍط لموقِعَك الرئيسيِّ
، لكن يتم تصميُمها فقط لتعمل بشكٍل جيٍد  معظَم الميزات التي يتضمنها موقُعَك الرئيسيُّ

ا؛ اُر من الدخوِل إلى موقِع الجّواِل عبَر متصفِح حتى يتمكُن الزوّ   على الشاشاِت األصغِر حجم 
ا كما يفعلوَن على متصفِح جهاِز الكمبيوتِر ذي الحجِم األكبر  .الجّواِل، تمام 

 
لنتحدْث اآلَن عن التطبيقات المتوافقة مع األجهزة الجّوالة، وهي تلك التي يمكُن تحميُلها 

اُت وظيفة  معينة  ال يسُهُل إنجاُزها بسهولٍة على وتثبيُتها على الجّواِل، وعادة  ما توفُر التطبيق
ا ما تكوُن متكاملة  مَع خواِص الهاتِف الذكيِّ الُمشتركِة، مثَل الكاميرا أو  .GPS المتصفِح، وغالب 

 
لنلِق نظرة  على بعِض األمثلِة،    .هناك طرق  كثيرة  تفيد فيها التطبيقاِت نشاَطَك التجاريَّ مباشرة  

، وكنَت قد قررَت إنشاَء التطبيِق للمساعدِة في التحكِم  ولنتخيْل أنك تملُك قاعَة سينما ُمستقلة 
 .في مبيعاِت التذاكرِ 

 
لتحقيق ذلك، إحدى الفوائِد الرئيسيِة للتطبيقاِت هي قدرُتها على إرساِل رسائَل إلى جّواِل 

، ويمكُنَك استخداَمه  "اإلشعاراتدفع  "ُيسمى ذلك    .الشخِص، حتى عندما ال يستخدُم التطبيُق 
إلرساِل تذكيٍر لعمالِئَك عندما يبدُأ عرُض أحدِث األفالِم، أو ُتعلُمه بأوقاِت العرِض ذاِت الخصوماِت  

 .الخاصةِ 
 

حيُث ُيمكُن للعمالِء استخداُم التطبيِق    كما ُيمكُن أن ُيفّعَل التطبيُق الخاُص بك برنامَج والٍء جديٍد؛
 .التذاكِر وكسِب نقاٍط على كلِّ فيلٍم يشاهدونهلحجِز  
 

يمكُن أن تتيُح عمليُة الدفِع الُمبّسطِة في تطبيِقَك للعمالِء شراَء تذاكِر األفالِم بعدٍد قليٍل من  
في أجهزِة   "GPS" وبعَد ذلَك، يمكُن للتطبيِق استخداَم النظاِم العالميِّ لتحديِد المواقعِ   .النقراِت 

، قد    .لتوضيِح االتجاهاِت إلى السينما  ؛جّواِل عمالِئكَ  ومَع الكثيِر من اإلمكانياِت لنشاِطَك التجاريِّ
ا، كيَف تبدُأ؟   .ُتقرُر تطويَر التطبيِق الخاصِّ بكَ   إذ 
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، وما تريُد أن ُينجَزه الزواُر عبَر أجهزِة الجّوالِ    .لإلجابِة، عليك التفكيُر في أهداِف نشاِطَك التجاريِّ
كلَّ تلك األهداف عبَر موقِعَك اإللكترونيِّ المتوافق مع األجهزة الجّوالة، لكن قد  فقد ُتحقُق  

ا لنشاِطَك التجاريِّ ويكوُن تحقيُقه أفضَل عبَر التطبيِق  ا معين  ومن يدري، ربما تكوُن   .ُتحدُد هدف 
 .هذه خطوُتَك التاليُة نحَو النجاِح عبَر اإلنترنت

 
ألجهزة الجّواِلة أن ُيكّمَل موقَعَك المتوافق مع األجهزة الجّوالة،  يمكُن للتطبيِق على ا  :باختصارٍ 

حيُث    مما ُيساعُد عمالءَك على تحقيِق أهداٍف محددٍة ومفيدٍة ويساعدك في زيادِة والِء العمالِء؛
يمكُنَك التواصَل معهم بفعاليٍة، ومساعدَتهم على إجراِء عملياِت الشراِء بسهولٍة عبَر أجهزِة  

 .الجّوالِ 
 

ا، لديَك خيارانِ  يمكُنَك إيجاَد مطّوِر تطبيقاٍت ُمحترٍف للعمِل معُه،   .ال يمكنك االنتظاَر لتبدَأ؟ حسن 
 .Comoأو    Build Fireأو    Appy Pieأو التحقَق من واحدٍة من أدواِت الخدمِة الذاتيِة، مثَل 

 

 استخدام األجهزة الجّوالة لتعزيز نجاح نشاطك التجاري  -3.6
 لإلعالن على أجهزة الجوالمقدمة  -3.6.1

يقضي الناُس هذه األيام الكثير من الوقِت في استخدام هواتِفهم الذكيِة أكثَر من أجهزِة  
الكمبيوتر وذلك ألّن أجهزَة الجّواِل تسمح للناِس بالبقاِء على اتصاٍل باستمراٍر، وتساعُدهم في 

نشطُة التجاريُة الذكّيُة، وأصبحت تبذل  هذا ما الحظته األ  .اتخاذ قرارات شراء أكثَر ذكاء  وِحنكة  
 .المزيد من الجهِد للوصوِل إلى هؤالِء العمالِء الُمحتمليَن عبَر إعالناِت الجّوالِ 

 
، سنتحدُث عن فوائِد التسويِق الُمخصِص للجّواِل وفرِصه الكثيرِة، كما سنتطرق درسفي هذا ال

 .عين االعتبار عند تطبيق هذا النهِج من اإلعالنِ إلى بعض النقاط الهامة التي يجُب اتخاذها في  
 

،   .يمكُن لإلعالِن على أجهزِة الجّواِل أن ُيساعَدَك في تحقيِق الكثيِر من الفوائد المختلفة فمثال 
قد يساعُدَك في استقباِل مزيٍد من المكالماِت الهاتفيِة واالستفساراِت، أو جذب المزيد من 

كما يمكُنه أن يساعَدَك في حّث الناِس على تثبيت    .موقِعَك اإللكترونيِّ الناِس إلى متجِرَك أو  
 .تطبيِق الجّواِل الخاِص بكَ 

 
 .إعالُن الجّواِل يمنُحَك الكثيَر من الفرِص الفريدِة لالتصاِل بالناِس أثناَء استخداِمهم هواتِفهم

، يمكُنَك استهداُف عمالَء محتمليَن بناء  على مواقِعهم، أ و عرض أدواٍت مفيدٍة عليهم، فمثال 
 ."النقر لالتصال"مثَل إعالناِت  
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يعتمد لتحديد استراتيجيتك في إعالِن الجّوال على جمهوِرَك المستهدف وأهداِف نشاِطَك  
فلنلِق إذن نظرة  على بعِض األماكِن حيُث يمكُنَك استهداُف جمهوِرَك عبَر   .التجاريِّ العاّمةِ 

 .الجّوالِ 
 

، يمكُن ل موقِعَك أن يظهَر في نتائِج البحِث، ويمكُنَك أن تجعَل إعالناِتَك تظهُر للناِس حيَن  أوال 
 .يبحثوَن عن عباراٍت متعلقٍة بنشاِطَك التجاريِّ أو القطاع الذي تعمل فيه

 
، وتريُد أن تستهدَف أصحاب المنازِل الذين قد يحتاجوَن إلى خدماِتكَ  في   .لنفترض أنك سّباك 

سّباك  "  :أن يظهَر إعالُنَك على شبكِة البحِث عندما يبحُث الناُس عن عباراٍت مثلَ   هذه الحالة يمكن
 ."انسداُد بالوعِة المطبخِ "، أو  "بالقرِب مّني

 
  .هذا يعني أنه عليك أن ترّكَز على كلماٍت رئيسيٍة وعباراٍت أقصَر قد يبحُث عنها مستخدمو الجّوالِ 

ا من الناِس ال يستطيع وال يبحثوَن   !وَن الكتابَة بسالسٍة على أجهزِتهم الجّوالةِ تذّكْر أن كثير 
ا أن يبحثوا عن   بالطريقِة نفسها التي يستخدموَنها على أجهزِة الكمبيوتر؛ حيث من النادِر جدًّ

 .عباراٍت مفصلٍة وطويلةٍ 
 

ا أن تستخدَم اإلعالناِت الُصَورّيِة الستهداِف من يتصفحوَن المواقَع عبَر ا حيُث    لجّواِل؛يمكُنَك أيض 
 .يمكُن لإلعالناِت أن تظهَر على تلك المواقِع على شكِل نصٍّ أو صورٍة أو فيديو 

 
، مَع عباراٍت تحُث  ، يجُب أن تقدَم رسالة  قوية  وموجزة  وألن إعالناِت الجّواِل تكوُن صغيرة  عادة 

خداِمهم التطبيقاِت المتوافقِة الُمستخدَم على اتخاِذ إجراٍء، كما ُيمكُنَك اإلعالُن للناِس أثناَء است
، إذا أردَت أن يعرَف المزيُد من الناِس في منطقِتَك المحلّيِة عن   .مع األجهزة الجّوالة فمثال 

؛حيُث  Whic أو Yelp خدماِت السباكِة التي ُتقدُمها، يمكُنَك نشُر اإلعالناِت داخَل تطبيقاٍت مثلَ 
 .يترُك العمالُء تقييَمهم

 
رِة الفرِص التي تقدُمها إعالناُت الجّواِل، هناك بعُض النقاِط المهمِة التي يجُب أن  وبالُرْغِم من كث

وذلك ألّن عرَض إعالناٍت جاذبة    .تأخذها في عين االعتبار قبَل استثماِر أمواِلَك في إعالنات الجوال
ا أن يكوَن لديَك موقع  إلكترونيٌّ متوافق    مَع الجّواِل، وإال ليس إال جزء من النجاح، بحيث يجُب أيض 

؛ألن إعالناِت الجّواِل سُترسُل الناَس إلى  Facebook أو Google قد تفشُل إعالناُتَك الرائعُة على
 .موقٍع لم يتمَّ تحسيُنه ألجهزتِهم، ما سيخّلُف لدى العمالِء تجربة  غير مرضية

 
ا أن أجهزَة الجّواِل تختلُف في ما بينها، لذلك هناك   وسيلة مفيدة  أخرى هي تخصيُص تذّكْر أيض 

 .فبهذه الطريقِة، ستعمُل إعالناُتَك بشكٍل جيٍد على مجموعٍة متنوعٍة من الشاشاِت   .اإلعالناِت 
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ٍّ قصيٍر وواضٍح في إعالناِتكَ  كما يمكُنَك استخداُم ما   .لتحقيق ذلك، من األفضل استخداُم نص 
حددة  يمكُنها مساعدُة الناِس على  ، وهي خصائُص مُ "معلوماِت اإلعالِن اإلضافيةِ "يسمى بـ

ا   .االتصاِل بك، أو معرفِة االتجاهاِت نحَو عنواِن متجِركَ  هذه الخصائُص ستغّيُر حجَمها تلقائي 
 .لتتناسُب مع أيَّ جهازٍ 

 
في النهاية، أهم ما يجب تذكره هو أّن الناَس يستخدمون اليوم أجهزَتهم الجّوالَة أكثَر من أيِّ 

يجُب أن تعرَف كيَف تصُل إليهم أثناَء استخداِمهم تلك األجهزَة واإلعالَن في    لذلك  وقٍت مضى؛
 .نتائِج البحِث، والمواقِع األخرى، والشبكاِت االجتماعيِة، أو حتى داخِل التطبيقاِت 

 
لالستفادة القصوى من إعالناِتَك، ستحتاُج إلى اتباِع استراتيجية شاملة والبقاء على اطالع جيد  

 .بالتسويِق على أجهزِة الجّوال
ا إلى عالِم إعالناِت الجّواِل بالمزيد من التفصيل  .سنتطرق تالي 

 

 الحمالت اإلعالنية لألجهزة الجوالة -3.6.2
 ما رأيَك أن نغوص أكثر في اإلعالِن على شبكِة البحِث في أجهزِة الجّواِل؟

 
ا بالطريقِة التي يمكُن أن يساعَدَك بها   اإلعالُن على شبكِة البحِث في الوصوِل  إذا كنت ُمهتمًّ

على كيفية تطبيق هذا النوع من   درسإلى الناِس على أجهزِة الجّواِل، سنرّكز في هذا ال
اإلعالن على الجّواِل، ونتطرق إلى بعِض االستراتيجياِت المفيدِة، والنصائِح لمساعدِتَك في النجاح  

 .في اإلعالن على شبكة البحث
 

ا، لنبد ا إذ   !ْأ في الموضوِع مباشرة  حسن 
 

ُيمكُن لعرِض اإلعالناِت على شبكِة البحِث في أجهزِة الجّواِل أن يساعَد نشاَطَك التجاريِّ في 
تحقيِق العديِد من األهداِف، كأن تحصَل على المزيِد من العمالِء المحتمليَن أو المكالماِت 

ا  الهاتفيِة أو عملياِت الشراِء، لكن قبَل البدِء، من الم همِّ أن يكوَن موقُعَك اإللكترونيُّ متوافق 
 :ما معنى ذلك بالضبِط؟ هذا يشمُل عّدَة نقاط  .مَع الجّوالِ 

 
ا حتى يكتمَل  ا، فال أحَد ُيحُب أن ينتظَر موقع  ، يجُب أن تكوَن سرعُة تحميِل الموقِع عالية  جدًّ أوال 

 .تحميُلُه، خاصة  من يستخدموَن أجهزَة الجّوالِ 
 

ا،    .تأكْد أن موقَعَك يظهر ويعمُل كما ينبغي على جميِع أنواِع أجهزِة الجّوالِ ثاني 
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ا  ، مثل أن يتضمن أزرار  ا، يجُب أن يكون استخداُم موقِعَك على األجهزِة الجّوالة سهال  وأخير 
ٍل واضحة   ، وخياراٍت تنقُّ ا مختصرة   .واضحة وكبيرة  يسهُل رؤيُتها والنقُر عليها، ونصوص 

 
ا في تحسينه؛في حال ل  م يكن موقُعَك اإللكترونّي يستوفي هذه الشروط، عليك أن تبدَأ إذ 

ألنَك إن لم تعالْج هذه اإلشكالياِت اآلَن، فهذا يعني أنك ُتنفُق الماَل إلرساِل الناَس إلى تجربِة  
 لحسِن الحِظ أنه هناك الكثيُر من األدواِت   .موقٍع إلكترونيٍّ سيئة وهذا لن يرضي الكثيرين

ا مَع الجّوالِ  لنقل إّن موقَعَك متوافق  مَع الجّواِل   .لمساعدِتَك في جعِل موقِعَك أكثَر توافق 
كما هي الحاُل مَع أي حملٍة على شبكِة البحِث، عليك اختياُر    .وجاهز  لجذب المزيد من الزياراِت 

عنها، ويمكُنَك استخداُم الكلماِت  الكلماِت الرئيسيِة التي تريُد أن ُتظهَر إعالناِتَك عنَد البحِث  
ولكن تذّكر أّن مستخدمي أجهزِة الجّواِل ال    .نفسها التي تستخدُمها في حملِة بحٍث عاديةٍ 

ا بالطريقِة التي يفعلونها على أجهزِة الكمبيوتِر المحمولِة، أو أجهزِة الكمبيوتِر  يبحثوَن دائم 
ا ما يستخدموَن عباراٍت    .أقصَر، ومصطلحاٍت أبسَط المكتبيِة، ألنهم غالب 

 
ربما يبحُث األشخاص على أجهزِة الكمبيوتِر    .لنفترْض أّنَك سّباك  في أبوظبي  لمزيٍد من اإليضاِح؛

، لكنَّ األشخاَص نفَسهم قد  "سّباكوَن في منطقِة االتحادِ "الخاصِة بهم باستخداِم عباراٍت مثَل  
 ."تسريِب الصنبورِ "عِة أو  انسداِد البالو "يبحثوَن على أجهزِة الجّواِل على 

 
ا، كيَف يمكُنَك معرفُة عباراِت البحِث الشائعِة على أجهزِة الجّواِل؟  إذ 

 
 أو Google هناك أدوات  مفيدة يمكُنها مساعدُتَك في ذلك، مثَل مخطط الكلمات الرئيسية من

"Google Keyword Planner".  عبارات بحٍث تهُمَك، يمكُن أن تساعَدَك هذه األدواُت في البحِث عن
بتصفح هذه األدوات    .وتبّين لك النسبَة المئويَة لعملياِت البحِث التي تأتي من أجهزِة الجّوالِ 

ستجُد أفضَل الكلماِت الرئيسيِة الستخداِمها للجّواِل وما يشيُع البحُث عنه عادة  من قبِل  
 .مستخدمي الجّوالِ 

ا ما يركُز األشخاُص الذين يبحثوَن عبر الجّواِل على  غال  !لننتقل اآلن إلى اإلعالنات بحد ذاتها ب 
إكماِل الحصول على نتيجة محددٍة لطلب محدد، فمن يبحُث مثال  عن خدماِت السباكِة عبَر الجّواِل  

ا ما ال يتصفُح اإلنترنت بالطريقِة الُمعتادِة، بل يكومن بحاجٍة إلى المساعدة بسرعة  !غالب 
 

إذا كان شخص  ما   .َك ُيركُز على الطلب المحدد الذي يحاوُل عميُلَك تلبيتهلذلك، تأكْد من أّن إعالنَ 
ا يقول إنه بإمكاِنَك إصالُح جميِع أنواِع  يبحُث عن تسرِب حوِض االستحماِم، ال ُتظهر له إعالن 

ا يقول إنه بإمكاِنَك إصالُح جميِع مشاكِل حوِض   .مشاكِل السباكةِ  بدال  من ذلك، اعرْض إعالن 
 .سيرى العميُل ذلك ويعرُف أنك المناسُب لهذا العملِ   .تحماِم بسرعةٍ االس
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شرْحَنا حتى اآلَن الصفحاِت المقصودَة المتوافقَة مَع الجّواِل، والبحَث عن الكلماِت الرئيسيِة  
 .واآلَن، سنتطرق للمزيِد من النصائِح والحيِل التي يجُب أن تعرَفها  .وتخصيَص اإلعالنات

 
رضَت إعالناٍت على شبكِة البحِث تستهدُف مستخدمي الجّواِل، تأكْد من أنهم إذا كنَت قد ع

ا لمن يبحثوَن على أجهزِة الكمبيوتر، فال  سيشاهدوَنها، وإن لم ُتِرْد أن تظهَر إعالناِتَك أيض 
 كيَف تفعُل ذلك؟  .تجعلها تظهُر لهم

، ما  "ُمفضلٍة للجّوالِ "إعالناٍت ُمعينٍة  أن تسمَح لك بجعل   Bingو Google يمكُن لمحركاِت البحِث مثلَ 
هذه طريقة  سريعة    .يعني أّن مستخدمي أجهزِة الكمبيوتِر المكتبيِة لن يروها، والعكُس صحيح  

ا  .للتأّكِد من أنَّ الجهد الذي بذلَته إلعالناِت الجّواِل سيؤتي ثماَره حقًّ
 

ا أّن سلوَك مستخدمي الجّواِل يختلف عن مستخ ، يمكن   .دمي أجهزِة الكمبيوترِ تذّكر دائم  فمثال 
أن تالحظ من خالل تحليالِت وإحصاءات حملتك اإلعالنية أّن مستخدمي الجّواِل أقلَّ احتماال  في 

 .ملء نموذج االتصاِل الخاصِّ بَك بنسبِة عشرة بالمئة
 

لَّ بنسبِة  لتقديِم عرِض سعٍر أق  "تعديالِت عروِض األسعارِ "في هذه الحالة، يمكُنَك استخداُم  
يمكُن أن يساعَدَك ذلك في التأكِد من إنفاِق    .عشرة بالمئة عنَد ظهوِر إعالناِتَك على الجّوالِ 
 .أمواِلَك بحكمٍة، والحصوِل على أفضِل عائدٍ 

 
، وأن تبحَث عن الكلماِت الرئيسيِة   ا مَع الجّواِل أمر  هامٌّ في النهاية، أن يكوَن موقُعَك متوافق 

  .ؤَك إلى استخداِمها للبحِث عندما يستخدموَن الجّواَل أمر أساسي لنجاح حملتكالتي يميُل عمال
، ومن أنك تستفيد من الخصائِص الُمحددِة لحملِتَك اإلعالنيِة بشكل   تأكد من أّن إعالناِتك ُمركزة 

ال  .فع 
 !إذا طّبقت كل ذلك، ستكوُن على طريِقَك الصحيِح نحَو النجاِح ال محالة
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 اإلعالنات الصورية لألجهزة الجوالةحمالت  -3.6.3
 .سنتحدُث اآلَن عن اإلعالناِت الُصَورّيِة على أجهزِة الجّوالِ 

 
ا في استخداِم أجهزِة الجّواِل هذه األيام؛ ا كثير  لذلك من المهمِّ أن ُتفكَر   يقضي الناُس وقت 

 .كيَف تعمُل إعالناُتَك الُصَورّيُة على أجهزِتهم
 

َورّيِة مساعدُتَك في تحقيِق الكثير من األهداِف المختلفِة، مثَل العثوِر على يمكُن لإلعالناِت الُص 
ا شديَد    .عمالَء جدٍد، أو بناِء اسِم عالمٍة تجاريٍة قوي ا كاَن ما تحاوُل فعَلُه، سيكوُن الجّواُل جزء  أيًّ
 .األهميِة في استراتيجيتك لإلعالناِت الُصَورّيةِ 

 
  . حوَل جذِب انتباِه األشخاِص الذين يتصفحوَن المحتوى على اإلنترنتتدوُر اإلعالناُت الُصَورّيُة 

ا على عالِم الجّواِل، ولكن مَع القليِل من الفروِق الهاّمِة التي تجُب ُمراعاُتها،   ينطبُق ذلك أيض 
 .كالحجِم مثال  

 
، فّكْر في كلِّ األنواِع المختلفِة ألجهزِة الجّواِل؛ حيُث توجُد هواتُف ذكية    عنَد عرِض إعالٍن ُصَوريٍّ

، بجانِب األجهزِة اللوحيِة والساعاِت الذكيِة، ومن يعلُم ما األجهزُة  بأحجاٍم كبيرٍة وأخرى صغيرة 
 التي قد ُتصبُح رائجة  خالَل عاٍم أو اثنيِن؟

 
في   "مقاس واحد يناسُب الجميع"مَع اختالِف أحجاِم األجهزِة الُمستخدمِة، من المؤكِد أّن مقاربة  

، إال    .التعامِل مَع اإلعالناِت الُصَورّيِة لن ينجحَ  ا على الجهاِز اللوحيِّ قد يكوُن لديَك إعالن  جذاب  جدًّ
أنه كبيُر الحجِم أو غيُر مالئٍم على الجّواِل ذي الحجِم األصغِر، أو عكُس ذلك، وقد يكوَن اإلعالُن 

ُه ال يجذُب انتباَه ُمستخدِم الج ا للجواِل لكنَّ  .هاِز اللوحيِّ مثاليًّ
 

لذلك، إذا أردَت أن تكوَن إعالناُتَك الُصَورّيُة ناجحة  على الجّواِل، ستحتاُج إلى التجربِة بعَض  
الشيِء، ومحاولة العثوَر على التركيبِة الصحيحِة من صيِغ اإلعالِن التي ُتناسُب األجهزَة التي  

ا في    .يستخدُمها جمهوُركَ  زيادِة مدى وصوِل حمالِت اإلعالناِت سيعطيَك ذلك فرصة  جيدة  جدًّ
ا فإذا كنَت تستخدُم منصَة    .الُصَورّيِة بشكٍل كبيرٍ  لعرِض إعالناِتَك،   "Google إعالنات"األمُر ليس صعب 
المجانيِّ إلنشاء إعالناٍت ُصَورّيٍة ذاَت مظهٍر احترافيٍّ  "Google Ad Gallery" يمكُنَك استخدامُ 

 .حجاِم بسرعٍة، بكلِّ األشكاِل واأل 
 

ومثُل حمالِت اإلعالناِت الُصَورّيِة العاديِة، يمكُنَك توجيُه حمالِت اإلعالناِت الُصَورّيِة على الجّواِل  
ا الهتماماِتهم وينطبق ذلك سواء كنَت تستخدُم   .إلى الجمهوِر الذي تحاوُل الوصوَل إليه وفق 
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ا، قد تريُد  ."InMobi" أو أيَّ شبكِة إعالٍن أخرى للجّواِل، مثلَ  "Google إعالنات" ، إذا كنَت سّباك  فمثال 
 .استهداَف الناِس الذين يشاهدوَن مواقَع إلكترونية  ُتقّيُم خدماِت السباكةِ 

 
ا بعرِض إعالناِتَك على المواقِع اإللكترونيِة   أّما ما يتفرُد به عالُم الجّواِل فهو أنَك لسَت ُمقيد 

بعُد من ذلك وعرُض إعالناِتَك على التطبيقات المتوافقة فقط، بل يمكُنَك االنتقاُل إلى ما هو أ
ا من الوقِت الذي يقضيه الناُس على الجّوالِ  ا كبير  ا، والتي تمثُل جزء    .مع األجهزة الجّوالة أيض 

ا اآلَن أكثَر من أيِّ وقٍت مضى تضميُن التطبيقات المتوافقة مع األجهزة الجّوالة   لذلك أصبَح مهمًّ
 .اِت الُصَورّيةِ في خطتك لإلعالن

 
 .العملية ليست بالمعّقدة وسنشرُح لك هذا األمَر اآلنَ 

 
أتذكُر مثاَلنا عن السباكِة؟ أريناَك كيَف يكمن إلعالناِتَك على الجّواِل أن تستهدف المواقَع 

ا، األمُر مشابه  في التطبيقاِت؛  حيُث يمكُنكَ   اإللكترونيَة التي ُتقدُم تقييماٍت، أليَس كذلك؟ حسن 
استهداُف تطبيقاٍت محددٍة ذاِت صلٍة بنشاِطَك التجاريِّ للسباكِة، كتلك التي ُتقدُم تقييماٍت أو 

 .معلوماٍت عن كيفيِة القياِم باألشياِء أو صناعِتها بنفِسكَ 
 

ا، يمكُنَك   .بذلك، عندما يستخدُم الناُس هذا النوَع من التطبيقاِت، يمكُن إلعالِنَك الظهورُ  إذ 
عمالَء محتمليَن أكثَر عبَر تضميِن التطبيقاِت في خطتك لإلعالناِت الُصَورّيِة على    الوصوَل إلى

 .الجّوالِ 
 

إذ تعيُد التكنولوجيا الجديدُة تشكيُل    باختصاٍر، إّن اإلعالناُت الُصَورّيُة على الجّواِل تتطوُر بسرعٍة؛
 إعالنات"َك استخداَمها مثَل  المشهِد، ويوجُد العديُد من شبكاِت إعالناِت الجّواِل التي يمكنُ 

Google" أو "InMobi"ما يعني أن االستراتيجيَة الُصَورّيَة التي ال تتضمُن الجّواَل غيَر ُمكتملٍة؛ ، 
ا من حياِة الناِس  ا ضخم   .ألنه ُيمثُل جزء 

 
ا غيُر مكتملٍة كما أن استراتيجيَة اإلعالناِت الُصَورّيِة للجّواِل التي ال تتضمُن التطبيقاِت هي   أيض 

لحسِن الحِظ أنه من السهِل تجربِة األمِر مَع صيِغ إعالناِت وخياراِت استهداٍف    .للسبِب نفِسه
 .حتى تتمكن من معرفِة أفضَل ما يناسُبكَ   ُمختلفٍة؛
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 حمالت شبكات التواصل االجتماعي على األجهزة الجوالة -3.6.4
، ولتحقيِق التسويُق عبَر وسائِل التواصِل   االجتماعيِّ طريقة  رائعة  للترويِج لنشاِطَك التجاريِّ

ا من بناِء قاعدة عمالء وفية إلى زيادِة المبيعاِت على موقِعَك   مجموعٍة متنوعٍة من األهداِف، بدء 
ا توفيُر معلوماٍت قّيمٍة عن النشاِط لعمالِئك، وتأدية دور مهم في   .اإللكترونيِّ  كما يمكُنه أيض 

 .شاِطَك التجاريِّ نمو ن
 

ا حملة  على وسائِل التواصِل االجتماعيِّ للجّواِل، وما هي خياراُت االستهداِف   كيَف ُتنشُئ إذ 
المتاحِة على الشبكاِت االجتماعيِة، وما هي بعض اإلرشاداٍت إلنشاِء إعالناٍت على وسائِل  

 التواصِل للجواِل؟ 
 

 :ئِل التواصِل االجتماعيِّ للجوالِ هناك ثالُث خطواٍت أساسيٍة لإلعالِن على وسا
 

ا   ، حدْد مواقَع التواصِل االجتماعيِّ التي تريُد استخداَمها، فالشبكاُت االجتماعيُة تخدُم أغراض  أوال 
، مثَل تنميِة العالقاِت الشخصيِة أو التواصِل المهنيِّ أو حتى مشاركِة المحتوى، حتى إن   مختلفة 

بمجرِد أن تفهَم   .محددٍة من المحتوى، مثَل الصوِر أو مقاطِع الفيديو بعَضها يركُز على أنواَع  
 .أهداَف الشبكِة والُمشاركيَن بها، سيمكُنَك اختياُر األماكِن األكثِر ُمالئمة  لنشاِطَك التجاريِّ 

ا، استفْد من مميزاِت استهداِف الجمهوِر حيُث ُتقدُم حلوُل اإلعالِن على وسائِل التواصِل  ثاني 
، مثلَ اال ، خياراِت استهداٍف عديدٍة لمساعدِتَك في عرِض  Facebookو Twitter  ،LinkedIn جتماعيِّ

 .إعالناِتَك أماَم األشخاِص المناسبينَ 
 

في النهايِة، ضِع الجّواَل في اعتباِرَك عنَد إنشاء اإلعالناِت، فالناُس على األرجِح يزوروَن مواقَع 
لذا يجُب أن ُتحّسَن رسائَلَك للعرِض على الشاشاِت    الجّواِل؛التواصِل االجتماعيِّ عبَر أجهزِة  

لنفترْض أنَك تمتلُك شركة  للسباكِة في أبوظبي، وُتريُد زيادَة معرفِة من يعيشوَن في   .الصغيرةِ 
 .منطقِتَك بنشاِطَك التجاريِّ عبَر استخداِم اإلعالناِت الموجهِة على وسائِل التواصِل االجتماعيِّ 

 
لجلِب المزيِد من الزياراِت إلى   Facebook ك، يمكنك أن تقّرر عرَض إعالناِت الجّواِل على لتحقيق ذل

، وضبَط حملِتَك لتستهدَف الناَس في أبوظبي كما يمكنك اختيار استهداِف    .موقِعَك اإللكترونيِّ
 .ُماّلِك المنازِل من الذكوِر ألنَك تعلُم أنهم ُيمثلوَن أغلبيَة عمالِئكَ 

 
ا خياُر استهداِف الناِس وفَق اهتماماِتهم وأنشطِتهم، والصفحاِت التي  يتوفر أمامك أيض 

ا بتحسيناِت  .Facebook ُيعجبوَن بها على هكذا ُتصّفي مجموعَتَك لتضَم الذكور الذين أبدوا اهتمام 
 .المنزِل ومشكالِت السباكةِ 
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عن مستخدِميها، وهو ما يسمُح لك    لدى وسائِل التواصِل االجتماعيِّ الكثيُر من المعلوماِت 
لنشاِطَك   Facebook في مثاِلنا، سمَح االستهداُف في  .باستهداِف جمهوِرَك بطرٍق ُمجديٍة أكثرَ 

ا  "السباكةِ "التجاريِّ   ا من الناِس، في منطقٍة ُمحددٍة جدًّ  .بالوصوِل إلى مجموعٍة ُمحددٍة جدًّ
 

  .عبَر الجّوالِ  Facebook للنظِر تستهدُف مستخدمي  خطوُتَك التاليُة هي صناعُة إعالناٍت الفتةٍ 
وبما أنَّ شاشاِت الجّواِل أصغُر بكثيٍر من أجهزِة الكمبيوتِر المكتبيِة، من األفضِل أن ُتبقي على 

، أو ربما يمكُنَك إنشاُء إعالناٍت قائمٍة على الصوِر ال على النصوِص، مثَل  رسائِلَك قصيرة  وبسيطة 
التنسيِق الدّواِر، الذي يمكُنُه إظهاُر مجموعِتَك الجديدَة من األنابيِب، ويسمُح للناِس إعالِن  

بالتنقِل لمشاهدِة جميِع منتجاِتَك، والنقِر على صورٍة لكي ينتقلوا مباشرة  إلى موقِعَك  
 .اإللكترونيِّ 

 
ثم وّجه إعالناِتَك إلى جمهوِرَك   اختْر أوال  مواقَع التواصِل االجتماعيِّ المناسبَة إلعالِنَك،  :باختصارٍ 
ا ألجهزِة الجّوالِ   .المقصودِ  ا، أنشئ إعالناٍت مؤثرة  ومصممة خصيص   .وأخير 

 
بينما يتجُه مزيد  من الناِس الستخداِم وسائِل التواصِل االجتماعيِّ عبَر الجّواِل، ُيمكن    :وتذكرْ 

تساعَد بالفعِل في تعزيِز جهوِدَك لحملِة تسويِق سلسٍة على وسائِل التواصِل االجتماعيِّ أن  
 .اإلعالنيةِ 

 

 الفيديوهات لألجهزة الجوالة -3.6.5
ا، ُتقدُم إعالناُت الفيديو على الجّواِل فرصَة تسويٍق قّيمٍة لألنشطِة التجاريِة؛ حيُث ُيمكُنها   مرحب 

، وُتوفُر معلوماٍت أكثَر من صيِغ اإلعالناِت التقليديةِ   .أن تكوَن أكثَر جاذبية 
 

لذلك، دعنا نناقُش نمَو فيديو الجّواِل، وكيفيَة إنشاء إعالناِت فيديو للجواِل، واستهداَف إعالناِت  
 .فيديو الجّواِل للمحتوى ذي الصلةِ 

 
هل تعرُف مقداَر نمِو استهالِك الفيديو عبَر الجّواِل في السنواِت األخيرِة؟ لتأخْذ فكرة  عن النمِو  

عاَم ألفيِن وأحد عشَر جاءت ست  بالمائِة فقط من زياراِت   :ما يليالضخِم في هذا المجاِل، إليك  
بعَد أربِع سنواٍت، باتْت أجهزُة الجّواِل مسؤولة  عن نصِف   .من أجهزِة الجّوالِ  YouTube موقعِ 

 .مشاهداِت الموقِع اليوميِة، والُمقدرِة بالملياراِت 
 

ا من الوقِت في مشاهدِة الفيديوهات على الجّواِل، ُتتاُح   ما يعني أنه وبينما يقضي الناُس مزيد 
 .المزيُد من الفرِص أماَم األنشطِة التجاريِة للتواصِل مَع العمالءِ 
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لنعْد إلى االفتراِض أنَك تمتلُك مشروَع سباكٍة في أبوظبي، ولديك عدد  من السباكيَن يعملوَن 
لتعرَف    .بشكٍل أكبَر عبَر عرِض إعالناِت الفيديو واآلَن ُتفكُر في تنميِة عمِلَك    .بجميِع أنحاِء المدينةِ 

كيَف تفعُل ذلك، سُنلقي نظرة  على الطرِق التي يمكُنَك من خالِلها تنفيذ حمالٍت فعالٍة  
 .إلعالناِت الفيديو 

 
أّول ما عليك القياُم به هو صناعُة الفيديوهات الفعليِة التي ستستخدُمها، واليوم لم تعْد  

ا المتالِك مي زانيٍة ضخمٍة لصناعِة الفيديو، ففي الحقيقِة، كثير  من الفيديوهات الرائعِة ُمضطر 
 .العاليِة الجودِة يمكُن تصويُرها باستخداِم الجّوالِ 

 
ما ُيهمُّ هو المحتوى، وعنَد التفكيِر في محتوى الفيديو الذي سيتُم إنتاُجُه، يجُب عليك مراعاُة  

، أ  :بعِض األموِر األساسيِة، وهي بِق الفيديو وثيَق الصلِة بالموضوِع، عليك أن تصنَع محتوى أوال 
 .يهتُم به جمهوُركَ 

 
ا؛ ا، اجعْله قصير  ، لذلك عليك أن تضبَط توقيَت إعالناِتَك بشكٍل    ثاني  حيُث إن فتراِت االنتباِه محدودة 

 .مناسٍب 
 

ا، أضْف عبارة  واضحة  في الفيديو الخاِص بَك لحِث المشاهِد على اتخ اِذ إجراٍء، وتأكْد من  وأخير 
ا ا ليبقى مهتم   .إخباِر الجمهوِر بما يجُب عليه فعُلُه الحق 

 
ا ُيظهُر أحَد أفضِل السباكيَن الذيَن   لمزيٍد من اإليضاِح، لنقْل إنك قررَت أن تصنَع فيديو قصير 

ا في مبنى جديدٍ  أن ُيظهَر   من البدايِة وحتى النهايِة، يجُب   .يعملوَن لديَك أثناَء وضِعِه أنبوب 
 .الفيديو مهارَة وخبرَة طواقِم السباكِة لديكَ 

 
عنَد    .الخطوُة التاليُة هي تحميُل إعالِن الفيديو وتوجيُهُه إلى جمهوِرَك من مستخدمي الجّوالِ 

فعِل ذلك، فّكر في موقع جمهوِرَك، وفّكْر في الفترِة من اليوِم التي يشاهدوَن فيها فيديو 
 .الفيديو التي يشاهدوَنهاعلى الجّواِل، وأنواِع  

 
لنقْل إنك تريُد عرَض الفيديو للناِس في نطاِق ثالثيَن ميال  من أبوظبي، ما يعني أن اإلبقاَء على  

؛ ألنَك تعلُم أن معظَم الناِس يحتاجوَن سباكيَن ممن   المنطقِة الُمستهدفِة صغيرة  أمر  منطقيٌّ
 .يمكُنهم الوصوَل إلى منازِلهم بسرعةٍ 

 
بهذه الطريقِة    .ذلك، يمكُنَك عرُض اإلعالناِت على الفيديوهات الُمتعلقِة بتحسيِن المنزلِ بجانِب  

 .يمكُن الوصوُل إلى ناٍس يريدوَن أو يحتاجوَن هذه الخدمَة على األرجحِ 
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ويمكُنَك مَع إعالناِت الفيديو، يمكُنَك اختياُر كلماٍت رئيسية لتوِجيِه إعالناِتَك لمحتوى ذي صلٍة،  
، إذا كنَت تعرف قناة     .حتى اختياُر مقاطَع فيديو ُمحددٍة ومواقَع تريُد عرَض إعالناِتَك عليها فمثال 

تعرُض مقاطَع فيديو لمشاريع تجديِد منازَل ُمتهدمٍة، ستكوُن تلك قناة    YouTube رائجة  على
 .رائعة  الستهداِفها

 
لسباكِة أن نشاَطَك التجاريَّ يوفُر حلوال  أليِّ وهكذا سيرى َمن يشاهد فيديوهات عن كوارِث ا

 .مشكلٍة بالسباكةِ 
 

أرأيَت كيَف يمكُن إلعالناِت الفيديو على الجّواِل مساعدُتَك للتفاعِل مَع الناِس بوسائَل مجديٍة؟ ال 
، زاَد تفاعُل عمال ا وأقوى صلة   .ِئكَ تنَس أنه كلما كانت إعالناُت الفيديو الخاصُة بك أكثَر استهداف 

 

 البدء بتسويق المحتوى  -3.7
 مقدمة عن تسويق المحتوى -3.7.1

ا ا ضروري  ُيعد    .بالنظر إلى االنتشار الواسع لألنشطة التجارية على اإلنترنت، أصبح تحقيق التمّيز أمر 
في هذا الدرس،   .تسويق المحتوى وسيلة  رائعة  لمساعدتك في جذب اهتمام جمهورك 

كما سنعّرفك    .يمكنك استخدامه للتفاعل مع جمهورك سنناقش أهمية تسويق المحتوى وكيف  
 .على بعض أفضل الممارسات إلنشاء حمالت تسويق المحتوى

 
يعتمد تسويق المحتوى على إنشاء مواد على اإلنترنت ومشاركتها، مثل مقاطع الفيديو 

وهو يهدف إلى تسليط الضوء على منتجات   .والمدّونات ومنشورات مواقع التواصل االجتماعي
ويمكن لتسويق المحتوى أن يساعد   .الشركة أو خدماتها من خالل جذب اهتمام المستخدمين

في زيادة المبيعات عن طريق توجيه الزيارات إلى موقعك اإللكتروني وزيادة الوعي بعالمتك 
 .التجارية وبناء الثقة مع جمهورك

 
مطبوعات والراديو هي لنعد بالزمن إلى عصر ما قبل اإلنترنت حين كانت التلفزيونيات وال 

ا آنذاك وكان الجمهور   .السائدة لم يكن التفاعل الثنائي بين العالمات التجارية والعمالء ُممكن 
أّما اليوم، يتمّتع الجمهور بحرية اختيار المحتوى   .يتلّقى الرسائل اإلعالنية سواء تهّمه أو ال

شركات التواصل مع الجمهور على والوقت المناسب لهم للتفاعل، ال بل يتيح تسويق المحتوى لل
 .نحو أفضل من ذي قبل

 
ا للعناية بالحيوانات األليفة وتريد استخدام تسويق المحتوى  ا تجاري  لنفترض أّنك تدير نشاط 

يمكنك نشر محتوى جاذب   .لتعزيز الوعي بالشركة وزيادة عدد الزيارات إلى موقعك اإللكتروني
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ك اإللكتروني، ثّم الترويج له عبر حسابات الشركة على  عن الحيوانات األليفة في مدّونة موقع
 .وسائل التواصل االجتماعي إليصاله إلى مزيد من القّراء

 
كّلما عرفت أكثر عن   .يستند نجاح حمالت تسويق المحتوى إلى معرفة الجمهور المستهدف

المستوى جمهورك وشاركتهم اهتماماتهم وحّتى مشاكلهم، سيسهل التواصل معهم على  
يمكنك التركيز على التحدّيات أو المشاكل التي تواجه عمالءك، ثّم تخصيص المحتوى   .الشخصي

 .للوقوف على هذه المشاكل
 

النشاط التجاري للعناية بالحيوانات األليفة، قد تتضّمن مشاكل   -على سبيل المثال    -إذا أخذنا  
إلى الطبيب البيطري أو عدم القدرة على  العمالء عدم توّفر الوقت الصطحاب حيواناتهم األليفة  

 .معرفة احتياجاتها
يكمن سر النجاح هنا في إنشاء   .لنتحّدث اآلن عن بعض الممارسات الفّعالة لتسويق المحتوى

تقديم    (2)اإلجابة على أسئلة جمهورك    (1)  :حملة تسويق محتوى قادرة على تحقيق ثالثة أمور
 .ر لمعرفة المزيدإثارة حماسة الجمهو  (3)قيمة ممّيزة  

 
خصص بعض    -  :إليك بعض أفضل الممارسات التي يجب اّتباعها عند وضع استراتيجيتك الخاصة

قم برصد الحسابات التي ُيتابعونها على مواقع   -الوقت للتعّرف على جمهورك بشكٍل أفضل  
ا مختلفة من المحت  -التواصل االجتماعي لمعرفة اهتماماتهم   وى استخدم تنسيقات وأنواع 

اختر المنصات المناسبة لنشر المحتوى واحرص    -لتحديد أي منها األنسب للوصول إلى جمهورك  
تجّنب الصياغات الرسمية واإلجابات النمطية واستبدلها    -على التواصل مباشرة  مع جمهورك  

تأّكد من أن المحتوى فريد  من نوعه   -بأسلوب التواصل الطبيعي عند التفاعل مع جمهورك  
ا   -لالهتمام وممتع     ومثير   ا الفتة للنظر ومحتوى سهال  ومفيد  استخدم عناوين جذابة وصور 

 لجذب انتباه جمهورك
 

ا أن عوامل النجاح   عند البدء في صياغة استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك، تذّكر دائم 
يحاكي اهتماماتهم  التركيز على تلبية احتياجات جمهورك وإنشاء محتوى   :األساسية هي ثالثة

وحّثهم على زيارتك مّرة أخرى لمعرفة المزيد تتمّثل الخطوة التالية اآلن في التفكير في كيفية 
استخدام تسويق المحتوى لحث جمهورك على التفاعل، وما األهداف الممكن تحقيقها من 

 .ذلك
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ف على عمالئك على اإلنترنت -3.7.2  التعرُّ
إنشاء محتوى على اإلنترنت، يجب أن تفّكر في جمهورك وبما يريد كّل شخص ُمختلف، لذلك، عند  

سنشرح في هذا الدرس مفهوم   .ذلك الجمهور أن يعرف، من هنا تأتي أهمّية تصنيف الجمهور
 .تصنيف الجمهور وكيفية استخدامه لتحسين حمالت تسويق المحتوى

 
اتهم، وبدال  من يقوم التصنيف على تقسيم جمهورك إلى فئات حسب هوّيتهم واهتمام

تخصيص الوقت والمال الستهداف مجموعة واحدة وواسعة من األشخاص، يساعد التصنيف  
ا بمنتجك أو خدمتك وتكون النتيجة اعتماد وسيلة أكثر   .على تحديد المجموعات األكثر اهتمام 

 .فعالية من حيث التكلفة، وُمقنعة للتواصل مع العمالء الُمحتملين
 

جمهورك وتقسيمه إلى مجموعات، يمكنك إنشاء محتوى ُيحاكي كّل ومن خالل البحث عن  
ا يقّدم خدمة تنزيه الكالب وهو   .مجموعة على حدة ا جديد  ا تجاري  على سبيل المثال، تخّيل نشاط 

 .قائم على استراتيجية تسويق المحتوى
ن من تتمثل الخطوة األولى في تصنيف الجمهور الُمحتمل وتحديد األشخاص الذين سيستفيدو

الخدمة مثل مالكي الكالب الُمنشغلين والذين ال يملكون الوقت للسير مع كالبهم، أو األشخاص  
 .الذين يريدون من حيواناتهم األليفة أن تختلط بغيرها من الحيوانات

 
تتمثل الخطوة التالية في إنشاء محتوى لكّل مجموعة منهما، لمالكي الكالب الُمنشغلين،  

راء، أو معلومات عن مّدة المشي اليومية يمكن أن يشمل المحتو  ِّ ى نصائح لتجّنب ملل الِج
ا عند إنشاء المحتوى   .المثالية لسالالت معّينة ا مهمًّ لكن لماذا ُيعتبر تصنيف الجمهور أمر 

 وتوزيعه؟
 

ُيساعدك التصنيف على فهم عادات فئة محّددة من الجمهور وما تفّضله حّتى تصيغ المحتوى 
على سبيل المثال، إذا كنت تريد إطالق أداة جديدة للعناية    .يستهدف تلك الفئة مباشرة  الذي  

بأسنان الكالب، وكشفت تحليالت موقعك اإللكتروني أّن الشباب، حسب اإلحصاءات، مهتمون 
ا توجيه المحتوى إلى  بشراء معّدات العناية بالكالب أكثر من الفئات العمرية األخرى، عليك إذ 

 .الشبابمجموعة  
 

ومن منافع التصنيف األخرى القدرة على تحديد سلوك الجمهور واستخدام هذه المعلومات  
واآلن، بعد أن عرفت أّن الشباب مهتّمون بمعّدات الكالب، يمكنك أن   .لتحسين نهج التسويق

 تتعّمق أكثر في البحث لتعرف عدد المرات التي ُينّزه فيها الشباب حيواناتهم األليفة وفي أي
وقت من اليوم، أو لتعرف القنوات االجتماعية التي تستخدمها هذه المجموعة، وما يفعلونه  

 .في أوقات فراغهم
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 على سبيل المثال، األشخاص الذين يستخدمون ِمنصة تواصل اجتماعي تستند إلى الصور مثل
Pinterestا عن أولئك الذين يحّبون القراءة وال مساهمة في ، يفضلون على األرجح محتوى مختلف 
ا لمجموعة محّددة   .المنتديات تكون كّل هذه المعلومات قّيمة عند إنشاء محتوى ُمصّمم خصيص 

 .من المجموعتين
 

 للحصول على إحصاءات حول ما يبحث عنه المستخدمون، جّرب أدوات مجانية على اإلنترنت مثل
Answer The Public ط الكلمات الرئيسية الميزات التحليلية في كما يمكنك استخدام    .وُمخطِّ

للحصول على لمحة حول خصائص الجمهور  Twitterو Facebook وسائل التواصل االجتماعي مثل
 .وسلوكّياته

 
ا من األدوات وقارن النتائج لتكتمل الصورة لديك عن جمهورك وسلوكه على اإلنترنت    .جّرب عدد 

ا، ال تنَس أن تتحّدث مع األشخاص المحيطين بك،   فقد يكون من السهل أن تنسى في وأخير 
ا لوجه قد يعطيك فكرة فريدة   عالم اإلنترنت في عالم اإلنترنت أّن التواصل مع اآلخرين وجه 

 .عنهم وعّما يحتاجونه
ا   :لنلخص األمر، إليك بعض المواضيع التي عليك التفكير فيها لَم ُيعتبر تصنيف الجمهور مهم 

لجمهور العالمات التجارية عند إنشاء وتوزيع في تسويق المحتوى؟ كيف يساعد تصنيف ا
 المحتوى؟ وما هي األدوات التي تساعدك على فهم جمهورك بشكل أفضل؟

 

 اختيار الصيغة المناسبة للمحتوى -3.7.3
ا بدراسة الحاالت والكتب اإللكترونية،    يمكن أن يّتخذ المحتوى على اإلنترنت أشكاال  مختلفة؛ بدء 

ولكّل شكل من تلك    .ومقاطع الفيديو  GIF اإلعالمّية والصور المتحركة بصيغةوصوال  إلى الرسوم  
 .سواَء لإللهام أو التعليم أو الترفيه  األشكال المختلفة فوائده؛

 
في هذا الدرس، سنستكشف أشكال المحتوى الشائعة وسنشرح كيفية اختيار الشكل المناسب  

ا الحتياجات جمهورك  ا كان الشكل الذي ت  .وفق  ا، وهو أي  ختاره، يبقى الهدف من المحتوى واحد 
سيتفاعل ويشارك ويتعّلم وقد يتحّول حتى إلى   -بدوره    -وهذا الجمهور    .التواصل مع الجمهور

 .عميٍل يشتري ما تقّدمه
 

فعادة  ما تصُدر الُمدونات كقسم فرعي ضمن   لنبدأ باستكشاف بعض أشكال المحتوى الشائعة؛
ا أو محتوى بقلم الزّوارموقع إلكتروني قائم وقد ت كما أن المدّونات التي   .تضمن محتوى  أصليًّ

ا لمشاركته عبر  ا فريدة تساعدك على زيادة شهرتك، بل وتمنحك محتوى جّذاب  تتناول مواضيع 
 .القنوات األخرى، مثل وسائل التواصل االجتماعي
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لتقديم المعرفة باعتماد    الرسوم اإلعالمية عادة ما تكون غنّية بالمعلومات، وهي طريقة رائعة
بفضل شكلها الذي يجذب األنظار، تعمل تلك الرسوم بشكٍل جيد على اإلنترنت،    .وسيلة بصرية

 .ويمكنها أن تساعدك على عرض المحتوى الُمعقد أو غير الُمعتاد بشكٍل ُمبتكر
 

للتركيز على موضوع أّما الكتب اإللكترونية، فهي تعليمية وسهلة القراءة ويمكن استخدامها  
ز كخبير في   .معين ا، وتساعدك بالتالي على التميُّ ُتقّدم الكتب اإللكترونية للقراء محتوى عملي 
 .مجالك

 
ا بالعروض الترويجية للمنتج وصوال  إلى الدروس   مقاطع الفيديو تتضّمن أّي نوع من المحتوى بدء 

ا التعليمية وشهادات العمالء، وتتيح مقاطع الفيديو للعال مات التجارية أن ُتنشئ محتوى تفاعلي 
ل ا ُيمكن مشاهدته أثناء التنقُّ ا وُمفيد   .وترفيهي 

 
اإلصدارات الصحفية والندوات على    :هناك أشكال كثيرة أخرى للمحتوى عليك أن تعرفها، مثل

لتتعّرف على المزيد من أشكال المحتوى، اطلع على   .اإلنترنت والتعليقات ودراسة الحاالت
 .ابط اإلضافية في نهاية هذا الدرسالرو
 

رّكز على    .المحتوى الناجح ليس بالضرورة المحتوى الذي ينتشر بسرعة أو يصل إلى ماليين الناس
المحتوى الذي ُيحاكي جمهورك بشكل خاص، وصّممه بشكل يوّجه العمالء نحو هدف أو إجراء  

 .ُمحّدد
 

المختلفة، عليك أن تعرف الهدف الرئيسي الذي تريد  اآلن، وقد تعّرفت على أشكال المحتوى  
أهداف رئيسية للمحتوى،   4في تسويق المحتوى، هناك عادة     .تحقيقه عبر المحتوى الخاص بك

 .الترفيه واإللهام والتعليم واإلقناع  :وهي
 

  لنلِق نظرة على كيفية ُمطابقة أشكال المحتوى المختلفة مع أهدافك الحالية، تعّرف على ندى،
ا للعناية بالكالب، وترغب في وضع استراتيجية للمحتوى تساعدها على  ا تجاري  فهي ُتدير نشاط 

للترفيه عن جمهورها، قررت أن تنشر مقاطع فيديو ُمضحكة   .التواجد بشكل فاعل على اإلنترنت
 .على وسائل التواصل االجتماعي، ُتظهر بعض حيل الكالب

 
تدى على موقعها اإللكتروني، حيث يمكن للزّوار مشاركة أّما إللهامهم، فتريد ندى إنشاء من

ولتعليم    .أسئلتهم والحصول على أجوبة من ندى نفسها ومن أصحاب الحيوانات األليفة اآلخرين
 .جمهورها، تشارك ندى منشورات تتضّمن أفضل النصائح للعناية بالكالب وتغذيتهم
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ندى شهادات من العمالء المسرورين وفي سبيل إقناع الجمهور باستخدام خدماتها، تشارك  
بجودة الخدمات التي تقّدمها، باإلضافة إلى الكتب اإللكترونية لُتظهر مدى إتقانها لمهارات 

 .العناية بالكالب
 

على سبيل  .أّما في سياق نشاطك التجاري، ففّكر في أشكال المحتوى األفضل لخدمة أهدافك
شادات والكتب اإللكترونية ومخططات المعلومات  المثال، إذا كان هدفك التعليم، ستكون اإلر

أّما إذا كان هدفك الترفيه، فسيكون عليك اختيار شكل آخر، مثل   .الرسومّية األشكال األمثل لك
 .المسابقات

 
عند اختيار أشكال المحتوى الُمناسبة ألهدافك، فّكر في المحتوى الذي يمكنك إنتاجه بسهولة  

  .توظيف ُمساعدين الستحداث األشكال التي ال يمكنك إنتاجها بنفسكوبنفسك، وفي إمكانية  
 .حّدد غاية المحتوى الخاص بك، ثم اختر أكثر األشكال الُمناسبة لخدمة تلك الغاية 

 
وفي النهاية، عند تصميم المحتوى الخاص بك، تذّكر جمهوُرك واعمل على تلبية احتياجاته  

 .لتبهره بالمحتوى الذي تقّدمه

 
 ة للجمهور على اإلنترنتالكتاب -3.7.4

عند التحّدث عن إنشاء المحتوى هناك بعض االختالفات الجوهرية بين الكتابة للجمهور المتواجد  
في هذا الدرس، سنغطي بعض أفضل    .على اإلنترنت والجمهور غير المتواجد على اإلنترنت

المواضيع التي تحّث كشف األدوات التي تساعدك على اختيار  تُممارسات كتابة المحتوى وسنس
 .جمهورك على التفاعل

 
ا بين المحتوى الُمعّد لإلنترنت والمحتوى الُمعّد للطبع، وذلك من حيث  تختلف عادات القراءة كثير 

ا عند كتابة محتوى لقنوات مختلفة  .أسلوب النص وحجمه وبنيته ا كبير   .وتلعب تلك المعايير دور 
يك تكييف أسلوبك في الكتابة مع متطّلبات الكتابة  لتجذب انتباه جمهورك على اإلنترنت، عل

 .على اإلنترنت
 

ا، عكس قراءة مقاالت   ا ُممتع  فعلى سبيل المثال، قد تكون قراءة مقال طويل في الصحيفة أمر 
 وذلك ألّننا قّراء على اإلنترنت، ونحن ُمتخمون بالمعلومات؛  .ُمتعددة الصفحات على اإلنترنت

مهام متزامنة واستهالك البيانات على اإلنترنت بسرعة وكفاءة أّدت إلى تراجع فحاجتنا إلى أداء  
بناء  على ذلك، إليك بعض أفضل الممارسات لكتابة محتوى   .قدرتنا على التركيز لفترة طويلة

 :ناجح
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ابدأ بُمقدمة جّيدة تشرح فيها للجمهور بوضوح ما يتوّقعونه، فالُمقدمة أو الجملة االفتتاحية 
من األشخاص أّن   %60صّرح  "قد تكون المقّدمة إحصائية، مثل    .ة ُمهمة لجذب انتباه القارئالجّيد

هل أنت ُمّطلع على أحدث  "، أو على شكل سؤال كالتالي  "امتالك الكالب يجعلهم أكثر سعادة
 ."صيحات الموضة للِجراء؟

 
ا بجمهورك المستهدف ورّكز على ما يمكنك أن تقدّ  مه لهم، وحاول أن عند الكتابة، فّكر دوم 

فأنت تريد التفاعل مع جمهورك  تقرأ المحتوى الذي تعّده بأعُينهم، وال تبالغ في الحّس التجاري؛
غرقهم بالكثير من التلميحات إلى ضرورة شراء ما تقّدمه  .من دون أن ت 

 
ا إدراج عبارة   اتخاذ  ، رسائل الحث على  "تحث المستخدم على اتخاذ إجراء"نصيحة أخرى، عليك دوم 

إجراء تكون عبارات قصيرة ُمصّممة إلقناع زّوار الموقع اإللكتروني باتخاذ إجراء ُمحّدد، ما يعني  
شاِرك "أو    "ابدأ اآلن"أنه عليك أن تصوغ تلك العبارات بشيء من اإلبداع واإلقناع مثل أن تقول  

 ."اليوم
 

يجيتك، وتأّكد من أنها احرص على أن تتماشى رسائل حث العميل على اتخاذ إجراء مع استرات
ليس من السهل إنشاء المحتوى بانتظام والحفاظ على مصادر    .ُتساعدك على تحقيق أهدافك

 إلهامك، لذلك إليك بعض الطرق التي تساعدك على إيجاد مواضيع للتفاعل بشأنها مع جمهوك؛
 .لذلك حاول البحث عن منافسيك لترى المواضيع التي يتناولونها

 
نشئ قائمة بالمواضيع الُمحتملة لتعود إليها عندما يحين وقت إنشاء محتوى أثناء البحث، أ

أن تكتب اسم موضوٍع معّين أو  Answer the Public باإلضافة إلى ذلك، ُتتيح لك أدوات مثل  .جديد
ا  .عبارة رئيسية، ثم ترسل إليك قائمة بأكثر األسئلة التي تتعّلق بتلك الكلمات بحث 

 
هناك أداة أخرى يمكنك    .توى ُيلبي بمواضيعه احتياجات الُمستخدم الفعلّيةهذا رائع إلنشاء مح

التي تزّودك بالعبارات   Search Console استخدامها لمعرفة مدى شيوع موضوٍع ما، وهي أداة
ا ُمخّطط الكلمات الرئيسية   .التي يكتبها المستخدمون إليجاد موقعك اإللكتروني وهناك أيض 

 .شخاص الذين بحثوا عن عبارة ُمحّددةالذي ُيظهر لك عدد األ
 

ا، تأكّد من اتساق أسلوبك في الكتابة، حتى يتسنى لقرائك ربط المحتوى أثناء قراءته   وأخير 
ا ويمكن التعّرف عليه بسهولة،   .بعالمتك التجارية أو نشاطك التجاري إذا كان أسلوبك واضح 

حاول تدوين الصفات    .والتمييز بينك وبين منافسيكفهو يساعدك على بدء عالقة مع جمهورك،  
 .التي تريد أن يربطها القراء بعالمتك التجارية، مثل الصدق والتحفيز ولَتُكن تلك الصفات دليلك
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في الختام، فّكر في مدى اختالف الكتابة لمحتوى على اإلنترنت بالمقارنة مع المحتوى المتواجد  
للكتابة للجمهور على اإلنترنت، واعرف كيف تستفيد من   خارج اإلنترنت وراجع أهم نصائحنا 

 .الموارد والمراجع المتوّفرة على اإلنترنت الستخالص أفكار جديدة

 

 سّلط الضوء على المحتوى الذي تصوغه -3.7.5
صحيح أّن ابتكار محتوى جّيد يستنزف الكثير من الوقت، لذلك، تريد أن تتأّكد أنه سُيمتع أكبر عدد 

في هذا الدرس، سنلقي نظرة على طرق ُمختلفة للترويج للمحتوى   .ينممكن من المستخدم
الخاص بك، وكيفية إنشاء تقويم لتسويق المحتوى، باإلضافة إلى عرض طرق لزيادة نسبة  

 .ظهورك على القنوات التي تملكها وتلك الُمكتسبة والمدفوعة
 

ا   للترويج للمحتوى الخاص بك ُيعادل الوقت  هل تعلم أّن بعض الُمدونين ينصحون بأن تخّصص وقت 
الذي تقضيه في كتابة ذلك المحتوى؟ مع وجود الكثير من المستخدمين على اإلنترنت في  
الوقت نفسه، عليك أن تتأّكد من أّنك ُترّوج المحتوى بشكٍل جيد حّتى تضمن وصولك لجمهور 

ا طويال  وبذل  تخّيل لو أن رّيان، صاحب متجر لُدمى الحيوانات األليف  .أكبر ة، قضى للتّو وقت 
ا   ا في إنشاء محتوى ترفيهي حول كيفية تعليم الكالب الكبيرة في السن ِخدع  ا كبير  مجهود 

بعد كل ذلك العمل، يريد أن يتأّكد من أن المحتوى الذي ابتكره سيصل إلى أكبر عدد    .جديدة
 .ممكن من جمهورك الُمستهدف، وهو ما يخدم أّوال  غاية الترويج

 
الرئيسي لوضع استراتيجية الترويج للمحتوى هو معرفة مكان تواجد    حبالنسبة لرّيان، المفتا
؟ هل يشاهد جمهوره Instagram أو Pinterest هل هم من متتّبعي  .جمهوره على اإلنترنت
 ، أو ُيفضلون تصّفح المدّونات؟YouTube مقاطع فيديو على

 
قبل أن    .وى تمّكن من وضع االستراتيجية المناسبةفكّلما فهم طريقة تفاعل جمهوره مع المحت

من الُمجدي أن   .تبدأ في إعداد خطة للترويج للمحتوى، عليك أن تعرف ما هي القنوات الُمتاحة
 ."المملوكة والُمكَتسبة والمدفوعة"تبدأ بتصنيف القنوات ضمن فئات  

 
على سبيل المثال،   .ُيديرها  بالنسبة لرّيان، القنوات المملوكة تشير إلى قنوات التسويق التي

ترويج   .موقعه اإللكتروني، ومدّونته، وملّفاته الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي
 .المحتوى عبر القنوات المملوكة بداية رائعة ألّنها خيار مرن ومنخفض التكلفة في العادة

 
ارك أحد ُمدوني رعاية أّما القنوات الُمكتسبة، فتشير إلى طرٍف ثالث يعرض المحتوى، كأن ُيش

يمكن للقنوات الُمكَتسبة أن توّسع نطاق وصول    .الحيوانات األليفة اآلخرين محتوى رّيان مثال  
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ا، تشير القنوات المدفوعة إلى الترويج الذي يتطّلب دفع   .المحتوى وتزيد من مصداقّيته وأخير 
 .المال

 
يمكن أن   .سب أهدافك وميزانيتكتسمح لك تلك القنوات بتوجيه الحمالت إلى جمهور ُمحدد ح

يستثمر رّيان في اإلعالن عن منشورات مدّونته في وسائل التواصل االجتماعي، والوصول إلى  
 .قّراء ُمحتملين ممن يتصّفحون هذه القنوات بانتظام

 
تقويم   .بمجرد أن تحّدد القنوات التي سترّوج محتواك عبرها، يأتي وقت إنشاء تقويم للمحتوى

فمن خالل تحديد    .و عبارة عن جدول زمني ُمفّصل ُينظم نشاطك التسويقي للمحتوىالمحتوى ه
، ويمكنك حينها   ا وفّعاال  المحتوى الذي سُينشر وموعده بوضوح ُيصبح المحتوى لديك ُمتسق 

 .إحاطة جميع المعنيين بخطة عمل واضحة
 

اجعله قابال  للتنفيذ، ويجب أن   :إليك بعض النصائح لتبدأ في إنشاء تقويمك الخاص للمحتوى
ا زمنية واقعية؛ فإذا لم يكن قابال  للتنفيذ، ستتخّلف عن الموعد   يتضمن تقويم المحتوى ُأطر 

أرصد العطالت    :حّدد التواريخ األساسية  .المحّدد ولن يحّقق المحتوى الخاص بك كامل إمكاناته
الق محتوى موسمي اخَتر قنوات إلط  اتيةو مالرسمية أو األحداث ذات الصلة ألنها تواريخ  

فقنوات التسويق المتنوعة مثل المدونات ووسائل التواصل االجتماعي تكّمل بعضها    :متعّددة
حّدد جمهورك بوضوح في   :ال تنَس الجمهور  .من أجل الترويج لحملة تسويق المحتوى الخاصة بك

  .الفئة التي تستهدفها  إذا كنت قد صّنفت جمهورك، عليك أن ُتحّدد  .كّل مرحلة من التقويم
 

هناك مجموعة متنوعة من األدوات المجانية والمدفوعة    :استكِشف األدوات على اإلنترنت
المتاحة لمساعدتك في إنشاء تقويم ونشر المحتوى على حسابات مواقع التواصل االجتماعي أو  

 .التعاون مع فريقك إلنشاء المحتوى
 

عبر تفعيل النظام التلقائي لبعض العملّيات مثل إنشاء    هذه األدوات يمكنها أن توّفر لك الوقت
 .وتوزيع المحتوى

 
لقد تحّدثنا بالكامل عن كيفية الترويج للمحتوى الخاص بك على اإلنترنت، فّكر في أفضل القنوات 
التي سُتفيد نشاطك التجاري أو عالمتك التجارية، وفي دور تقويم المحتوى في زيادة فعالية 

 .لتسويق المحتوىحملتك  
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 قياس نجاحك في تسويق المحتوى -3.7.6
ا، لكن ال بّد من تخصيص بعض الوقت لمراجعة   ا مغري  قد يكون ابتكار المحتوى الشّيق أمر 

في هذا   .أهدافك، حّتى تضمن أّن الوقت الذي تقضيه على إنشاء المحتوى هو وقت مثمر
مساعدتك في قياس مدى نجاح التسويق الدرس سنستكشف األدوات والبرامج التي يمكنها  

 .لمحتواك و سنتعّرف أيضا على المقاييس الرئيسية التي ستساعدك على تحسين حمالتك
 

سواء كان هدفك زيادة مبيعاتك أو الترويج لنشاطك التجاري، إن لم تتابع تقّدم أهدافك سيكون 
ريد تحقيقه، وتأّكد من في البداية، قم بتعريف أهدافك وما ت  .من الصعب معرفة مدى نجاحك
، قد تريد زيادة    .أنها قابلة للقياس والمتابعة الخاصة بك   YouTube مشترك على قناة  200مثال 

لكّل    %10في هذا الربع من السنة، أو زيادة عدد مرات مشاهدة الصفحة على مدونتك بنسبة  
سنستكشف اآلن   .بمجّرد تحديد أهداف محتواك يصبح من السهل متابعة ما تريد تحقيقه  .شهر

 .المقاييس التي يمكنها مساعدتك في تحسين التسويق للمحتوى الخاص بك
 

اعرف مكان تواجد زّوارك وأعمارهم وجنسهم والوقت الذي يقضونه على كّل صفحة وما الذي 
إليك مثال عن نشاط تجاري فعلّي، هذا متجر يقّدم    .يبحثون عنه عند وصولهم إلى موقعك

 .ة للكالبوجبات عالية الجود
 

لتحقيق هدف زيادة المبيعات، يقوم صاحب المتجر بكتابة منشورات مسلية ومشوقة في 
المدّونة ويشاركها على مواقع التواصل االجتماعي، بعض المقاييس التي يمكنه متابعتها  

عدد العمليات التجارية التي تتم على   -عدد مّرات المشاهدة التي تسّجلها المدونة    -  :هي
 عدد الزّوار الذين يأتون إلى الموقع اإللكتروني من مواقع التواصل االجتماعي  -  المدونة

 
حاول مقارنة هذه المقاييس بالنتائج السابقة، كمنشورات المدّونة في الشهر الماضي أو عدد  

المقارنة مع النتائج    .العملّيات التجارية التي تّمت على اإلنترنت خالل الربع السنوي األخير
ا على نجاح استراتيجياتك أو فشلها  السابقة ا واضح   .تعطيك مؤشر 

 
لنستكِشف اآلن األدوات المتاحة على اإلنترنت التي تساعد في قياس نجاح استراتيجية تسويق 

تقدم العديد من وسائل التواصل االجتماعي معلومات دقيقة عن الناس الذين    .المحتوى
تتضّمن تلك المعلومات الجنس والعمر    .اريةيتابعون أو يشتركون في حسابات األنشطة التج

 .والموقع الجغرافي باإلضافة إلى المنشورات التي تحصل على أكبر مشاركة
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ا الذي يحّقق أهدافك ويوّفر أكبر عائد على   وقد تشير هذه البيانات إلى المحتوى األكثر تأثير 
وى الخاصة به وحّدد أهم بعد أن نّفذ متجر مأكوالت الكالب حملة تسويق المحت  .استثماراتك

 .المقاييس الُمتبعة، عليه أن يفهم كيفية استخدام تلك المعلومات
 

نشر فريق متجر   .إليك مثال عن كيفية استخالص اإلحصاءات من المقاييس التي جمعناها
 .واحد عن مكّونات أكل الكالب والثاني عن تنزيه الكالب  مأكوالت الكالب منشورين على المدّونة؛

 
مشاهدة من جانب المستخدمين    200أن المنشور األول حصل على   Google أوضح حساب تحليالت
 1000أّما منشور تنزيه الكالب، فقد حصل على    .ثانية على الصفحة  30الذين يقضون معدل  

 .مشاهدة من جانب المستخدمين الذين يقضون معّدل دقيقة ونصف على الصفحة
 

مأكوالت الكالب أّن المدّونات التي تتناول موضوع تنزيه الكالب   من هذه البيانات، استنتج متجر
كانت أكثر تداوال  في صفوف جماهيره، وأنه من الممكن أن يركز على هذا الموضوع عند كتابة 

ا مصدر القّراء، كالذين يأتون من مواقع التواصل   .محتوى آخر في المستقبل وتبّين التحليالت أيض 
 .البحث، وعدد القّراء الذين أجروا عملية شراء بعد قراءة منشور المدّونة  االجتماعي أو من محّرك 

 
من خالل االطالع إلى البيانات المتاحة، يمكن لمتجر مأكوالت الكالب تحديد استراتيجية تسويق 

واآلن فّكر في أدوات التحليل التي   .المحتوى أثناء عمله، والتأّكد من تحقيق أهداف الشركة
ها، وبالمقاييس التي يمكنها مساعدتك على قياس نجاح حملة تسويق يمكنك استخدام

 .المحتوى الخاصة بك
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 الوصول إلى مزيد من العمالء باستخدام وسائل إعالنية -4
 االتصال عبر البريد اإللكتروني  -4.1

 أساسيات التسويق عبر البريد اإللكتروني -4.1.1
ولكن إذا أردَت أن ُتبقي الخياَر   .االختيار من بيِنهاتتوّفر اليوم العديُد من الخدمات التي يمكن  

 .األّوَل للعمالِء، جّرْب خدمة التسويَق عبَر البريِد اإللكترونيِّ 
 

  .فالتسويُق عبَر البريِد اإللكترونيِّ يشّكل إضافة  نوعية  ألنشطِتَك التسويقيِة األخرى على اإلنترنت
والء وارتباط العميِل بالمنتِج دوَن تكاليَف باهظٍة، كما أّنه لماذا؟ ألّنه يساهم في تعزيز مستوى  

 .يتناسب مع األجهزة الجّوالة 
 

، سُنريَك كيفيَة عمِل قائمِة جهاِت اّتصاٍل، وكيفيَة التحّدِث إلى شرائح مختلفٍة درسفي هذا ال
ا الهتماماِتهم يِد اإللكترونيِّ  كما سنناقُش كيَف يساعُدَك التسويُق عبَر البر  .من الجمهوِر وفق 

 .على بناِء عالقاٍت مَع العمالءِ 
 

وكأي نوٍع آخَر من التسويِق، ستكوُن خطوُتَك األولى في التسويِق عبَر البريِد اإللكترونيِّ هي 
 .وضَع األهداِف 

 
هل تريُد استخداَم البريِد اإللكترونيِّ لعرِض منتجاِتَك وخدماِتَك وجذب زّواٍر أكثَر إلى موقِعَك  

، مثَل توزيِع كوبونات من شأنها  اإلل ؟ هل تريُد استخداَمه لزيادة مبيعات نشاِطَك التجاريِّ كترونيِّ
 تحفيز عشر عملياِت بيٍع على األقِل؟

 
َر عن اهتماِمه بنشاِطَك   ا كانت أهداُفك، فأفضُل طريقٍة للبدِء هي بناُء قائمٍة بكل من عبَّ أيًّ

 .التجاريِّ 
 

ا، كيَف بإمكانك العثور ؟ ابدْأ    إذ  على هؤالِء األشخاص والحصول على عناويِن بريِدهم اإللكترونيِّ
 .بسؤاِلهم

 
ا لمستلزماِت الحيواناِت األليفةِ  عندما تتحّدُث مَع عمالِئك، اعرْض عليهم    .لنفترْض أنك تمتلَك متجر 

ديك موقع  إذا كان ل  .إرساَل خصوماٍت وعروٍض خاصٍة إذا تركوا لك عناويَن بريِدهم اإللكترونيِّ 
، يمكُنك تضميَن استمارٍة وتشجيَع زّواِرَك على االشتراِك في نشرتك اإلخبارية   إلكترونيٌّ

 .اإللكترونية
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، خاصة  أّن العديد من البلداِن   تذّكْر أن إرسال النشرات التسويقية تتطّلب موافقة العميل أّوال 
 .الرسائل اإللكترونيةتعتمد قوانين ُتحتُم موافقَة العميِل على تلّقي  

 
ا، ها قد بدأَت في تكويِن قائمٍة بأشخاٍص يريدوَن رسائَلَك اإللكترونيَة  اآلَن، دعَنا نفّكُر في    .حسن 

الطرِق التي يستطيُع التسويُق عبَر البريِد اإللكترونيِّ مساعدَتك من خالِلها على تحقيق أهداِف 
 .نشاِطَك التجاريِّ 

 
، عليك أاّل ُترهَق  العمالَء بكٍم كبيٍر من المحتوى في رسالٍة واحدٍة، أو بالعديِد من الرسائِل    بداية 

ثم أرسْل معلوماٍت عن متجِرَك وخطوِط اإلنتاِج التي   ابدْأ برسالِة تحيٍة وتعريٍف ودودة؛  .المتتاليةِ 
 .ِتهم قليال  افي هذه المرحلة، يمكنك أن تسأَلهم سؤاال  أو اثنين لحصِر اهتمام  .تبيُعها

 .بالتأكيِد ال ترغْب في إرساِل كوبوناِت طعاِم قطِط لمحّبي الكالِب ف
 

ا محّددة  أو   وبعد الحصول على معلوماٍت كافيٍة عن عمالِئَك، حينها تستطيُع أن ُترسَل لهم عروض 
ا على سبيِل المثاِل، إذا عرفَت أنَّ مجموعة  من هؤالِء العمالِء قاموا   .محتوى قد يجدونه شّيق 

ا بشراِء طعاٍم للكالِب، يمكُنك أن تعرَض لهم أشهَر ألعاِب الكالِب واألطواِق واألربطِة لديكَ   .مؤّخر 
 

كذلك، تأّكْد من تضميِن عروٍض ذات صلة ومعلوماٍت مفيدٍة في الرسائل اإللكترونية، مثَل نصائَح 
 .حول تدريِب الكالب أو كوبون لطعاِم الكالب

 
، يمكنك  وإلى جانب استخداِم التسو  يِق عبَر البريِد اإللكترونيِّ للتعريِف بنشاِطَك التجاريِّ

ا للتعّرِف على عمالِئك بشكٍل أفضل اسأْل المشتركيَن لديك عّما    .االستفادة من هذه الخدمِة أيض 
إذا يرغبوَن باستالِم تحديثاٍت عن منتجاٍت أو خدماٍت أخرى، ثّم اكتشْف الطريقَة التي يفّضلونها 

 .ساِئلكَ لتّلقي ر
 

، هل يرغبوَن في استالِم هذه الرسائِل على أساٍس أسبوعٍي أو شهرٍي؟ ثّم احرص على  مثال 
تسجيِل كلِّ هذه المعلوماِت في قاعدِة بياناِت جهاِت االّتصاِل الستخداِمها في الحمالِت 

 .اإلعالنيِة الُمستقبليةِ 
 

جهاِت االّتصاِل لديك؟ فال شك أّن   وماذا عن العمالء المدرجين منذ فترٍة طويلٍة في قائمةِ 
هؤالِء الذين يواظبون على الشراَء منك بانتظاٍم لهم أهمية  خاصة  ومن الجّيِد أن تبني معهم 

 ولكن كيف تفعُل ذلك؟  .عالقاٍت إيجابيٍة وقوّية
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ا، عليك أن تعِرف أّوال  أّن العمالء يقّدرون جهود كلٍّ من يتوّقع احتياجاِتهم بشكل مسب  .قحسن 
لنفترْض أن عمالَء قاموا في وقٍت سابٍق بشراء عالٍج ضد البراغيِث والقّراِد لحيواناتهم األليفة عبر  

في هذه الحالة، يمكنك مَع اقتراِب فصل الصيِف الحاِر وزيادة انتشار   .موقِعَك اإللكترونيِّ 
المنزل والحيواناِت الحشرات المؤذية، أن تعرض في رسائلك اإللكترونية لمحاٍت عن كيفيِة حماية  

ا تضمين عرٍض بخصِم عشرين بالمائِة على أيِّ طلٍب من    .األليفة من الحشراِت  ويمكُنك أيض 
ا للموسِم القاِدم  .عالمِتهم التجاريِة المفّضلِة استعداد 

 
وبإمكانك من وقٍت آلخر مثال  أن ترسل لعمالئك األوفياء من مالكي القطِط مجموعة  من أفضل 

 .ديو المضحكِة للقطِط على اإلنترنتمقاطِع الفي
 

ا، سيقّدر العمالء رسائَلَك اإللكترونية   ا ومفيد  ومّما ال شك فيه أّنه إذا كان محتواَك ُمسليًّ
الخياَر األّوَل لديهم للشراء على اإلنترنت أو حّتى    -على األرجِح    -وسيستمتعوَن بها، وستبقى  

 .من المتجر
 

ا لتشجيع عمالِئك على مشاركة آرائهم وتعليقاتهم عن ويمكُنَك استخداَم البريَد اإل لكترونيَّ أيض 
تجربِتهم في التسّوِق على موقعك اإللكتروني أو تواصلهم مع مركز خدمِة العمالِء لديَك،  
ا وفي الوقت  وبإمكانك الرّد عليهم مباشرة  لمعرفة النقاط الجّيدة وتلك التي تتطّلب تحسين 

 .ّناء معهم والتعبير عن امتنانك لمشاركاتهمنفسه لتعزيز التفاعل الب 
 

ِّ طريقة  رائعة  لتكويِن العالقات مع العمالِء المحتمليَن  ُيعّد التسويُق عبَر البريِد اإللكترونَي
إذ تتيح لك هذه الخدمة التعّرَف على فئاِت جماهيِرَك المختلفِة،   والحالييَن على حٍد سواء؛

دةِ وبالتالي تخصيَص الرسائَل اإللكت   .رونية بناء  على اهتماماِتهم الُمحدَّ
 

ى مفيٍد وجذاٍب، يمكنك تعزيز والَء عمالِئك وبالتالي بناء قاعدة عمالِء   ومن خالل تقديِم محتو 
 .قوّية ستساعُد نشاَطَك التجاريَّ على النموِ 

 
ا في مزيٍد من التفاصيِل عن التسويِق عبَر البريِد   ، حيُث سنناقُش  سنتعّمق الحق  اإللكترونيِّ

كما سنعرُض كيفيَة كتابِة   .الخدماِت المختلفة للتسويِق عبَر البريِد اإللكترونيِّ وسماِتها المحّددةَ 
 .رسالِة إلكترونية تجذب اهتمام العمالء

 
 .القادمة  دروسملتقانا في ال  .هذا كلُّ شيٍء حتى اآلن

 



 مهارات من جوجل –أساسيات التسويق الرقمي  

139 
 

 اإللكترونيخيارات التسويق عبر البريد  -4.1.2
، لكن ال تزال بحاجٍة لمعرفِة   أنَت اآلَن جاهز  للبدِء في إنشاِء حملٍة تسويقيٍة عبَر البريِد اإللكترونيِّ

يمكُن لخدمِة التسويِق عبَر البريِد اإللكترونيِّ أن ُترشَدَك خالِل هذه العمليِة من   .كيَف تبدأ
اِت والفوائَد الممتازة لخدماِت التسويِق وسنناقُش في هذا الدرس السم  .البدايِة حتى النهايةِ 

، وكيَف يمكُن لهذه األدواِت أن توّفر إحصاءاٍت عن سلوِك العميِل حتى  عبَر البريِد اإللكترونيِّ
ا ى أكثَر تخصيص   .تتمّكن من إنشاء محتو 

 
كترونيِّ تجمعها هناك عناصر عديدة  لتختاَر من بيِنها، إال أنَّ أغلَب أدواِت التسويِق عبَر البريِد اإلل

 .بعض السماِت العاّمِة واألساسية 
 

ويجُب أن   .التي ُتخّزُن معلوماِت عمالِئكَ   "قاعدُة بيانات جهاِت االّتصالِ "أولى هذه السماِت هي  
تشتمَل قاعدُة البياناِت هذه على عنواِن البريِد اإللكترونيِّ لكلِّ جهِة اّتصاٍل على األقل، خاصة  أن 

برمجياِت اليوم تسمُح لَك بتضميِن معلوماٍت إضافيٍة مثَل االسِم وعنواِن المراسلِة أغلَب خدماِت ال
 .ومعلوماٍت أخرى

 
ابدْأ ببناِء قاعدِة بياناٍت لعناويِن البريِد اإللكترونيِّ عن طريِق إضافِة بياناِت العمالِء التي سبق 

، (Spreadsheet) المحتوى من جداول البياناتوأغلُب الخدماِت تسمُح لَك برفِع    .وحصلَت عليها
ا من المعلوماِت التي تحتاُج أن تشمَلها  .وهي ميزة  ُتسّهُل عليك العمليَة إذا كنَت تمتلُك كثير 

 
 -أو إلغاِء االشتراِك    -وتتمّثل الخطوُة التاليُة هنا في منِح المستخدمين إمكانية االشتراِك  

ُر استمارة  إلكترونية  تستطيُع إضافَتها لموقِعَك   فأغلُب خدماِت البريدِ   .بأنفِسهم اإللكترونيِّ توفِّ
ويمكُن لزّواِر الموقِع اإللكترونيِّ بعَد ذلك تقديُم هذه    .بمجّرد نسِخ التعليماِت البرمجيِة ولصقها
ا بعد ذلك إلى قاعدة بيا  .االستمارِة لالشتراِك في خدمِة رسائِلك ناِت  وتتحّول هذه البياناُت تلقائي 

 .جهاِت اّتصاِلك 
 

ا أّن هذه االستماراُت عادة  ما تكوُن قابلة  للتخصيِص، لذلك   عليك األخذ في الحسبان أيض 
 .باستطاعِتك تعديلها بالشكل المطلوب لطلَب معلوماٍت محّددٍة من العميِل إذا أردَت 

 
فمن المرّجح أن   .لءِ ويجُب أن تكوَن استمارُة طلِب االشتراِك على اإلنترنت قصيرة  وسهلَة الم

ا أكبر وتجذب قائمة مشتركين واسعة إن لم تتطّلب تعبئة   تحّقق مثل هذه االستمارات نجاح 
 .الكثيَر من المعلوماِت، خاصة  أنَّ كلَّ ما تحتاُجه كي تبدَأ هو عنواُن بريِدهم اإللكترونيِّ فقط
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لنفترْض   .ا لتصنيِفهم في قوائمَ َك استخداَمهتإذا كانت لديَك معلومات  عن العمالِء، باستطاعِ 
مثال  أنَك تمتلُك محالًّ لمستلزماِت الحيواناِت األليفِة، إذا عرفَت أنَّ مجموعة  من عمالِئك يمتلكوَن 

ا على طعاِم القطِط  أّما العمالُء    .القطَط، يمكُنَك تصنيَفهم في قائمٍة واحدٍة وترسُل لهم عروض 
ا، فيجُب أن ي  .كونوا في قائمِة مالكي الكالِب، ويحصلوَن على عروٍض مختلفةٍ الذين يمتلكوَن كالب 

 .باختصاِر، كّلما كان لديَك معلومات  أكثَر عن عمالِئك، كانت رسائُلك اإللكترونيُة أكثَر صلة  بهم
 

ا  .لديك اآلَن قاعدُة بياناٍت، لنفّكْر في محتوى الرسائِل إذ 
 

التصميِم الذي يتوافُق مَع عالمِتَك التجاريَة، ويمكُنَك إعادِة  تسمُح لك نماذُج الرسائِل بإنشاِء  
ا في الحمالِت اإلعالنية المشابهة ا وتكرار   .استخداِم نموذِجَك مرار 

 
ا على   وألّن الكثيَر من العمالء يقرأوَن الرسائَل باستخدام أجهزِة الجّواِل الخاصِة بهم، احرص دائم 

وتسمُح لك العديد من أدواِت التسويِق عبَر البريِد    .جّوالةأن تتناسب رسائَلك مع األجهزة ال
وهناك مّيزة  أخرى رائعُة ال يفوتنا    .اإللكترونيِّ بمعاينِة رسالِتَك على أجهزِة مختلفٍة قبَل إرساِلها

ا أو اختيار تاريخ ووقت   ذكرها، وهي إمكانية جدولِة أوقاِت اإلرساِل، بحيُث يمكُنَك اإلرسال فور 
 .الحقينِ 

 
ا لتتّبِع رّدود فعِل العمالء عنَد استالِم   ويمكُن استخداُم أداَة التسويِق عبَر البريِد اإللكترونيِّ أحيان 

 .رسالِتكَ 
 

قد تجُد أنَّ معظَم عمالِئك يتحّققوَن من بريِدهم اإللكترونيِّ في صباَح أياِم االثنين أو أثناَء  
ه الحالة، يمكنك استخداَم خدمِة إرساِل البريِد  في هذ  .فترات الغداِء في أّيام الجمعِة مثال  

ا   (MailChimp) اإللكترونيِّ  لحفظ هذه العادات وبالتالي جدولة عمليات اإلرسال المستقبليَة وفق 
 .لهذه العادات

 
، هي إمكانية تتّبِع العمالء مّمن قاموا  وميزة  أخرى لخدماِت التسويِق عبَر البريِد اإللكترونيِّ

  .على الروابِط الموجودِة برسالِتك والتي تؤّدي إلى صفحاٍت على موقِعَك اإللكترونيِّ بالنقر  
، مثَل قراءتهم مقال  ويمكُنك بعدئذ تتّبَع ما يفعُله هؤالِء العمالء عنَد دخوِل موقِعَك اإللكترونيِّ

 .ما عن خدماتك أو قيامهم بعمليات شراء
 

اويتيح لك التعّرِف على سلوكياِت عمالِئَك   ى أكثَر تخّصص  وهذا ما توّفُره الكثيُر   .أن تنشئ محتو 
من خدماِت التسويِق عبَر البريِد اإللكترونيِّ حيُث يمكُنك تضمين المحتوى المخّصص في نموذِج 
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الرسالِة ثّم إرسال رسائل محّددة إلى عمالء مختلفيَن ضمَن قاعدِة بياناِتَك بناء  على اهتماماِت  
 .كل منهم

 
تلك القوائم الخاصَة بُماّلِك القطِط والكالِب التي قمَت بإنشاِئها؟ ففي حين قد   هل تتذّكرُ 

ُرها جميُع مالكي الحيواناِت األليفِة، من الجّيد  تحتوي معظُم رسائِلَك على معلوماٍت عاّمٍة سُيقدِّ
ا أن يتّضمن نموذِج رسالِتك خانة  واحدة  أو اثنتين للمحتوى الُمخّصِص لكلِّ قائم ة من مالكي أيض 

 .الحيواناِت 
 

فمن خالل استهداِف كلِّ شريحٍة من العمالء برسالٍة مخّصصٍة، أنَت ال تزيُد من فرِص قراءُة  
ا من فرص النقر على الروابِط الُمتضّمنِة لزيارِة موقِعَك اإللكترونيِّ   .رسالِتَك فحسب، بل أيض 

 
 تجعُل إدارَة حمالت البريِد اإللكترونيِّ أكثَر كما ترى، إّن أدواِت التسويِق عبَر البريِد اإللكترونيِّ 

ا من تتّبِع مستلمي رسائِلك  ُنك أيض  ، بحيث ال تسهم في توفير الوقت فقط، وإّنما ُتمكِّ سهولة 
ا بوجيز العبارة، كّلما تعّرفَت أكثَر على جهاِت اّتصاِلَك،    .ورصد اإلجراءات التي يّتخذونها تباع 

اتمّكنت بشكل أفضل أن ترسلَ  ى أكثَر تخصيص   . لهم محتو 
 

سنكتشُف في الدروس القادمة كيفيَة إتقان كتابة رسالٍة إلكترونية ُمقِنعٍة، وهي أفضُل طريقٍة 
 .إلدارِة حمالِتَك اإلعالنيةِ 

 

 صياغة رسائل بريد تسويقية -4.1.3
ا   ، وأصبحَت جاهز  لبدِء أولى حمالِتَك  ها قْد تعّرفَت على خدمِة التسويِق عبَر البريِد اإللكترونيِّ

 .اإلعالنيةِ 
 

لنتحدْث اآلَن عن كيفية جذِب اهتماِم عمالِئَك بعنواٍن ُملفٍت، واالستمراِر في شدِّ انتباِههم 
ى ُمختصٍر وُمالئٍم، مع تقديم روابَط لمزيٍد من المعلوماِت على موقعك اإللكتروني  .بمحتو 

 
ا، لنفترْض من جديٍد أّنَك تمتلُك محالًّ لم ستلزماِت الحيواناِت األليفِة وقد جمعَت األسماَء  حسن 

أنَت   .وعناويَن البريِد اإللكترونيِّ وأنواَع الحيواناِت األليفِة لكلٍّ من العمالِء الُمحتمليَن والحاليينَ 
 .اآلَن جاهز  إلطالِق أّوِل حملٍة تسويقيٍة عبَر البريِد اإللكترونيِّ 

 
ا عبَر البريِد اإللكتر ونيِّ يستهدُف مالكي الكالِب والقطِط، ُتخبُرهم فيه بكلِّ جديٍد  أرِسل إعالن 

 .وصحيٍّ عن طعام الحيواناِت األليفةِ 
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ولكن لجعل عمالئَك يقرأوَن نشرَتَك اإلعالنيَة، تحتاُج أّوال  إلى حّثهم على فتح الرسالة  
 .اإللكترونية

 
ماذا سيرى   :ح هذه األسئلة على نفسكويتعّلُق الموضوُع هنا بَخْلِق انطباٍع أّول جّيٍد، لذلك اطر

العمالُء عندما يلمحوَن صندوَق وارِدهم؟ هل رسالتي اإللكترونّية ستلفت انتباههم وتّحثهم 
 على فتحها؟

 
سيرى العمالُء عنصرين اثنين هما اسم نشاِطَك التجاريِّ في خانِة الُمرِسِل، وعنواُن رسالتك 

ا على است  اإللكترونّية؛ ٍّ وعنواٍن يعكسان نشاَطَك بوضوٍح، إذ ُيفّضُل لذلك كْن حريص  خداِم اسِم
 .الناُس في الغالِب فتَح الرسالِة الواردِة من جهٍة يعرفوَنها ويثقوَن بها

 
يمكن لسطِر العنواِن في رسالتك اإللكترونية أن يكون السبب في نجاح حملِتَك أو فشلها، وذلك  

لرسالة، فيما العنوان الضعيف قد يؤّدي إلى حذِف  ألّن العنواَن الجّيد يدفع العميل إلى فتح ا
 .رسالِتَك أو حّتى وضِعها ضمَن البريِد المؤذِي 

 
ا،  ا، بحيث ال يتكّون من أكثر من عشِر كلماٍت تقريب  ا وبسيط  احرْص على إبقاِء سطِر العنواِن قصير 

 .ونيةويحتوي على المعلوماِت األكثَر قيمة  ومالئمة  من محتوى الرسالة اإللكتر
 

ْص المحتوى في سطِر العنواِن، مثل زياد، هل جرُوَك هو األكثُر صحة  في "  :وإن أمكن، خصِّ
 ."دبي؟

 
ا  "من األفضِل أن تتجّنب كلماٍت مثَل   ، أو استخدام رمِز  "عروض  خاصة -تذكير    -خصم بنسبة    -مجان 

وعالماِت التعّجِب؛وذلك ألن كلَّ هذه الكلمات واإلشارات ترتبط بشكل عام بعالمات    $الدوالِر  
 .البريِد المؤذي

 
على فتح رسالَتك، يمكن القول   اآلَن، وبعد نجاِحك في االستحواِذ على انتباِه عمالِئك وحّثهم

 .أّنك قطعَت نصف الطريق وال يزال أمامك النصف الثاني للوصول إلى خط النهاية
 

ا مدى انشغاِل عمالِئك والكّم الكبير من الرسائِل األخرى   في هذه المرحلِة، عليك أن تتذّكر دائم 
ا فحتى لو أتقنَت كتابة أفضل الرسائِل اإللكترونية الالفتة لالهتماِم، من .التي يتّلقونها يومي 

ا فقط؛لذلك احرْص على أن يكون محتواكَ  ا،  المرّجح أن يقوم العمالء بتصّفحها سريع   ُمخَتصر 
 .وادخْل في ُصلِب الموضوِع مباشرة  
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يجب أن تكوَن فقراُتَك قصيرة  تتراوح من جملٍة واحدٍة إلى ثالٍث كحد أقصى، واحرْص على أن  
ا وضَع روابط لمقاالٍت أطوَل أو .تتمحور هذه الُجمُل حول فكرٍة واحدٍة أساسيةٍ  ويمكُنَك دائم 

 .ترونيِّ معلوماٍت إضافيٍة على موقِعَك اإللك
 

يجب أن تكون كتابُتَك ُمقنعة  وجذابة  قدَر اإلمكاِن، مع استخداِم األسلوب والصياغة المالئمين 
وعلى الرغِم من ضرورة االلتزاُم بالتناسِق مع عالمِتَك التجاريِة، إال أنَّ .للجمهور المستهدف

 .سميِة بعَض الشيءنشراَتَك عبَر البريِد اإللكتروني تتيُح لَك الفرصَة للتخّلي عن الر
 

وتذّكْر أن الروابَط في رسالِتَك اإللكترونية يجب أن تحتوي على عباراٍت تحُث المستخدَم على 
ْعه على النقر على الرابط لمعرفة المزيد عن العروِض الموجودِة على موقِعَك .اّتخاِذ إجراءٍ  شجِّ

، كأن تكتب عبارات تحفيزية مثَل   ير خمٍس وعشرين بالمائة من طلِب  اضغْط هنا لتوف"اإللكترونيِّ
ا اضغْط هنا للحصوِل على شحٍن مجانيٍّ "، أو  "شراِئك المقبَل من طعاِم القطِط العضوي كليًّ
ا  ."للطلباِت التي تتعّدى قيمُتها خمسين دوالر 

 
ا إلبراِز المحتوى والعروِض المهّمةِ  ا جذاب  ا وتصميم  ا عريض   .استخدْم نصًّ

 
 يجب تضمينه في رسالِتَك، وهو وضُع روابط في أسفِل الرسالِة تتيُح هناك أمر  واحد  أخير  

قد ال  .للعمالء إلغاَء االشتراِك أو تغييَر تفضيالِت بريِدهم اإللكترونيِّ أو تحديَث بيانات االّتصالِ 
ا بالنسبة لك أو لعمالئك، ولكن العديد من الدوِل ُتلزُم األنشطة التجارية   يكون هذا الخياُر جّيد 

لذلك احرْص على أخِذ  .بتوفير طريقٍة سهلٍة للُمستخدميَن إللغاِء استقباِل النشراِت اإللكترونية
ى مختصر بأسلوب مرٍح وجاذٍب، مع إضافة   الوقت الكافي لكتابة عنواٍن قصيٍر وقوٍي وإنشاء محتو 

ن تجربَة عمالِئَك وبالتالي زيادِة مبيعاِتك  .روابَط مفيدٍة من شأنها أن ُتحسِّ
 

كلُّ حملِة تسويٍق بالبريِد اإللكترونيِّ سُتعّلُمَك أكثَر عن العناصر الناجحة وتلك غير الناجحة في  
ومع الوقِت، سيكوُن بإمكانك إنشاُء رسائل أفضَل لعمالِئَك، وبالتالي تعزيز نشاِطك  .هذا المجال

 .التجاريَّ 

 

 إدارة حمالت تسويق ناجحة بالبريد االلكتروني -4.1.4
، وسنطِلُعك في هذا هناك   الكثيُر إلدارته عنَد تفعيِل حملِة التسويِق عبَر البريِد اإللكترونيِّ

 .على استراتيجياٍت من شأِنها أن تضعَك على الطريِق الصحيِح لتحقيِق النجاِح المرجوّ   درسال
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قصودٍة ومالئمٍة باستطاعِتَك تحسيَن حمالِتَك اإلعالنيِة من خالِل اختباِر رسائِلَك وإنشاِء صفحاٍت م
 .للحمالِت اإلعالنيِة وقياِس مدى نجاِح كل خطوٍة تّتخّذها في هذا السياق

 
، لنناقْش كيَف تستطيُع استخداَم ما ُنسميِه اختبارَ  وهو اختبار  للمقارنِة بيَن نظاميِن ) «A/B» أّوال 

ٍة أكبَر من ؛ومن شأن هذه الخطوة أن تساعدك في الوصوِل إلى شريح(لمعرفِة أّيهما أفضلَ 
 .العمالء الذين يفتحوَن رسائَلَك ويضغطوَن على الروابِط المؤّدية إلى موقِعَك اإللكترونيِّ 

 
 ويمكُنكَ .يعني أْن تقوَم بإنشاِء نسختين من الرسالة اإللكترونية لترى أّيهما أفضلَ  «A/B» اختبارُ 

 .استخداَم هذه التقنيِة الختباِر نماذِج الرسائِل المختلفةِ 
 

ر بشأن العنوان  َك متحيِّ ا ُتعلُن فيه عن إطالق منتٍج جديٍد، لكنَّ ا إلكتروني  لنفترْض أّنَك ترسُل بريد 
من العنواِن لنصِف عمالِئَك،    (أ)في هذه الحالِة، يمكُنَك إرساَل النسخة  .الذي تريُد استعماِله

 .للنصِف اآلخرِ   (ب)َل النسخة  وإرسا
 

ا منهما َحِظي بـ   أعلى، وهو عدد األشخاص الذين فتحوا رسائلك    "معّدِل فتحٍ "بعَد ذلك، راقْب أيًّ
والنسخة التي تحظى بنسبِة فتٍح أعلى تكون .مقارنة  بإجمالي عدِد الرسائِل التي تم تلقيها

 .األفضل
 

ة العناويِن والمحتوى والصوِر ومعّدالت اإلرسال، كما لتجرب «A/B» باستطاعِتَك استخداَم اختبارِ 
يمكُنَك تجربَة اإلرساِل في يومي الثالثاِء والسبِت، أو على أساٍس أسبوعٍي أو شهرٍي ثّم مراقبة  

ا لذلك  .ما يفّضُله جمهوُرَك وإجراء التعديالِت الالزمة وفق 
 

ا على منِحهم خياَر تذّكْر أنَك لسُت بحاجٍة إلغراِق العمالء بالكثيِر من ال رسائِل، بل احرص دائم 
بهذه الطريقِة لن يقوموا بإلغاِء  .استالِم رسائَل أقَل، مثَل استالمهم ملخٍص شهريٍّ فقط

 . اشتراِكهم بسبب انزعاجهم من الرسائل المتكّررة الواردة إلى بريدهم اإللكتروني
 

ا من اختياِر أو إنشاِء صفحاٍت   ،  ُكْن متأّكد  مقصودٍة محّددٍة لحمالِتَك اإلعالنيِة عبَر البريِد اإللكترونيِّ
 .ونعني بالصفحِة المقصودِة أّوَل صفحٍة يراها الزائُر عنَد دخوِل موقِعَك اإللكترونيِّ 

 
بهذه الطريقِة، عندما يضغُط أحد  ما على الرابِط الموجوِد بالرسالِة، يتم توجيُهُه إلى صفحِة ويب 

ال ترغُب أن يضغَط الشخُص على رابٍط ليتعّرَف على منتٍج محّدٍد، وينتهي به   أنت.ذاِت صلةٍ 
 المطاُف في الصفحِة الرئيسيِة، أليس كذلك؟
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كّلما زادْت قدرُتَك على توجيِه الزّواِر مباشرة  إلى الصفحِة التي يريدوَنها، كانت حمالُتَك اإلعالنيِة  
ا؛ح  .يُث سيتعّرفوَن على المنتِج بسهولٍة، ورّبما يشتروَنهعبَر البريِد اإللكترونيِّ أكثَر نجاح 

 
تذّكْر أنَّ العمالء قد يقرأوَن رسائَلَك عبَر أجهزِة الجّواِل واألجهزِة اللوحيِة وأجهزِة الكمبيوتر  

هذا يعني أنَّ الصفحاِت المقصودَة الموجودَة برسائَلَك يجُب أن تتناسب مع .المحمولِة والمكتبيةِ 
 .جهزةِ جميع هذه األ

 
وكأيِّ نوٍع آخَر من أنواِع التسويِق عبَر اإلنترنت، ُيعد التسويُق عبَر البريِد اإللكترونيِّ سهَل  

 (Analytics tools) القياِس، حيُث عادة  ما تحتوي خدماُت البريِد اإللكترونيِّ على أدواٍت تحليليةٍ 
 .تسمح لك بتتّبِع وقياِس مدى نجاِح حمالِتكَ 

 
التي تساعُدَك على   "معّدالِت فتِح الرسائلِ "ِر أنَّ تعرَض لك بياناٍت شّيقٍة، مثَل  ويمكن للتقاري

ا يمكُنَك كذلك معرفَة أيِّ محتوى يحّث القارئ على زيارِة .معرفِة أيٍّ من العناويِن أكثَر جذب 
 وهي معّدل نقر المستخدمين على الرابِط   "نسبِة النقِر إلى الظهورِ "موقِعَك من خالل قياِس  

 .الموجوِد برسالِتكَ 
 

ا من استخداِم تحليالِت الشبكةِ  ا، ُكْن متأّكد  لمعرفِة ما يفعُله الزّوار على   (web analytics) وأخير 
 .موقِعَك اإللكترونيِّ بعد فتح رسائِلكَ 

 
ا أن تبحَث عن فرٍص لتحسيِن تجربِة تصّفِح الموقِع اإللكترونيِّ للزّواِر مّمن فتحوا  وعليك دائم 

 .ائِلك اإللكترونيةرس
 

َن حمالِتَك اإلعالنيَة عبَر البريِد اإللكترونيِّ بانتظاٍم عن طريِق اختباِر    :الملخص يمكُنَك أن ُتحسَّ
النسخات المختلفِة للرسائل، وإنشاِء صفحاٍت مقصودٍة ذاِت صلٍة، واستخداِم أدواِت التحليِل 

 .لمعرفِة ما الذي يعمُل بشكٍل أفضلَ 
 

ِة عبَر  هذه   النصائُح ستضُعَك على طريِق النجاِح، وستساعُدَك على فهِم قيمِة الحمالِت التسويقيِّ
 .البريِد اإللكترونيِّ 
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 قياس نجاح التسويق عبر البريد اإللكتروني -4.1.5
 .إذا أردت إدارة مدى نجاح حمالتك عبر البريد اإللكتروني، من الضروري فهم سلوك جمهورك 

كما سنتحدث عن   .سنستكشف الفوائد الُمتعلقة بفهم أداء البريد اإللكترونيفي هذا الدرس،  
 .المقاييس الشائعة التي يمكنها تزويدك بإحصاءات تساعدك في تحسين حمالتك المستقبلية

 
في البداية، لنلِق نظرة على السبب الذي يجعل من استخدام مقاييس البريد اإللكتروني أداة  

ا لمستلزمات الحيوانات األليفة، وجمعت قائمة واسعة  لنفترض أ  .تسويقية قوية نك تمتلك متجر 
ا بخدماتك عبر استخدام   من عناوين البريد اإللكتروني تتضمن المستخدمين األكثر اهتمام 

التحليالت الخاصة بمنصة البريد اإللكتروني الخاصة بك، يمكنك معرفة عدد األشخاص الذين  
الضغط على الرابط الموجود في البريد اإللكتروني، أو عدد    وصلوا إلى موقعك اإللكتروني عبر

الذين استجابوا لطلب اتخاذ إجراء وضعته في البريد اإللكتروني، مثل إتمام عملية شراء على 
 .اإلنترنت باستخدام رمز خصم

 
هذا النوع من اتخاذ القرار المبني على معلومات محددة يمكنه تحقيق المزيد من اإلحاالت  

هكذا نكون أوضحنا فوائد مراجعة    .ة، ويساعدك في تحسين وإنجاح حمالتك المستقبليةالناجح
مقاييس البريد اإللكتروني، ولكن أي قصة أو إحصاء يمكن لهذه المقاييس الفردية أن تبّين 

 لك؟
 

 .مقاييس مفيدة للتسويق عبر البريد اإللكتروني  5لنلِق نظرة على  
البريد اإللكتروني هو ببساطة معدل األشخاص الذي فتحوا البريد  معدل الفتح في حمالت  

هذا مفيد لفهم مدى تأثير   .اإللكتروني مقارنة بالعدد اإلجمالي لمن تلقوا البريد اإللكتروني
  "أشياء ُنحبها في حيواناتنا األليفة"على سبيل المثال، إذا كان العنوان    .عنوان البريد اإللكتروني

خصومات وعروض على طعام الحيوانات  "على من بريد إلكتروني آخر بعنوان  يسّجل معدل فتح أ
، فهذا يبين لك أن جمهورك ُيفضل رسائل البريد اإللكتروني التي تفيدهم بصفتهم "األليفة

فبمجرد أن تعرف عدد األشخاص الذين فتحوا   .أصحاب حيوانات أليفة، أكثر من المحتوى الترويجي
هذا يوفر رؤية أفضل لمدى   .، ألق نظرة على نسبة النقر إلى الظهوررسالة البريد اإللكتروني

كما يعطيك نسبة األشخاص الذين نقروا على روابط    .نجاح حمالت البريد اإللكتروني الفردية
 .تصلهم بموقعك اإللكتروني من كل رسالة بريد إلكتروني تم فتحها

 
 .ل البريد اإللكتروني التي تم فتحهامعدل النقر إلى الفتح يقيس عدد النقرات مقارنة برسائ

هذا يمنحك فكرة أكثر واقعية عن مدى تفاعل الجمهور ألنهم فتحوا رسالة البريد اإللكتروني،  
 !ونقروا على الرابط، وبالتالي هذا دليل على أنك نجحت في ما أردت تحقيقه
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للعناية    لنفترض أنك على وشك فتح محل  .هناك مقياس ُمفيد آخر، وهو معدل التحويل
سُيظهر معدل اإلحاالت    .بالحيوانات األليفة وقد أعلنت عن هذا االفتتاح عبر البريد اإللكتروني

الناجحة عدد األشخاص الذين أرسلت إليهم البريد اإللكتروني، مقارنة بعدد الناس الذين قاموا  
ا تراه ير  .بالتسجيل لحضور االفتتاح ا إلكتروني  ا، عندما ُترسل بريد  تد من دون أن يصل إلى أحيان 

 .المرَسل إليه
 

 .معدل االرتجاع هو نسبة رسائل البريد اإللكتروني التي لم تصل إلى الُمشتركين وعادت إليك
وهو الذي يحدث بسبب امتالء صندوق البريد الوارد أو    :االرتداد الخفيف  :هناك نوعان من االرتداد

ويحدث عندما    :االرتداد القاسي  .اإللكتروني الخاص بجمهورك تقييد الحجم على خادم البريد  
تكون رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بك محظورة أو يكون العنوان الذي تستخدمه ليس 

ا  .صحيح 
 

تفصيل الرسائل التي ارتدت في كل حملة بريد إلكتروني ُيمكن أن ُيظهر لك عناوين البريد  
أما قراءة    .يوفر عليك الوقت والمجهود لحملتك التالية  اإللكتروني التي يجب إزالتها، ما

ا وما لم يكن وعلى أساس   .المقاييس وما تظهر من معلومات فيساعدك في فهم ما كان ناجح 
ذلك يمكن تحسين أي حملة مستقبلية، سواء كان هذا التحسين على مستوى عنوان الرسالة  

 .منشور أم تنقيح قائمة المشتركين لديكاإللكترونية أم على مستوى مراجعة نوع المحتوى ال
 

وبهذا نكون تطرقنا إلى بعض مقاييس البريد اإللكتروني ذات القيمة، والتي ستساعدك في 
خذ وقتك لمراجعة المقاييس الخاصة بآخر    .استخالص إحصاءات مفيدة من حمالتك التسويقية

 .المقاييسرسالة بريد إلكتروني أرسلتها، والحظ ما تظهر لك هذه  

 

 اإلعالن على المواقع األخرى -4.2
 ما هي اإلعالنات الصورية؟ -4.2.1

، فيما يعتمُد (banners) هل تعرُف تلك اإلعالناِت التي تراها بأنحاِء اإلنترنت؟ بعُضها الفتات  
ى بـ  .بعُضها على النصوِص أو يستخدُم مقاطَع الفيديو  ، "الُصَورّيةِ   اإلعالناِت "هذه اإلعالناُت ُتسمَّ

وهي ما سنتحدُث عنه اآلَن، ونستكشُف ماهيَتها، وكيفيَة عمِلها، وكيَف يمكُنها مساعدُتَك  
 .في جذِب المزيِد من العمالءِ 

 
ْر في اإلعالناِت الُصَورّيِة باعتباِرها النسخَة الرقميَةِ للوحاِت اإلعالناِت، أو اإلعالناِت   ببساطٍة، َفكِّ

في الحياِة الواقعيِة، تدفُع األنشطُة التجاريُة  .يِة التي تراها خارَج اإلنترنتالمطبوعِة والتلفزيون
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اإلعالنيَة؛أمال  في أن ترى الفئاُت الُمناسبُة من الناِس إعالناِتها، ومن    "المساحَة "ماال  لمن يمتلُك  
 .ثم تحويُلهم إلى عمالءَ 

 
اُت اإلعالِن ليسْت على الالفتاِت أو قنواِت أّما في العالِم الرقميِّ لإلعالناِت الُصَورّيِة، فمساح

التلفزيوِن، بل على المواقِع اإللكترونيِة التي نزوُرها؛حيُث تمنُح اإلعالناُت الُصَورّيُة األنشطَة  
التجاريَة الفرصَة لعرِض سعٍر مقابَل ظهوِر إعالناِتها عندما تزوُر الفئُة المناسبُة من األشخاِص  

 .فحاِت، وهناك الكثيُر من الطرِق للقياِم بذلكالنوَع المناسَب من الص
 

فمثال  ُيمكُن عقُد صفقاٍت ُمباشرٍة مَع مالكي أحِد المواقِع اإللكترونيِة، أو ُيمكُنَك استخداُم  
الشبكاِت التي تصُل األنشطَة التجاريَة بالكثيِر من المواقِع اإللكترونيِة الُمختلفِة التي تمتلُك 

 .مساحة  إعالنية  للبيعِ 
 

وربما ُيمكُنَك اختياُر عرِض إعالناِتَك على صفحاٍت ُمحددٍة على اإلنترنت، أو أماَم مجموعاٍت ُمحددٍة 
ا لنتخيْل أنك شغوف  باألفالِم وأنشأَت مدونة  صوتية  ُتقّيُم فيها   .من األشخاِص، أو كالهما مع 

َر في من.األفالَم، واآلَن تريُد أن ُتسّوَق لها قد يكونوَن ُمهتميَن بُمدونٍة   عليك أوال  أن ُتفكِّ
ا على اإلنترنت، مثَل مواقِع السينما، والمواقِع  صوتيٍة لنقِد األفالِم، وما قد يشاهدوَنه أيض 

الرسميِة لألفالِم أو منتدياِت السينما، فالصفحاُت التي يتواجُد فيها عمالؤَك هي المكاُن الذي  
 .يجُب عليك أن تتواجَد فيه

 
ضي عمالؤَك طواَل اليوِم في ُمطالعِة مواقَع إلكترونيٍة عن السينما، وهنا  لكن بالطبِع لن يق

يأتي دوُر اإلعالناِت الُصَورّيِة؛حيُث تعرُض إعالناِتَك أماَمهم بينما يتصفحوَن أشياَء أخرى؛بالتالي  
سيمكُنَك استهداُف أشخاٍص ذوي اهتماماٍت ُمحددٍة، مثل السينما، بينما يتحققوَن من أحواِل 

لطقِس، أو يقرأوَن األخباَر، أو يزوروَن مدوناٍت ويتصفحوَن مختلَف أنواِع المواقِع اإللكترونيِة ا
 .األخرى التي قد يرغبوَن في زيارِتها، حتى إن لم يكن لتلك المواقِع عالقة  بمجاِل السينما

 
وصوِل إلى الجماهيِر وهذا يعني أن اإلعالناِت الُصَورّيَة تمنُح األنشطَة التجاريَة القدرَة على ال

ا، وهو أحُد األسباِب التي  .ذوي الصلِة في جميِع أنحاِء اإلنترنت هذا في الحقيقِة ُمدهش  جدًّ
 .تجعُل اإلعالناِت الُصَورّيَة طريقة  رائعة  لرفِع الوعي بَك وبنشاِطَك التجاريِّ 

 
تاُج أن تجعَل الناَس يعرفوَن على سبيِل المثاِل، إذا أنهيَت للتو تدوينة  صوتية  لنقِد فيلٍم، ستح

مَع اإلعالناِت الُصَورّيِة، ُيمكُن أن يالحَظَك الناُس الذين تريُد الوصوَل  .بشأِن وجوِد ُمنتِجَك الجديدِ 
 .إليهم بالضبِط 
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ا طريقة  رائعة  لجذِب الزياراِت  لكّن اإلعالناِت الُصَورّيَة ال تدوُر فقط حوَل إذاعِة صيِتَك، فهي أيض 
 كيَف ذلك؟.ِعَك، وبناِء التفاعِل مَع زّواِرَك، والفوِز بعمالَء جددٍ إلى موق

 
ربما تختاُر عرَض إعالناِتَك على األشخاِص الذين زاروا موقَعَك، لكن لم يشتركوا بمدونِتَك الصوتيِة 
بعُد، وحيَن يتصفحوَن األخباَر أو يتحققوَن من حالِة الطقِس أو يشاهدوَن مقاطَع فيديو، يمكُن 

َرهم باالشتراِك، عبَر محفزاٍت خاصٍة أو عروٍض ترويجيٍة مخصصٍة لهمإل ِرة أن ُتذكِّ  .عالناِتَك الُمصوَّ
 

ا  .ُيعرُف ذلك باسِم إعادِة االستهداِف، وسنتناوُله بالتفصيِل الحق 
 

تدعُم   نعلُم اآلَن أنَّ اإلعالناِت الُصَورّيَة تسمُح لك بالتواجِد أينما يكون عمالؤَك، كما  :باختصارٍ 
 .العديَد من األهداِف التسويقيةِ 

 
ا، سنستكشُف مدى اختالِفها عن اإلعالِن عبَر شبكِة البحِث، وكيَف تعمُل العناصُر الُمختلفُة   الحق 

لحملِة اإلعالناِت الُصَورّيِة، ثم سننتقُل إلى الحديِث عن ُطرِق العثوِر على جمهوِرَك المثاليِّ 
ا، سنتعلُم قليال  عن استخداِم إعادِة االستهداِف    .ختلفةٍ باستخداِم خياراِت استهداٍف م وأخير 

 .للوصوِل إلى الناِس بعدما تفاعلوا مَعكَ 
 

ا، فقد حاَن الوقُت الستكشاِف عالِم اإلعالناِت الُصَورّيِة المثيرِ   .لذا نأمُل أن تكوَن ُمستعد 

 
 اإلعالن عبر محركات البحث واإلعالن الصوري -4.2.2

ا لإلعالِن عبَر اإلنترنت؟ُمستعد     للتعرف على الطريقتيِن األكثِر شيوع 
 

هاتاِن الطريقتاِن هما التسويُق عبَر محركاِت البحِث واإلعالناُت الُصَورّيُة، وفي حين أّن كالهما 
ا ، إال أنهما مختلفاِن جدًّ لنَر كيَف يعمُل هذاِن النوعاِن من .يستطيع مساعدَة نشاِطَك التجاريِّ

 .ناِت، وأيَن يظهراِن، وكيَف يبدواِن؛حتى تعلَم كيَف تستخدُمهما بالطريقِة المثلىاإلعال
 

، وتشعُر بالرغبِة في  James Bond تخيْل أنَك انتهيَت للتو من مشاهدِة النسخِة األخيرِة من أفالِم 
 ."لٍم تدويناٍت صوتية  لنقِد في"تفتُح محرَك بحٍث وتكتُب  .االستماِع إلى بعٍض من نقِد الفيلم

 
ا، يمكُننا أن نرى أنَك تعرُف ماذا تريُد، وأنَك تبحُث عنه بدقة وهذا   ماذا ُيخبُرنا ذلك عنَك؟ حسن 
بالضبِط ما يفعُلُه الُمعلنوَن مَع التسويِق عبَر محركاِت البحِث؛للوصوِل إلى عمالَء محتمليَن أثناَء 

 .بحِثهم عن شيٍء ما
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ِت البحِث بما يريدوَنه على اإلنترنت، فيما يدفُع الُمعلنوَن ُيخبُر الناُس محركا  :هذا ما يحصل عادة
ا على الكلماِت والعباراِت التي يبحُث عنها الناُس   .مقابَل ظهوِر إعالناِتهم ردًّ

 
على سبيِل المثاِل، إّن الشخَص الذي يستخدُم محرَك بحٍث للعثوِر على تدويناٍت صوتيٍة عن نقِد 

مؤكٍد، وهذا هو الوقُت المثاليُّ إلخباِره عن أسطواناِتَك، وهذا هو فيلٍم هو عميل  ُمحتمل  شبُه  
ا ال يبحُث  الفارُق بين التسويِق عبَر محركاِت البحِث واإلعالناِت الُصَورّيِة، التي تستهدُف شخص 
ا بالمنتجاِت أو الخدماِت ال تي  بالضرورِة عن نشاٍط تجاريٍّ ُمماثٍل لذلك الخاصِّ بَك، أو ُيظهُر اهتمام 

 .ُتقدُمها
 

، ُتشبُه اإلعالناُت الُصّورّيُة لوحاِت اإلعالناِت أو إعالناِت المجالِت، فربما لم  في العالِم الواقعيِّ
يبحْث الناُس عن منتِجَك أو خدمِتَك عن قصٍد، لكّن اختياَرَك الصحيح لموقِع لوحاِت اإلعالناِت الخاصِة  

َك فيها، يمكُنُه ُمساعدتَك في الظهوِر أماَم الفئاِت بَك، أو اإلصداراِت الصحيحِة لتضَع إعالناتِ 
 .المناسبِة من الناِس الذين قد يهتموَن بنشاِطَك التجاريِّ 

 
أّما في عالِم اإلعالناِت الُصَورّيِة على اإلنترنت، فيعني ذلك العثوَر على مواقَع إلكترونيِة من 

داَف األشخاِص الذين أظهروا اهتماماٍت الُمرّجِح أن يتواجد فيها عمالؤَك الُمحتملون، أو استه
 .ُمحددٍة عبَر المواقِع التي يزوروَنها أو غيَرها من السلوكيات على اإلنترنت

 
، قد يكون عميُلَك المثاليُّ يقرُأ مدوناٍت عن  على سبيِل المثاِل، في ِمثاِلنا عن التدويِن الصوتيِّ

ذلك قد تكوُن هذه األماكُن هي المطلوبُة لُتريهم ل  األفالِم، أو يبحُث عن برامِج السينما المحليِة؛
 .على اإلنترنت  "لوحاِتَك اإلعالنيَة "
 

 .الفارق اآلخُر بين اإلعالناِت الُصَورّيِة واإلعالنات عبَر محركاِت البحِث هو مكاُن ظهوِر اإلعالناِت 
 

ا ما يبحُث عن تدويٍن صوتيٍّ لنقِد فيلٍم وظهَر   إعالُنَك، لكنه لم ينقْر عليه، بل  لنفترض أّن شخص 
 .ربما نقَر على إحدى نتائِج البحِث األخرى

 
  .مَع التسويِق عبَر محرِك البحِث، يمكُن إلعالِنَك أن يظهَر فقط عندما يقوُم الناُس بعمليِة بحٍث 

صفحوَن بالتالي لن يمكُنَك الوصوَل إليهم من خالِل التسويِق عبَر محرِك البحِث حيَن يتركوَنُه ويت
ا آخَر على اإلنترنت، لكن مَع اإلعالناِت الُصَورّيِة، يمكُن إلعالناِتَك أن تظهَر على أيِّ موقٍع  شيئ 
، ويعني ذلك أنه يمكُنَك االستفادة من مالييِن المواقِع اإللكترونيِة  يعرُض مساحة  إعالنية 

 .اإلضافيِة خارَج حدوِد محركاِت البحِث 
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وعي اإلعالناِت، وهو اإلعالناُت نفُسها، فاإلعالناُت على محركاِت البحِث  هناك فارق  أخير  بيَن ن
ا من نصوٍص  ، ورابط  يمكُنَك النقُر    :تتألُف غالب  هناك عادة  نوعان من العناويِن، وهما نصٌّ وصفي 

ا للخياراِت ا لتي عليه، وربما أشياُء قليلة  أخرى مثُل العنواِن أو رقِم الهاتِف، والذي يتحدُد وفق 
 .يوفُرها محرُك البحِث 

 
ا مثل أحجام وصيغ   على الجانِب اآلخِر، تعطي اإلعالناُت الُصَورّيُة المعلنيَن خياراٍت أكثَر إبداع 

، وصور ومقاطَع فيديو وغيِرها الكثيرَ  ا أكثَر لجذِب انتباِه عميٍل ُمحتملٍ   .مختلفة   .أي أنَّ هناك فرص 
 

ا يمكُنَك اآلَن رؤيَة كيَف يختلُف التسويُق عبَر محرِك البحِث عن اإلعالناِت الُصَورّيِة، لكن نأمُل   إذ 
ا؛حيُث إن جذَب انتباِه شخٍص بإعالٍن ُمصّوٍر ُمبهٍر هو  أنَك بتَّ تعرُف أنه بإمكاِنهما العمُل سويًّ

ا، عندما ُيفكُر   في الشراِء فمن األرجِح أنه سيتوجُه طريقة  جيدة  لشغِل حيٍز من تفكيِره، والحق 
إلى ُمحرِك بحٍث، وإذا ظهرْت إعالناُتَك حينها في عمليِة البحِث الخاصِة به، فقد يتذكُرَك ويقوم 

 .وهذا بالضبِط ما تريُده.بالنقِر على رابِطكَ 
 

ا باختصارٍ   على حدٍّ سواٍء، يمكن لتسويِق محركاِت البحِث واإلعالناِت الُصَورّيِة جذُب عمالَء ُجددٍ   :إذ 
يكفي أن تعرَف طريقَة عمِلهما، وأيَن يمكُن عرُض اإلعالناِت، وما هي صيُغ .ولكن بطرٍق مختلفةٍ 

اإلعالناِت المتاحُة ألّن ذلك سيساعُدَك في إظهاِر الرسائِل المناسبِة أماَم األشخاِص المناسبيَن  
 .أينما كانوا على اإلنترنت

 

 ريةمداخل ومخارج اإلعالنات الصو -4.2.3
، بما في ذلك  حاَن الوقُت لنتحدَث عن العوامِل الُمختلفِة التي تجعُل اإلعالناِت الُصَورّيَة ُمثمرة 

ا كيَف سُتنظُم حمالِتكَ  في   .كيفيُة عثوِرَك على الجمهوِر المناسِب، وكيفيُة بناِء إعالناِتَك، وأيض 
مُح لك باإلعالِن على مواقَع كثيرة  البدايِة، من األرجِح أنَك ستستخدُم شبكة  إعالنية  ُصَورّية  تس

؛ما يساعَدَك في بناِء وإدارِة حمالِتَك على الشبكِة اإلعالنيِة، واختياِر مكاِن ظهوِر  مختلفة 
 .إعالناِتَك، ومن َسَيَراها

 
، ُتوفُر لك منصاُت اإلعالناِت الُصَورّيِة العديَد من خياراِت   وكما هي الحاُل في أي إعالِن رقميِّ

، أو ألياٍم أو أوقاٍت االستهد اِف؛حيُث يمكُن أن تقتصر إعالناُتَك على من يتحدثوَن لغاٍت معينة 
ا.محددةٍ   .كما يمكُنَك الجمَع بين أشياَء عديدٍة مع 

 
، يمكُنَك استهداُف السكاِن المحلييَن ممن انطلقوا في رحالِتهم الصباحيِة نحَو العمِل، عبَر   فمثال 

ِثي اإلنجليزيِة الذين يستخدموَن الهواتَف الذكيَة في نطاِق عشريَن ميال  اختياِرَك اإلعالَن لُمتحد
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ا، لذا دعنا نلقي نظرة  على بعِض خياراِت   من متجِرَك في الصباِح، لكن هناك المزيُد أيض 
 .االستهداِف التي تتميز بها اإلعالناُت الُصَورّيُة 

 
ُد اإلعالَن فيه عبَر اختياِر مواقَع إلكترونيٍة على سبيِل المثاِل، يمكُنَك تحديُد المكاِن الذي تري

معينٍة، وصفحاٍت مميزٍة على تلك المواقِع، وحتى أماكَن محددٍة في تلك الصفحاِت التي تريُد أن 
 ."المواضعِ "ُيعرُف هذا باسِم  .تظهَر فيها إعالناُتكَ 

 
أن يزوَرها جمهوُرَك الفكرُة هنا أنه في حاِل معرفِتَك بأنواِع المواقِع التي من الُمرجِح 

المستهدُف، يمكُنَك عرُض إعالناِتَك أماَمهم عبَر استهداِف المواضِع التي تريُدها بالضبِط، أو  
 .يمكُنَك استهداَف جمهوٍر أوسعَ 

 
إذا استخدمنا مثاَلنا حوَل المدونِة الصوتيِة لنقِد فيلٍم، يمكُنَك اختياُر عرِض إعالناِتَك على أيِّ  

بدال  من    "فن"أو    "سينما"َت فئِة المواضيِع العاّمِة أو العاليِة المستوى، مثَل  موقٍع يندرُج تح
 .استهداِف مواقَع ُمحددةٍ 

 
ا،   يمكُنَك االستهداُف حسَب النوِع أو الفئِة العمريِة، أو حتى حسَب مواقَع جغرافية ُمحددٍة جدًّ

ا  مثَل األشخاِص المتواجديَن داخَل حرِم جامعٍة، كما يمكُنَك حت ى استهداِف أشخاٍص أبدوا اهتمام 
في جميِع أنواِع اإلعالِن،   .بالسينما وفَق أنواِع المواقِع اإللكترونيِة التي زاروها في الماضي

ا، لكّن حملَتَك على الشبكِة   ا أساسيًّ يبقى العثوُر على الجمهوِر الُمناسِب الستهداِفه أمر 
ا إلى إعالناٍت فعلّيةٍ  ، لديك الكثيُر من الخياراِت اإلعالنيِة تحتاُج أيض   لعرِضها، ومَع اإلعالِن الُصوريِّ

 .للشكِل الذي قد تأخُذه أو تظهُر به اإلعالناُت 
 

في كلِّ األشكاِل واألحجاِم، وإعالناُت الفيديو التي  (banners) فمثال  توجُد إعالناُت الالفتاِت 
 .كواليِس مدونِتَك الصوتيةِ يمكُنها استخداُم الحركِة والصوِت إلظهاِر ما يجري خلَف  

 
ا ألنه ال يوجُد سبب  يمنُعَك من استخداِم أنواٍع مختلفة   ال تحدَّ إعالناِتَك على فئٍة دوَن غيِرها، نظر 

من اإلعالناِت، ال بل في الحقيقِة سَتزيُد بذلك من األماكِن الُمحتملِة التي قد تظهُر فيها 
 .تذّكْر أنه عليك ُمالءمُة الُمحتوى للجمهوِر الذي تستهدُفه.إعالناُتكَ 

 
كيَف ُتحقُق أهداَفَك اإلعالنيَة المختلفَة في ظل تنّوع الجماهيِر واإلعالناِت؟    :ربما تتساءُل اآلنَ 

ا وتسمح لك حلوُل اإلعالِن الُصَورّيِة إبقاَء األموِر تحَت  األهم في هذه الحالة هو أن تكون منظم 
 .السيطرِة عبَر إنشاِء وإدارِة ما ُيعرُف بالحمالِت 
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كُنَك أن ُتخصَص حملة  على الشبكِة اإلعالنيِة لهواِة األفالِم المستقلِة، مَع إعالناٍت بالتالي ُيم
ا ا كبير  وفي الوقِت نفِسِه، يمكُن .ُتظهُر لقاءاِتَك مَع المخرجيَن المتوقِع لهم أن يحققوا نجاح 

 .تخصيُص حملٍة أخرى لرّواد السينما المنتظمين
 

مواقَع السينما أو مواقَع نقِد األفالِم، ويمكُن عرُضها خالَل  يمكُن لهذه اإلعالناِت أن تستهدَف  
كما يمكُن .أياٍم محددٍة من األسبوِع، مثَل الجمعِة أو السبِت عندما يذهُب الناُس إلى السينما

ا  .للرسالِة أن تكوَن مختلفة  أيض 
 

ا، وحتى جماهيَر ما ُيميُز اإلعالناِت الُصَورّيِة أنها تسمح لك باستهداِف جماهيَر محددٍة ج دًّ
ا على الرسالِة التي تريُد إرساَلها  .متعددٍة في الوقِت ذاِته، اعتماد 

 
ال تنَس أّن التفكيَر في من تريُد الوصوَل إليهم وماذا تريُد إخباَرهم لن يجعَل حملَتَك منظمة  

ا على تحديِد الرسالِة، واللهجِة، واألسلوِب الذي يجُب أ ن يتخَذها فقط، بل سيساعُدَك أيض 
ا  .اإلعالُن عبَر الشبكِة اإلعالنيةِ  باإلضافة إلى ذلك، إنَّ فهَم كيفية عمل كلِّ هذه العناصر مع 

سيساعُدَك في أن ُتطابَق الرسالَة المناسبَة مَع الجمهوِر المناسِب، وبذلك تكون على الطريق  
 .الصحيح لتحقيق النجاح

 

 التعمق في اإلعالنات الصورية -4.3
 اإلعالنات المصورة تحقق أهدافكجعل  -4.3.1

إذا كانْت اإلعالناُت الُصَورّيُة تثيُر اهتماَمَك، فقبَل أن تبدَأ بعرضها، عليك أن تفهَم ما الذي  
لن يساعَدَك ذلك فقط على وضِع التوقعاِت المناسبِة، بل  .يحققه هذا اإلعالُن وأن ُتحدَد أهداَفكَ 

ا على التركيِز والحصوِل ع  .لى أكبِر استفادٍة لنشاِطَك التجاريِّ سيساعُدَك أيض 
 

ا، ماذا تأمُل أن ُتحقَق من خالِل اإلعالناِت الُصَورّيِة؟ أتريُد إذاعَة صيِتَك بيَن الناِس الذين قد ال   إذ 
؟ أو ربما جلَب العمالِء مرة    يعرفوُنَك؟ أو إخباَر عمالِئَك الحالييَن بشيٍء جديٍد عن نشاِطَك التجاريِّ

 بعَد مرٍة؟ 
 

ا كان هدُفَك، ُيمكُنَك استخداُم اإلعالناِت الُصَورّيِة للقياِم بكلِّ هذه األشياِء، لكن سيساعُدَك أن   أيًّ
 .ُتحدَد ما يناسُبَك ثم تنشَئ حمالِتَك لإلعالِن عبَر الشبكِة اإلعالنيِة لتحقيق تلك األهداِف 
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ا، أّما إذا كان لديَك الكثيُر من األهداِف، فإعالن  واحد  أو   حملة  واحدة  لن يستطيَع تحقيَقها جميع 
ا، يمكُنَك إنشاُء إعالناٍت مختلفٍة    !لكن ال تقلْق  إذا خططَت بوضوٍح لما تريُد تحقيَقُه مسبق 

ا مختلفيَن وفَق األسِس المناسبةِ   .تستهدُف أشخاص 
 

هي التفكيُر في ولتقسيِم ما تريُد تحقيَقه عبَر اإلعالناِت الُصَورّيِة هناك طريقة  ُمناسبة  و
 .الخطواِت الُمختلفِة لرحلِة العميِل على شكِل ُقمٍع، تمثُل ناحيُته الُعليا الواسعُة المعرفَة 

 
قبَل أن تتمكَن من تحويِل .لمزيٍد من اإليضاِح، لنعْد إلى مثاِلنا عن المدونِة الصوتيِة لنقِد فيلٍم 

ُيمكُن لإلعالناِت الُصَورّيِة أن تساعَدَك في .الناِس إلى مشتركيَن، هم يحتاجوَن أن يعرفوا بوجوِدكَ 
 .هذه المسألِة، وتمنُحَك وسيلة  للوصوِل إلى جمهوٍر مستهدٍف واسعٍ 

 
ا وأن تستخدَم   ا واسع  ا، تريُد أن تستهدَف جمهور  إذا كان تحقيُق المعرفِة بنشاِطَك التجاريِّ هدف 

ا؛فهذا ا رائع  ا أوليًّ وقت  جيد  للتفكيِر بما قد يجذُب انتباَه شخٍص    اإلعالناِت التي ُتخّلُف انطباع 
 .تذّكْر أّن األشخاص ال يبحثوَن عنَك عن قصٍد عندما تظهُر إعالناُتكَ .ما
 

ا على    :هناك أدوات  رائعة  لجذِب االنتباِه، فمثال   هل مدونُتَك الصوتيُة عن األفالِم هي األكثُر رواج 
أفضِل المخرجيَن؟ يمكُنَك حتى التفكيِر في تقديِم نبذٍة عن محتواَك  اإلنترنت؟ هل ُتبرُز لقاءاٍت مَع  

 .الرائِع لهواِة األفالِم في إعالِن فيديو بالوسائِط المتعددِة التفاعليةِ 
 

المرحلُة التاليُة في الُقمِع تدوُر حوَل تشكيِل آراِء الناِس عنَك، والتأكِد من أنهم يتذكروَنَك في 
ا بما تبيُعهُ   المستقبِل عندما يبدون لذلك، إذا كان هذا أحَد أهداِفَك يمكُنَك إنشاُء حمالٍت  .اهتمام 

ا فوائَد المنتِج أو  جديدٍة لإلعالناِت الُصَورّيِة تستخدُم رسائَل لتعزيِز مميزاِتَك التنافسيِة وُتبرُز فعليًّ
 .الخدمَة التي تقدُمها

 
ليشتمَل على األشخاِص الذين زاروا موقَعَك   في هذه المرحلِة، ربما تريُد توسيَع نطاِق جمهوِرَك 

ا بالمنتجاِت والخدماِت التي تقدُمها ا األشخاَص المهتميَن فعليًّ ا، أو ربما يضم أيض   .سابق 
 

المبيعاِت، هو التركيُز على األشخاِص الذين يفكروَن بالفعِل في    "ُقمعِ "الخطوُة التاليُة في  
ا فعال  هنا، يمكُنَك صقلُ .المنتِج الذي تقدُمه ا، وإبراُز ما يجعُل منتَجَك رائع   . رسالِتَك حقًّ

 
نعوُد إلى مدونِتَك الصوتيِة عن األفالِم، يمكُنَك التحدُث عن عدِد المشتركيَن لديَك، أو استخداُم 

لكن ال تنَس أنَك ال تستهدُف الجميَع بهذه الرسالِة؛حيُث ستقتصُر هذه .توصياِت عمالَء راضينَ 
 .من تعلُم أنهم كانوا يتحروَن عنكَ   اإلعالناُت على
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إذا كان هدُفَك النهائيُّ هو تحويُل الناِس  .أّما الخطوُة األخيرُة في ُقمِع المبيعاِت فهي الشراءُ 
، يمكُنَك استخداُم  .إلى عمالَء يدفعوَن األمواَل، ستحتاُج إلى التركيِز على هذا الهدِف  فمثال 

ا خاصة  أو حواف ا بتسجيِلَك إعالناٍت ُتظهُر عروض  َز تستهدُف من تعلُم أنهم أظهروا اهتمام 
، ولكنهم لم يصبحوا مشتركيَن بعدُ   .الصوتيِّ

 
تذّكْر أنَك تريُد استهداَف من  .إعادُة االستهداِف مفيدة  بشكٍل خاصٍّ في هذه المرحلِة من القمعِ 

باِر، وتحويَلهم إلى عمالَء تعلُم أنهم كانوا يبحثوَن عنك على اإلنترنت، وَحمَلهم على أخِذَك باالعت
وتعتبر إعادُة االستهداِف إحدى طرِق تحقيِق ذلك، حيث تسمُح لك بعرِض  .في نهايِة المطاِف 

 .إعالناِتَك للناِس بعدما يزوروَن موقَعَك أو يقوموَن بأشياَء ُمحددٍة ُتعّبُر عن اهتماِمهم
 

ا ما زاَر الموقَع اإللكترونيَّ لمدونِتَك ا ا، وتصّفَح بعَض  لنقْل إن شخص  لصوتيِة بعدما رأى إعالن 
 .صفحاِتَك، ووصَل إلى صفحِة االشتراِك، لكنه لم ُيكمْل الخطوَة األخيرةَ 

 
لجمهوِرَك المستهدِف، ثم   "األهداِف الضائعةِ "مَع حمالِت إعادِة االستهداِف يمكُنَك تحديُد هذه  
ا لح  .ِثهم على العودِة إلى موقِعكَ يمكُنَك عرُض إعالناٍت لهذا الجمهوِر الُمحدِد جدًّ

 
وبذلك تكون قد حصلَت على عميٍل .هذه المرُة، قد يزوروَن موقَعَك وُيكملوَن استمارَة االشتراِك 

 !جديدٍ 
 

تذّكْر أن التحديَد الدقيَق لما تريُد الحصوَل عليه من اإلعالناِت الُصَورّيِة سيساعُدَك في إنشاِء  
 .أهداِفَك التجاريَة حمالٍت تركز على مختلِف  

 
لذلك، سواء كنَت تريُد تعريف المزيِد من الناِس بنشاِطَك التجاريِّ أم تريُد تحويَل المزيِد من الزواِر 

 .إلى عمالَء يدفعوَن األمواَل، يمكُن لإلعالِن الُصوريِّ مساعدتك

 

 فهم الشبكات اإلعالنية -4.3.2
الُصَورّيِة على اإلنترنت، يمكننا اآلن أن نتطرق إلى بعد أن تحّدثنا عن كيفية عمل اإلعالناِت  

المكاِن الذي تريُد أن تظهَر فيه إعالناُتَك، ولكن كيَف تعثُر على مواقَع إلكترونيٍة فيها مساحات  
 إعالنية  ُمتاحة  للبيِع؟ وكيَف تتواصُل معها؟

 
ن األنشطِة التجاريِة المعلنة  هنا يظهر دوُر شبكاِت اإلعالناِت الُصَورّيِة، وهي أشبُه بوسيٍط بي

 .والمواقِع التي لديها مساحات إعالنية للبيع
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كيَف يمكن لهذه الشبكات مساعدُة نشاِطَك التجاريِّ في العثوِر على المواقِع الُمناسبِة لك  
 واإلعالن فيها؟

 
نيٍّ ُمحدٍد بالعودة إلى مثال المدونة الصوتيِة لنقِد فيلِم، لنفترْض أنك عثرَت على موقٍع إلكترو

، يمكُنَك    :في هذه الحالة تتوفر لديك خيارات  مختلفة.تريُد اإلعالَن عن مدونِتَك الصوتيِة فيه أوال 
التواصَل مَع الموقِع مباشرة  لمعرفِة التفاصيِل، ولكن مَع وجوِد الكثيِر من المواقِع التي تعرُض 

، لك أن تتخيَل كم من الوقِت قد يستهُلك ذ ا إعالنية   !لكفرص 
 

هنا يأتي دوُر شبكاِت اإلعالناِت الُصَورّيِة ألنها تديُر عملية شراِء وبيِع اإلعالناِت الُصَورّيِة، وتربط 
 .األنشطَة التجاريَة مع المواقِع التي تريُد بيَع مساحات إعالنيةٍ 

 
عُد في  يمكن تشبيُه هذه الشبكة بسوٍق تجمُع األنشطَة التجاريَة والمواقَع اإللكترونيَة، وتسا

 .إدارِة الصفقاِت 
 

، وتعرُض  "Yahoo" أو  "اإلعالنيةِ  Google شبكةِ "هناك عدد  ال بأَس به من تلك الشبكاِت مثَل  
جميُعها ميزاٍت مختلفٍة، ولكن يوجُد القليُل من العوامِل الُمشتركِة التي تجمُع كلَّ شبكاِت 

ها مساحاٍت إعالنيٍة على المواقِع  فهي في الدرجة األولى ُتوفُر كلّ   .اإلعالناِت الُصَورّيةِ 
اإللكترونيِة لألنشطِة التجاريِة التي تريُد اإلعالَن، وُيمكُن للمواقِع التي توفُر تلك المساحاِت 
ا من تلك الشبكاِت، كما يمكنها التحكم بالحدٍّ األدنى لألسعاِر التي   اإلعالنيِة أن تصبَح جزء 

 .تتوقُعها في مقابِل عرِض اإلعالناِت 
 

حينها يمكُن لنشاِطَك التجاريِّ تقديُم عروِض األسعاِر للمساحاِت التي تريُدها في كلِّ المواقِع 
اإللكترونيِة الموجودِة على تلك الشبكِة، وتحدُد المبلَغ الذي ترغُب في عرِضه، وبالتالي يتمُّ جمع 

عرُض اإلعالناُت الفائزُة  الُمشتريَن والبائعيَن في كلِّ مرٍة يتمُّ فيها تحميُل الصفحاِت، ويتم  
 .بالمساحِة اإلعالنيةِ 

 
بالطبِع لكلِّ شبكٍة قوانيُنها الخاُصة، وميزاُتها وعملياُتها وأنظمُة المناقصاِت الخاصِة بها، ولكّن  

ها تصُل المشتريَن بالبائعيَن لملِء المساحاِت اإلعالنيِة المتاحةِ  كما يمكُنها .المفتاُح هو أنَّ كلَّ
موضوعاُت صفحاِت اإلنترنت    :استهداِف جماهيَر محددٍة عبَر طريقتيِن أساسيتينِ   مساعدُتَك في

 .التي تظهُر عليها اإلعالناُت، والمعلوماُت العامُة حوَل الناِس الذين يشاهدوَن المحتوى
وفي حيَن أن المعاييَر الدقيقَة التي يمكُنَك استخداُمها للعثوِر على جمهوِرَك، أو الطريقَة التي 

يُر بها حملَتَك، تختلُف من شبكٍة إلى أخرى، إال أنَّ االستهداَف أمر  أساسيٌّ لعرِض إعالناِتَك  تد
 .أماَم الجمهوِر المناسِب 
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أمر  آخُر تقوُم به الشبكاُت هو إدارُة األمواِل المعنيِة بالموضوِع؛حيُث تحدُث عملياُت بيِع وشراِء  
تجمُع الشبكاُت األمواَل من األنشطِة التجاريِة وتدفُع  اإلعالناِت في كلِّ ثانيٍة من كلِّ يوٍم، و

 .للمواقِع التي تعرُض اإلعالناِت 
 

، هو أنَّ شبكاِت اإلعالناِت تجمُع وتشارُك البياناِت مَع األنشطِة   األمُر األخيُر، وربما األكثُر أهمية 
كم تكلُفَك؟ أين  ..ِت النقِر عليهافيمكُنها أن ُتخبَرَك بعدِد مراِت عرِض إعالناِتَك، وعدِد مرا.التجاريةِ 

ظهرْت؟ وكيَف يتفاوُت ذلك بين كلِّ المواقِع والجماهيِر التي تستهدُفها، حتى أّن الكثيَر من 
ا معرفَة ما   الشبكاِت تسمُح لك بإضافِة خاصيِة التتبِع إلى صفحاِت الويب الخاصِة بك؛ويمكُنَك أيض 

 .ٍة لموقِعَك اإللكترونيِّ أو الإذا كانت اإلعالناُت تؤدي إلى إحاالت ناجح
 

إذا كنَت تريُد استخداَم اإلعالنات الُصَورّيِة للترويِج لنشاِطَك التجاريِّ على اإلنترنت، تمّثل الشبكاُت  
ا للبدِء؛حيُث ستصُلَك بالمواقِع التي تريُد بيَع مساحٍة إعالنيٍة لك، وتسمُح لك  ا رائع  اإلعالنيُة مكان 

كما ستديُر األمواَل لجميِع .لتي ستعرُض فيها إعالناِتَك ومن سيشاهُدهاباختياِر األماكِن ا
ا البياناِت التي تحتاُجها لمعرفِة مدى نجاِح حملِتكَ   .األطراِف المشاركِة، وستوفُر لَك أيض 

 

 آلية عمل إعادة االستهداف -4.3.3
أحُد أقوى أنواِع اإلعالناِت الُصَورّيِة هو إعادُة االستهداِف، ويسمُح لك باستخداِم ما يقوُم به  

الناُس على موقِعَك اإللكترونيِّ لكي تتمكَن من استهداِفهم برسالٍة إعالنيٍة ُمحددٍة، حتى بعَد  
تخاِذ قراِر ما إذا سُنريَك كيَف يعمُل ذلك، وسنساعُدَك في ا  درسفي هذا ال.مغادرِتهم الموقعَ 

ا الستراتيجيِتَك الرقميةِ   .كان إعادُة االستهداِف مناسب 
 

لنستخدْم مثاَلنا عن المدونِة الصوتيِة لنقِد األفالِم مرة  أخرى، ولنفترْض أن عميال  ُمحتمال  صادَف 
ا عن شيٍء جديٍد لالستماِع إليه خالَل رحلِته الصباحيِة إلى العمِل، وأبدى    موقَعَك اإللكترونيَّ باحث 

َتتُه فجأة  مكالمة   ا وبدَأ باالشتراِك، ولكن بمنتصِف عمليِة ملِء استمارِة االشتراِك شتَّ اهتمام 
؛لذلك غادَر موقَعَك قبَل الضغِط على    ."اشتراك "هاتفية 

 
، ولكنك ُتصبُح أكثَر سعادة  إذا ما أتمَّ الزوا ر  بالتأكيِد ُتسعُدَك زيارُة موقِعَك اإللكترونيِّ

اشتراَكهم، ولكنهم قد ينسوَن التسجيَل الصوتيَّ الخاصَّ بَك أو يعثروَن على شيٍء آخَر لالشتراِك 
هنا يأتي دوُر إعادِة االستهداِف، وستكوُن خطوُتَك األولى تحديَد جمهوِرَك .به بدال  منه
 .المستهدِف 
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لالختياِر من بينها، والكثيُر من الشبكاِت اآلَن أمامَك الكثيُر من حلوِل إعادِة االستهداِف  
ا، ولكن بغِض النظِر عن الطريقِة التي تستخدُمها،  واإلعالناِت الُصَورّيِة تتيُح هذه الخاصيَة أيض 

 .ستحتاُج أوال  لتحديِد من سيكوُن ضمَن جمهوِركَ 
 

اِك لكن لم ُهنا يمكُنَك تحديُد جمهوِرَك المستهدِف بمن بدأوا في ملِء استمارِة االشتر
 .يكملوها

 
قد تتطلب إعادُة االستهداِف إضافَة رمز صغير إلى صفحاِتَك على اإلنترنت، أو دمِجها مَع أداِتَك 
لتحليَل بياناِت اإلنترنت؛كي تتمكَن من تكويِن قائمٍة بأشخاٍص من موقِعَك اإللكترونيِّ يطابقوَن 

 .هذه المعاييرَ 
 

، مثَل األسماِء وعناويِن البريِد  مرة  أخرى، لن تكوَن هذه قائمة  بأف راٍد ترُد فيها معلومات  شخصية 
ها قائمة  سرية    ، ولكنَّ لمستخدميَن   (عادة  ما ُتدعى قائمُة إعادِة االستهداِف )اإللكترونيِّ

 .ُيطابقوَن معاييَرَك، ويمكُن إعادُة استهداِفهم باإلعالناِت 
 

اِك دوَن إتمِامها، ستتمُّ إضافُتهم إلى بعدما تحدُد جمهوِرَك ممن بدأوا عمليَة االشتر
ا لهم.القائمةِ   .واآلَن حاَن الوقُت إلنشاِء إعالناٍت خصيص 

 
ا؛ألنك تعلُم أنَّ جميَع من يشاهُدها قد بدأ بالفعِل في  ُيمكُن لهذه اإلعالناِت أن تكوَن ُمحددة  جدًّ

، أو هديٍة مجانيٍة االشتراِك بموقِعَك؛لذلك يمكنك إدراج عناصر مثَل عروٍض خاصٍة لم حتوى إضافيٍّ
 .للتسجيِل بالموقِع، أو حوافَز أخرى تهدُف إلى إعادِتهم مرة  أخرى وإكماِل االشتراِك 

 
ومَع حملٍة ُمَعّدٍة إلظهاِر اإلعالناِت لألشخاِص الموجوديَن على الئحِة إعادِة االستهداِف، يمكُنَك  

وبالتالي قد يشاهدوَن أحَد .درِتهم موقَعكَ اآلَن الوصوُل للعمالِء المحتمليَن حتى بعد مغا
ا، وينقروَن عليها، وُيكملوَن عمليَة التسجيلِ   .إعالناِتَك الحق 

 
بمجرِد اشتراِكهم، ال يعود هناك حاجة  ألن تعرَض عليهم المزيَد من اإلعالناِت التي تحتوي على 

ديدٍة للمشتركيَن الحالييَن ثم حوافَز لالشتراِك؛لذلك قد تريُد إنشاَء الئحِة إعادِة استهداٍف ج
يمكُنَك استهداُفهم بحملٍة إعالنيٍة مختلفٍة، وربما إقناُعهم بالعودِة واستكشاِف جميِع المدوناِت 

 .الصوتّيِة األخرى المتاحةِ 
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هكذا تعمُل إعادُة االستهداِف، فهي تتبُع ما يقوُم به الناُس على موقِعَك ثم تستهدف 
أو لم  –ُح للمعلنيَن بتصميِم إعالناٍت محددٍة لألشخاِص الذين اتخذوا  الجمهور حسب تصرفه، وتسم

 .يتخذوا إجراءات محددةٍ 
 

نأمُل أن يثيَر هذا بعَض األفكاِر لديك حوَل كيفيِة استخداِمَك إعادَة االستهداِف في نشاِطَك  
ا  التجاريِّ إلعادِة جذِب الزواِر، وتحويِلهم إلى عمالَء، وحثهم على العودة   إلى نشاطك مرار 

ا  !وتكرار 

 

 االستفادة من محتوى الفيديو  -4.4
 انتشار الفيديوهات على اإلنترنت -4.4.1

ِن، ُيشاهُد المزيُد والمزيُد من الناِس فيديوهات على  فيما تستمُر التكنولوجيا في التحسُّ
ا ضخمة  لنشاِطَك  اإلنترنت، ما يعني أن رواَج الفيديو على اإلنترنت وجوَدته الُمتزايدَة ُيمثالن   فرص 

في هذا الدرِس، سنرى كيَف عززَت التكنولوجيا معدَل استهالِك مقاطِع الفيديو على   .التجاريِّ 
اإلنترنت، والسبُب خلَف تحوِل الفيديو بشكٍل سريٍع ليكوَن الخياَر األفضَل بين أدواِت التسويِق، 

 .ؤشراِت في جهوِدَك التسويقيةِ كما سنتحدث عن ُطرٍق ُتمّكُنَك من االستفادِة من هذه الم
 

الطلِب الهاتفيِّ وحيَنها كان إرسال فيديو   "مودم"قبل سنوات كان االتصال باإلنترنت يتم عبَر  
، ناهيك عن تقطع تشغيل الفيديو بعد  ا طويال  إلى صديٍق عبر البريِد اإللكترونيِّ مثال  يتطلب وقت 

 .انتظار طويل لتحميله
 

شكلُة مقاطِع الفيديو أنها تتطلُب الكثيَر من الطاقِة كي تعمَل بشكٍل في ذلك الوقِت، كانت م
مناسٍب، ألّن إرساَل فيديو حتى ولو كان في جودٍة منخفضٍة يسبب الكثيَر من الضغِط على وصلِة  
ا في ذلك الوقِت   .اإلنترنت التقليديِة؛ولهذا السبب لم يكْن اإلعالُن عبَر الفيديو على اإلنترنت رائج 

 
ا ألّن تكنولوجيا الفيديو تقّدمت بشكٍل كبيٍر؛حيُث أصبحْت تكلفُة  ولك ن تختلف األمور اليوم كليًّ

كما ُتنتُج البرامُج الحديثُة فيديوهات .االتصاِل باإلنترنت أقل بكثيٍر، وازدادْت السرعُة بشكل كبير
 .بجودٍة أعلى يمكُنها استخداُم اتصاِلك باإلنترنت بكفاءةٍ 

 
 مشاهدُة الفيديو على جهاِز الكمبيوتِر الخاصِّ بَك أو جهاِزَك اللوحيِّ أو هاتِفَك اآلَن، ُيمكُنكَ 

استخداَم اإلنترنت لبث مقاطَع    -حتى-يمكُنَك  .الجواِل، في النادي الرياضيِّ أو على متِن الطائرةِ 
اِب وغيِرها  الفيديو الموجودِة على اإلنترنت عبَر التلفزيون، وذلك بفضِل وحداِت التحكِم في األلع

 .من األجهزةِ 
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وبفضِل سهولِة الوصوِل هذه يمكُن استخداُم الفيديو للتسليِة والتعلم، وكسِب المعلوماِت 
 !ويمكُنَك حتى مشاهدة فيديو لكي تتعلَم كيفية استخدام الفيديو، مثلما تفعُل اآلنَ .واإلعالنُ 

 
ا على اإلنترن ا أساسي  مة  للُمسوِق وباإلضافة إلى أّن الفيديو أصبح عنصر  َّ ا أداة  قِي ت فهو أيض 

ا كيَف يمكُنَك تحقيُق االستفادِة األكبِر منه؟.على اإلنترنت  إذ 
 

  ُّ يتوفر العديُد من الطرِق للوصوِل إلى العمالِء عبَر الفيديو من خالِل اإلنترنت؛حيُث يمكُنَك إنشاَء
، أو يمكُنَك  "Vimeo" أو "YouTube" فيديو ومشاركُتُه على موقِعَك اإللكترونيِّ أو مواقَع مثلَ 
 .وضُع الفيديو الخاصِّ بَك مباشرة  على موقِعَك اإللكترونيِّ 

 
خيار  آخُر ُمتاح  أماَمك هو شراُء مساحٍة إعالنيٍة في فيديوهات اآلخريَن، حيُث يمكُنَك عرُض نصٍّ  

التقدَم بتكنولوجيا َ ما يعني أن.دعائيٍّ أسفَل الفيديو، أو عرُض إعالٍن قصيٍر في بدايِة الفيديو 
ا قابال  للتطبيِق للكثيِر من األعماِل التجاريِة،   اإلنترنت جعَل التسويَق عبَر الفيديو على اإلنترنت خيار 

 .فيما يتوقُع الخبراُء أن يتسَع تأثيَره على التسويِق بشكل أكبر.صغيرة  كانت أم كبيرة  
 

باإلنترنت، سيتزايد رواُج الفيديو على اإلنترنت، ما  ومَع استمراِر انتشاِر الحصوِل على اتصاٍل سريٍع  
 .يجعُل التسويَق عبَر الفيديو على اإلنترنت طريقة  مثالية  لعرِض نشاِطَك التجاريِّ 

 
إذا تابعَت معنا سنساعُدَك في وضِع خطٍة للتسويِق عبَر الفيديو على اإلنترنت، وسُنريَك كيَف 

 .بَك، وكيَف ُتعلُن على مواقِع مشاركِة مقاطِع الفيديو   تنشئ وتشارُك مقاطَع الفيديو الخاصَة 
ا ُيمكُنَك من خاللها قياُس مدى جودِة أداِء مقاطِع الفيديو الخاصِة بكَ  ا طرق   .كما سنناقُش أيض 

 

 كيف يكمل الفيديو استراتيجيتك على اإلنترنت -4.4.2
فحوَل .دعنا نتوقُف لحظة  للتفكيِر في كلِّ مقاطِع الفيديو التي يشاهُدها عمالؤَك المحتملونَ 

ا أكثَر من    مليوَن ساعٍة من مقاطِع الفيديو على موقعِ  300العالِم، ُيشاهُد الناُس يومي 
"YouTube" وذلك حول مواضيع واهتمامات مختلفة! 

 
صبَح طريقة  هاّمة  لألنشطِة التجاريِة إذ يسمح لها بإظهاِر الحقيقُة أنَّ الفيديو على اإلنترنِت أ

 .منتجاِتها وخدماِتها،
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في هذا الدرِس، ستتعلُم كيَف يمكُن للفيديو مساعدُتَك في توسيِع تواجِدَك على اإلنترنت،  
ا على بعِض الُطرِق التي ُيمكُنَك من خالِلها اإلعالُن عبَر الفيديو وتحقيُق   وسنلقي نظرة  أيض 

 .أهداِف نشاِطَك التجاريِّ 
 

ا  !لنبدْأ إذ 
 

؛ألنَّ  ، فّكْر كيَف يمكُنُه دعَم نشاِطَك التجاريِّ بينما تدمُج الفيديو في خطِتَك للتسويِق اإللكترونيِّ
 .تحديَد أهداِفَك سيساعُدَك في اختياِر أكثِر الُطرِق فاعلية  الستخداِم الفيديو على اإلنترنت

وضَع أهداٍف تتماشى مَع رسالِتَك، خذ بعيِن االعتباِر ما قد يبحُث عنه    وفي حيِن أنه من المهِم 
ا ا، وستكوُن على طريِقَك نحو النجاحِ .عمالؤَك أيض   .اجمْع هذيِن مع 

 
لنقْل إنَك طاٍه شغوف  ولديك موقع  إلكترونيٌّ ُتشارُك عليه وصفاٍت .لمزيٍد من اإليضاِح، إليك مثال  

َك طّورَت وصفة  لالزانيا الخضرواِت المثاليِة من  نباتيٍة وتبيُع عليه مكونا ٍت خاصة  ُمرتبطة  بها، وإنَّ
ا   ا كبير  خالِل خبراِتَك في الطبِخ والخبِز، وتريُد مساعدَة اآلخريَن إلعداِد الطبِق، سيكوُن الفيديو جزء 

 .من ذلك
 

ذا لو انتشَر هذا الفيديو ماذا لو أعددَت فيديو ُيظهُر كيفيَة تحضيِر الالزانيا خطوة  بخطوٍة؟ وما
بشكٍل كبيٍر مَع قياِم الناِس بنشِر فكرِة أنَّ هذه الالزانيا أفضُل من الزانيا اللحِم؟ هذا بالضبِط ما  

 .ُيميُز الفيديو 
 

فاستخداُم الفيديو طريقة  رائعة  إلثارِة إعجاِب الناِس بما لديَك لمشاركِتِه، واكتساِب المزيِد من 
ِء الجدِد، لكن ماذا لو لم تكْن بعُض عناصِر مدونِتَك مناسبة  للظهوِر في المعجبيَن أو العمال

 مقاطَع فيديو؟ أو ماذا لو لم تكْن تريُد االنخراَط في إنتاِج مقاطِع الفيديو بعُد؟
 

ال يزاُل بإمكاِنَك االستفادُة من تلك الفرصِة عبَر اإلعالِن عن مدونِتَك على مقاطَع    !ال تقلْق 
 .خرىالفيديو األ

 
من المهم أال تنسى أهداَفَك، فأنت تحاوُل أن يعرَف الناُس وصفَتَك أو تحاول بيَع بعِض  

ا بك، ال يزاُل من المحتمِل أن .المكوناِت المميزة بالتالي حتى وإن كنَت ال تصنُع فيديو خاصًّ
تُع وبما أن جمهوَرَك يستم.يشاهَد جمهوُرَك مقاطَع فيديو لشخٍص آخَر عن الطهي والخبزِ 

 بالطهي، لَم ال تضع إعالنات لك على مقاطع فيديوهات أخرى عن الطبخ؟ 
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فمَع اإلعالِن عبَر الفيديو، يمكُنَك اختياُر أنواٍع محددٍة من مقاطِع الفيديو أو حتى مقاطَع معينة 
كما يمكُنَك اختياُر قناِة طبٍخ خاصٍة بشخٍص آخَر أو فيديو ُمحدٍد عن الطهي .تودُّ اإلعالَن عليها

 .النباتيِّ لإلعالِن عليه
 

َه ا  .لمشاهديَن إلى موقِعَك اإللكترونيِّ أو يخبَرهم عن منتجاِتكَ ال تنَس أن إعالَنَك يمكُنُه أن يوجَّ
 

َك لسَت    :باختصارٍ  ا كثيرة  للوصوِل إلى مزيٍد من العمالِء، كما أنَّ التسويُق عبَر الفيديو يوفُر طرق 
ا إلنشاء فيديو فعليٍّ  ا على  ومَع كلِّ اإلمكاناِت المتمثلِة في الفيديو، احرْص أن ُتركَز    .مضطر  دائم 
؛  .لكي تساعَد في توجيِه استراتيجيتك للفيديو على اإلنترنت  أهداِف نشاِطَك التجاريِّ

 

 إنشاء محتوى فيديو يتناسب مع ميزانيتك -4.4.3
انتشرْت مقاطُع الفيديو بكلِّ مكاٍن على اإلنترنت، هل تحتاُج لتغييِر زيِت السيارة؟ ستجُد فيديو 

 .الترفيه بعَد الظهيرِة؟ قد ُيفيُدَك فيديو طريف   ُيريَك كيَف تقوُم بذلك، أو تحتاجُ 
 

ا،    20يقضي الُمشاهُد العادي أكثَر من   ساعة  في مشاهدِة مقاطِع الفيديو على اإلنترنت شهري 
ا  .ومَع ِرواج مقاطِع الفيديو على اإلنترنت، ازداد عدُد األنشطِة التجاريِة التي تستخدُمها أيض 

 
ستتعلُم مفاتيَح إنشاِء فيديو دوَن أن ُتكلَف ميزانيَتَك الكثيَر، عبَر التخطيِط في هذا الدرِس  

 .الدقيِق والمصادِر المبتكرِة والتحريِر الذكيِّ لمقاطِع الفيديو 
 

ا ماذا ستكوُن خطوُتَك األولى إلنشاِء فيديو وفَق ميزانيٍة؟ عليك التخطيُط للمحتوى الخاصِّ   إذ 
 .بك
 

لفيديو ُيمكُنها أن تكوَن ُمسلية  وتعليمية  وغنية  بالمعلومات، طالما أنها  تذّكْر أن مقاطَع ا
 .تعكُس ما ُتمثُلُه شركُتَك وتدعُم أهداَف نشاِطَك التجاريِّ 

 
َك ُمدّوُن طعاٍم وتريُد إضافَة فيديو إلى موقِعَك، واستخداَمه لعرِض خبراِتَك ومواهَبَك   لنفترْض أنَّ

 .من المشتركينَ بالطهي، وزيادَة قاعدِتَك  
 

يمكنك أن تختاَر القياَم بعرٍض للطهِو في أحِد مقاطَع الفيديو، وتتجوَل في مطبِخ طاٍه محليٍّ 
 .مشهوٍر في فيديو آخَر، وفي فيديو ثالٍث أن تقّيَم مسابقة  لوصفاِت الطعاِم 
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عبَر التخطيِط الُمسبِق، يمكُنَك تصويُر عدَة مقاطَع فيديو في وقٍت واحٍد وبمجهوٍد وموارَد 
أّما لتخطيِط محتوى كلِّ فيديو فعليك استخداُم السيناريو المصوِر، وهو خطة  بصرية  لقصِتَك  .أقلَّ 

 .ُتظهُر ماذا سيحدُث في كلِّ مشهٍد بما في ذلك الحركُة والحوارُ 
 

تممَت تخطيَط محتوى الفيديو الخاصَّ بَك، يحيُن وقُت التفكيِر في اإلنتاِج، وإنتاُج بمجرِد أن أ
ا في التعامِل مَع مصادِركَ   .فيديو وفَق ميزانيٍة يعني أن تكوَن إبداعي 

قبَل وقٍت ليَس ببعيٍد، كنَت لتضطَر إلى استخداِم طاقِم عمٍل واستئجار استوديو ودفع ملبغ ال 
أّما اآلَن، فكلُّ ما تحتاُج إليه إلنتاِج .اِت قبَل أن تبدَأ حتى في تصويِر الفيديو بأس به لقاء المعد 

، أو كاميرا فيديو عاليُة  فيديو هو هاتُفَك أو كاميرا الويب الُمدمجُة مع جهاِز الكمبيوتر الشخصيِّ
وهو متوفر )هات  الوضوِح إذا كنَت تمتلُكها أنت أو أحُد أصدقاِئَك، وبرنامج  بدائي  لتحريِر الفيديو 

 .(ضمن بعض أنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر بشكٍل مجانيٍّ 
 

ا؛حيُث يمكُنَك توفيَر الوقِت والماِل الُمنفِق على   هناك عوامُل أخرى يجُب أخذها بعين االعتبار أيض 
  :لةٍ العثوِر على مستلزماِت موقِع التصويِر والممثليَن وأماكِن التصويِر عبَر سؤاِل نفِسَك بضعَة أسئ
هل يمكُن العثوُر على مستلزماِت موقِع التصويِر بالمنزِل أو بيَن األصدقاِء أو بمحالِت األدواِت 

المستعملِة؟ هل لديك أو لدى أحٍد تعرُفُه رغبة  في الوقوِف أماَم الكاميرا؟ هل يمكُنَك استخداَم  
 منزِلَك أو مكتِبَك أو المناطِق الترفيهيِة كموقٍع بالفيديو؟

 
 . أن تخطَط لفيديوهاتك وترتُب مواقَع التصويِر وتحجز طاقَم العمِل، يحيُن وقُت التصويرِ بمجردِ 

 
 .تذّكْر أن بإمكاِن كاميرا ثابتٍة وإضاءٍة وصوٍت جيديِن أن تصنع كلَّ الفرِق 

 
أي كاميرا عاليِة الوضوِح ستفي بالغرِض، سواء بهاتِفَك أو كاميرا   :إليك بعُض النقاِط المهمةِ 

فكْر في استخداِم    .ٍة غيِر مكلفٍة، طالما تبقيها ثابتة  بحامٍل ثالثيِّ األرجِل أو ُمثبٍت آخرَ رقمي
ا  .ميكروفوٍن خارجيٍّ للحصوِل على صوٍت عالي الجودةِ   .احرْص أن تكوَن الغرفُة مضاءة  جيد 

 
رِة، يمكُنَك العثوَر    !لكن ال تقلْق  على دروٍس عبَر فعندما يحيُن وقُت تحريِر المشاهِد الُمصوَّ

 "iMovie" اإلنترنت إلرشاِدَك، فمثال  يمكُن لمجموعٍة متنوعٍة من أدواِت تحريِر الفيديو، مثلَ 
، أن تساعَدَك في تحريِر وجمِع "YouTube"أو ُمحرِر الفيديو الخاصِّ بـ "Windows Movie Maker"و

ذه الحيُل الصغيرُة بعمليِة  ه.مقاطَع الفيديو، وصنِع َنَقالٍت سلسٍة أو حتى إضافِة الموسيقى
ا للفيديو الخاصِّ بكَ  ا احترافيًّ  .التحريِر ستعطي طابع 
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، لكنها   ٍة لنشاِطَك التجاريِّ في النهايِة، صناعُة مقاطَع الفيديو ليسْت فقط أداَة تسويٍق مهمَّ
ا شيء  ممتع  للقياِم به  ما يدوُر حوَله  اغتنْم فرصَة استكشاِف جانِبَك اإلبداعيِّ وأظهْر للعالِم .أيض 

 !نشاُطَك التجاريُّ 
 

لكن قبَل أن تفعَل ذلك، تذّكْر أن الميزانيَة المحدودَة ال تحدُّ بطبيعِة الحاِل من محتوى الفيديو 
، ُيمكُنَك أن  الخاصِّ بك، ومَع التخطيِط الُمسبِق والقليُل من التدريِب وبعِض التفكيِر اإلبداعيِّ

ا دوَن أن    .ُتكلَف ميزانيَتَك الكثيرَ تصنَع مشهد 

 

 مشاركة محتوى الفيديو الخاص بك وترويجه -4.4.4
بعد أن تبذَل الكثيَر من العمِل الجاِد في ُصنِع مقاطَع فيديو رائعٍة، فبالطبِع ستريُد أن يشاهَدها  

 .أكبُر عدٍد ممكٍن من الناِس 
 

موقِعَك ومواقِع ُمشاركِة في هذا الدرِس ستتعلُم كيَف تنشُر وُتنظُم مقاطَع الفيديو على 
، وسنناقُش كيَف تزيُد جمهوَرَك باستخداِم وسائِل التواصِل االجتماعيِّ  "YouTube" الفيديو مثلَ 

 .والتسويِق عبَر البريِد اإللكترونيِّ 
 

ا ا، أليَس كذلك؟ لنبدْأ إذ   !يبدو هذا رائع 
 

الخطوُة األولى ستكوُن وضَع لنفترْض أنَك مدوُن طعاٍم وصّورَت مجموعة  من عروِض الطبِخ، ف
 ."Vimeo" أو "YouTube" مقاطَع الفيديو التي صّورَتها على مواقِع مشاركِة الفيديو الرائجِة مثلَ 

 
بينما تفعُل ذلك، تأّكْد من استخداِم عناويَن دقيقٍة وكلماٍت مفاتيٍح ذاِت صلٍة وتوصيفاٍت ُمفصلٍة  

َن في معرفِة ماذا يتوقعوَن فقط، بل يمكُنُه لمحتوى كلِّ مقطٍع؛فذلك لن يساعَد المشاهدي
 .مساعدَة مقاطَع الفيديو الخاصِة بَك على الظهوِر في نتائِج البحِث 

 
وال تنَس أن تضَع عباراٍت تحُث المشاهَد على اتخاِذ إجراٍء؛لُتشجَع جمهوَرَك على اتخاِذ الخطوِة  

 الفيديو أو زيارَة موقِعَك أو االشتراَك على سبيِل المثاِل، اطلْب من المشاهديَن مشاركَة .التاليةِ 
 .في الرسائِل اإلخباريِة ببريِدَك اإللكترونيِّ أو كتابَة تعليٍق 

 
، حيُث يمكُنَك وضَع مقاطَع الفيديو الخاصِة بَك على   بعد ذلك، يأتي دوُر موقِعَك اإللكترونيِّ

 .صفحاٍت تتوافُق مَع أنواٍع معينٍة من المطابِخ أو تقنياِت الطبخِ 
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ا عبَر وضِع مقاطَع فيديو جديدٍة باستمراٍر، وال تنَس أرشفَة أو  هنا، عليك إبقاُء محتواَك متجدد 
 .إزالَة المقاطِع القديمِة، مثَل الدعايِة لمهرجاِن طعاٍم محليٍّ انتهى بالفعلِ 

 
الوقِت على  بعدما يشاهُد الناُس مقاطَع الفيديو الخاصَة بَك شجْعهم على قضاِء المزيِد من  

 ، موقِعَك بعرِض بعِض الثواني التشويقيِة لمقاطِع فيديو أخرى، واجعْل العثوَر عليها سهال 
ا وفَق الغرِض منها، مثَل نصائَح الطبِخ أو وصفاِت اإلفطاِر المتأخرِ   .واجمْع مقاطَع الفيديو سويًّ

 
يِّ ووسائَل التواصِل االجتماعيِّ كما أن مشاركَة الفيديو من خالِل التسويِق عبَر البريِد اإللكترون 

وسيلة  فعالة  أخرى لجذِب الجمهوِر وزيادِتِه، لكن عليك مراعاُة أن بعَض برامَج البريِد اإللكترونيِّ  
الرائجِة ال تدعُم تشغيَل الفيديو، لذا يمكُنَك توجيَه الناِس إلى موقِعَك بدال  من تضميِن الفيديو 

يمكُنَك مثال  إدخاَل لقطٍة مثبتٍة من الفيديو الخاصِّ بَك متصلة  بصفحٍة  .مباشرة  بالبريِد اإللكترونيِّ 
 .على موقِعَك اإللكترونيِّ يمكُن تشغيُل الفيديو عليها

 
لنشِر   "Twitter" أو "+ Google" أو "Facebook" كذلك استخدْم مواقَع التواصِل االجتماعيِّ مثلَ 

ُد الناُس مشاركَتها مَع األصدقاِء والعائلِة والمتابعيَن،  مقاطَع الفيديو الخاصِة بَك، والتي قد يري
 .مثَل نصائَح طبٍخ مثيرٍة لالهتماِم أو لقاءاٍت مَع طهاٍة مشهورينَ 

 
أتريُد طريقة  أخرى لمشاركِة مقاطَع الفيديو؟ استخدْم الوسوَم، فإضافُتها إلى منشوراِتَك  

، لمدونٍة عن الطعاِم  .اجتماعيٍّ محددةٍ يمكُنها تحسيُن نسبِة الظهوِر على مواقِع تواصٍل   فمثال 
 .األكل_عاشقي #للطبخ و_نصائح  #الطبخ،  #يمكُنَك استخداَم وسوٍم مثَل  

 
ا باختصارٍ  وضُع مقاطَع الفيديو على موقِعَك ومواقِع ُمشاركِة الفيديو الرائجِة هو الخطوُة   :إذ 

ويمكنك بعد ذلك الترويج لفيديوهاتك عبر نشر .األولى لنشِر وترويِج محتوى الفيديو الخاصِّ بكَ 
 .الروابط بالبريد اإللكتروني وعلى شبكات التواصل االجتماعي

 

 مشاركة الفيديوهات اإلعالن على مواقع -4.4.5
ا في مشاهدِة مقاطَع الفيديو عبَر اإلنترنت، ما يعني أنهم   أنت اآلَن تعلُم كم يقضي الناُس وقت 

ا أكثَر من أيِّ فترٍة مضْت على المواقِع الرائجِة لمشاركِة الفيديو مثلَ   "YouTube" يقضوَن وقت 
 .وغيِرها الكثيرِ  "DailyMotion"و "Vimeo"و
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ومع انجذاِب عدٍد كبيٍر من الجمهوِر للمحتوى الذي يهتموَن به، يمكُن لمواقِع الفيديو أن تصبَح  
ا لإلعالِن عن نشاِطَك التجاريِّ  ا رائع  الرائُع أنك ال تحتاُج أن تكوَن لك مقاطُع فيديو خاصة   .مكان 

 .لتفعَل ذلك
 

ستفادِة من ازدهاِر مشاركِة مقاطَع اليوَم سُنعّلُمَك الطرَق المختلفَة التي ُتمكُنَك من اال
 !لنبدْأ ُمباشرة  .الفيديو؛لإلعالِن عن عمِلَك التجاريِّ 

 
َف على أنواِع المحتوى التي  خطوُتَك األولى يجُب أن تكوَن تحديَد جمهوِرَك الُمستهدِف والتعرُّ

اقَع الُمختصَة بالطبِخ  لنفترْض أنَّ لديَك مدونة  للطبِخ، وُيحُب قراؤَك المو .من الُمرجِح أن يشاهُدوه
 .في المنزِل وبرامَج التلفزيون التي تعرُض طهاة  مشهوريَن ومقاطَع فيديو تعليِم الطبخِ 

 
 بعَد ذلك، ابدْأ بالبحِث عن قنواِت فيديو تبرُز المحتوى الذي يماثُل اهتماماِت قراِئَك، وقد يكونُ 

"YouTube" ا للبدِء، فهذه القنواُت لديها ا ا رائع  لجمهوُر الذي تريُد الوصوَل إليه، واإلعالُن مكان 
ا على مدونِتَك للطعاِم  ا جدد  َف أناس   .على هذه المقاطِع يمكُنُه أن ُيعرِّ

 
عليك أن تفّكَر في عدِة طرٍق يمكُنَك من خالِلها زيادَة اهتماِم الشغوفيَن بمقاطِع فيديو الطبِخ،  

صائِح؟ هل لديك مقابالت  خاصة  مَع طهاٍة  فمثال  هل لديك أنواع  مماثلة  من الوصفاِت والن
 مشهوريَن؟

 
 إعالنات"بمجرِد حصوِلَك على بعِض األفكاِر حوَل اهتماماِت جمهوِرَك يمكُنَك أن تستخدَم برنامَج  

Google" لإلعالِن على "YouTube"ا ذلك  .، حيُث عادة  ما تسمُح مواقُع الفيديو األخرى باإلعالناِت أيض 
ُج إلى مقاطِع فيديو خاصٍة بَك لإلعالِن عبَر هذه المواقِع، ويمكُنَك استخداَم  يعني أنك ال تحتا

، مثَل معرِض اإلعالناِت التابِع لـ.صوٍر ونصٍّ بدال  من ذلك الُمسّمى   "Google"كما توجُد أدوات  مجانية 
 .مثال    ، الذي سيساعُدَك في عّدِة أشياَء، كإنشاِء الفتاٍت احترافيةٍ "Google Ad Gallery"بـ
 

ا  ا آسر  ا لزيارِة موقِعَك وأن يجدوا شيئ  تذّكْر أن عليك التأكَد أنَّ إعالَنَك يعطي المشاهديَن سبب 
، لذا أرشْدهم إلى .عندما يفعلوَن ذلك أنت تعلُم بالفعِل أنَّ هذا الجمهوَر يحُب المحتوى المرئيِّ

ا مبهرة  أو مقاطَع الفيديو الخاصَة بَك إذ وال تنَس أنك تريُدهم أن  .ا كان لديكصفحاٍت تضُم صور 
 .يستمروا في العودِة من أجِل المزيدِ 

 
َك قررَت اإلعالَن على ا للنشِر،  "YouTube" لنقْل أنَّ ، في هذه الحالِة، وبمجرد أنَّ إعالَنَك باَت جاهز 

 ها علىإلدارِة حملِتَك، واختْر الفئَة التي تريُد الوصوَل إلي "Google إعالنات"استخدْم حساَب  
"YouTube"  كالشغوفيَن بالطبِخ مثال ،. 
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سيظهُر إعالُنَك   "YouTube" بعَد ذلك، عندما يشاهُد جمهوُرَك المستهدُف مقاطَع الفيديو على
ا لنوِع اإلعالِن الذي اخترَته ومثَل أيِّ إعالٍن عبَر اإلنترنت سيكوُن   .بجانِب الفيديو أو داخَله، وفق 

 .، ومراقبُة الحملِة وتحسيُنها وفَق ما تتعلُمهُ "YouTube" ميزانيٍة لحملِتَك علىعليك تحديُد  
 

ا، لنراجْع ما ُقلناهُ   !إذ 
 

هناك كثير  من الطرِق التي يمكُنَك استخداَمها للترويِج لتجارِتَك عبَر مواقَع مشاركِة الفيديو، 
ألماكِن التي تعرُض مقاطَع الفيديو لذلك ليس عليك إنشاُء محتوى لفيديو خاصٍّ بَك لإلعالِن عن ا

ا   ، فاألمُر يتعلُق بصورٍة أكبَر وهو الوصوُل إلى جمهوٍر يرى عمَلَك التجاريَّ مناسب  بشكٍل خاصٍّ
ا  .وجذاب 

 
وفي النهايِة، اعرْف مقاطَع الفيديو والمواقَع التي يهتُم بها جمهوُرك الُمستهدُف وضْع 

 .إعالناٍت مناسبٍة على هذه المواقعِ 

 

 قياس أداء الفيديوهات -4.4.6
أحُد األشياِء الرائعِة في ما يخصُّ التسويَق عبَر مقاطَع الفيديو على اإلنترنت هو قدرُتَك على 
قياِس نتائِجَك، سواء كنَت تنشئ الفيديوهات لموقِعَك اإللكترونيِّ أو تشارُكها عبَر مواقَع 

، ففي جميِع األحواِل يمكُنَك قياَس التواصِل االجتماعيِّ أو تعلُن على مواقِع فيديو مشهورةٍ 
 .نتائِج مجهودكَ 

 
في هذا الدرِس سنناقُش كيَف تستخدُم التحليالِت لتعرَف من هم مشاهدوَك، وكيف يتفاعلوَن 
مَع مقاطَع الفيديو الخاصِة بَك، ونتحدُث عن فرٍص لتحسيِن أداِء الفيديو الخاصِّ بَك وضمِّ جماهيَر 

 .جديدة  
 

الكثيَر عن الناِس الذين يشاهدوَن مقاطَع الفيديو  (Video analytics) ُت الفيديو ُتظهُر لك تحليال
الخاصَة بَك، مثَل أعماِرهم وجنِسهم وموقِعهم، وحيَن تعرُف جمهوَرَك يمكُنَك صناعَة محتوى 

 .فيديو يهتموَن بمشاهدِتهِ 
 

لطهي بالمواقِع األجنبيِة،  لنفترْض أنَك مدون  عن الطعاِم يصنُع مقاطَع فيديو عن خبراِته في ا
وُتظهُر تحليالُتَك أنَّ معظَم مشاهديَك يعيشوَن في دبي، وأنَّ أكثَر مقاطَع الفيديو الخاصِة بَك  

ا تتناوُل المطبِخ المغربيِّ   .رواج 
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إذا كنَت تريُد زيادَة الزياراِت لمدونِتَك فيمكُنَك أن تصنَع المزيَد من مقاطِع الفيديو والمحتوى 
؟ إذا كاَن لديَك مقاطُع فيديو بأماكَن لهؤالءِ   المشاهديَن، مثَل عرِض طبٍخ مَع طاٍه مغربيٍّ

، سُتريَك "YouTube" وقناِتَك على "Facebook" مختلفٍة، مثَل موقِعَك اإللكترونيِّ وصفحِتَك على
 .تحليالِتَك بكلِّ موقٍع أين يشاهُد الناُس مقاطَع الفيديو الخاصَة بَك بشكٍل أكبرَ 

 
ما أهميُة هذا؟ معرفُة أين يشاهُد الناُس مقاطَع الفيديو الخاصَة بَك أمر  رئيسيٌّ للترويِج 

، ركْز على وضِع "YouTube" فإذا كان العدُد األكبُر من جمهوِرَك يشاهُد المقاطَع عبرَ .لمحتواكَ 
ا معرفَة الوقِت والي  .المزيِد من المحتوى الجديِد على هذا الموقعِ  وِم اللذيِن يرجُح أن  يمكُنَك أيض 

يشاهَد فيهما الناُس مقاطَع الفيديو الخاصَة بَك، وإذا كان معظُم الناِس يشاهدوَن في عطلِة 
 .نهايِة األسبوِع، خْذ بعيِن االعتباِر وضْع محتوى جديد في ليالِي الجمعةِ 

 
بعَد ذلك، وعنَد قياِس أداِء مقاطَع الفيديو الخاصِة بَك، يمكُنَك معرفَة ما إذا كان الناُس 

يشاهدوَن مقاطَع الفيديو الخاصَة بَك من البدايِة للنهايِة، فطوُل مقاطَع الفيديو الخاصِة بَك  
ما  .أفضلَ ربما يعتمُد على المحتوى، لكن في معظِم الحاالِت تؤدي المقاطُع القصيرُة بشكٍل  

يعني أنَّ بإمكاِنّك رفَع احتماليِة تشغيِل الناِس لمقاطِع الفيديو الخاصِة بَك ومشاهدَتها إلى  
 .النهايِة عبَر إبقاِئها موجزة  

 
أّما إذا كان الناُس يشاهدوَن فقط الثواني القليلَة في بدايِة الفيديو فربما ال ُيالقي 

تحديِث صوِر مقاطِع الفيديو الخاصِة بَك وعناويَنها  في هذه الحالِة فكْر في    .توقعاِتهم
 .حتى يمكُن للناِس الحصوُل على فكرٍة أفضَل عما هم بصدِد مشاهدِته  وأوصاِفها؛

 
ا إلى متوسِط طوِل الفيديو الُمَشاهدِ  فإذا كان معظُم الناِس يقضوَن دقيقة  واحدة    .انتبه أيض 
هناك   .َع فيديو مدُتها ستوَن ثانية  أو أقلُّ فقط في مشاهدِة عروِضَك، حاوْل صنَع مقاط

مؤشرات  أخرى شائعة  على أداِء مقاطَع الفيديو الخاصِة بَك، وهي اإلعجاباُت وعدُم اإلعجاباِت،  
ا  .والتعليقاُت والمشاركاُت  ا مفيد   .انتبه لهذه المعلوماِت من المشاهديَن، فهي تشّكل مقياس 

 
التي تلقتها مقاطُع الفيديو الخاصة بَك عبَر التعليقاِت ومواقَع تابْع ردوَد الفعِل    :نصيحة  أخرى

فرغَم كلِّ   .إذا شارَك الناُس الفيديو الخاصَّ بَك فذلك مقياس  قويٌّ للتفاعلِ   .التواصِل االجتماعيِّ 
 .شيٍء لقد أعجبوا بالفيديو بالقدِر الكافي لتمريِره إلى شخٍص آخرَ 

 
ا باختصارٍ  التحليالِت لتعرَف من يشاهدوَن مقاطَع الفيديو الخاصَة بَك، وما    يمكُنَك استخدامَ   :إذ 

ما تتعلُمه يمكُنُه مساعدَتَك عنَد  .يحبوَنه وما ال يحبوَنه، والعثوَر على فرٍص لجذِب جماهيَر جديدةٍ 
 .إنشاِء الفيديو المقبلِ 
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 تتّبع حركة زيارات الويب وقياسها -5
 البدء باستخدام اإلحصاءات -5.1

 تحليالت الويب؟ما هي  -5.1.1
، سنتطّرق إلى تعريف  درسفي هذا ال."Web analytics" أهال  بَك في مقدمِتنا عن تحليالِت الويب

تحليالت الويب، ونلقي نظرة  عاّمة  على أنواِع اإلحصاءاِت التي تستطيُع تحليالت الويب توفيَرها 
 .بنفِسكَ لك، ثم نشرُح كيَف تبدُأ في استخداِم هذه التحليالِت  

 
؟ لنبدأْ  في البدايِة، لنعّرف تحليالُت الويب، وهي استخداُم البياناِت التي تستطيُع   !هل أنت جاهز 

؛إلعطاِئَك إحصاءاٍت عن نشاِطَك التجاريِّ   .جمَعها من موقِعَك اإللكترونيِّ
 

وبما  .المهامِّ   هناك الكثيُر من أدواِت تحليالِت الويب، التي يمكُنها القياَم بمجموعٍة متنوعٍة من
أننا ال نزال في البدايِة، سنركُز على األساسياِت، ونتحدُث عن دور التحليالت في مساعدِتَك، بغِض  

 .النظِر عن األداِة الُمستخَدمةِ 
 

، لنلِق نظرة  على أنواِعها   اتفقنا أن تحليالَت الويب تساعُدَك في توفيِر البياناِت، لكن أوال 
 .المختلفةِ 

 
أيُّ شيٍء يمكُن احتسابه، مثَل الزّواِر والوقِت الذي  -، وهو قياس  كميٌّ للبياناِت  "المقياُس "هناك  

، تستطيُع تتبَع حجم  ِّ تمَّ قضاؤه على الموقِع، فإذا كنَت تبيُع منتجاٍت على موقِعَك اإللكترونَي
، وعدِد الوحداِت التي بعتها من ُمنتٍج معينٍ  َك الماليِّ ِّ  .دخِل

 
َن هدُفَك معرفة مدى قراءُة الزّوار لموقِعَك، فيمكُنَك تتّبَع عدِد المراِت التي رأى فيها أّما إذا كا

الزّواُر نشرة  مدونة  لديَك، أو مقداِر الوقِت الذي أمضوه في قراءِتها، وُتعتبر كّل تلك المعايير 
 ."مقاييس"
 

ى بـ ، وهي ما سنتحدُث عنُه "األبعادِ "بعَد ذلك، ستحلُل مقاييَسَك بشكٍل عامٍّ باستخداِم ما ُيسمَّ
، عندما تبدأ باستخدام التحليالِت، قد تشعُر أنّك تسبُح في محيٍط من .بعَد قليلٍ  لكن أوال 

ا، يمكُنَك  .المقاييِس، لكنَك ستعتاُد على كلِّ تلك البياناِت بسرعةٍ  لكن، ماذا ستفعُل بهاا؟ حسن 
 .ن زّواِر موقِعَك اإللكترونيِّ استخداَم أدواِت تحليالِت الويب لتعرَف أكثَر ع
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ا أو قاَم بتحميِل اتجاهاِت الوصوِل إلى متجرك، أو مأَل استمارة  ا ما أجرى طلب  لنفترْض أن شخص 
باإلحالة  "اتصاٍل، أو فعَل إجراء  آخَر تريُده أنت أن يفعَلُه عنَد زيارِتِه لموقِعَك، وهو ما يعرُف  

 ويِب ُهنا؟، ما دوُر أدواِت تحليالِت ال"الناجحة
 

أي عدُد األشخاِص الذين زاروا الموقَع   "ُمعدِل اإلحاالت الناجحة"تستطيُع تلك األدواُت أن ُتخبَرَك بـ
ثم قاموا باألفعاِل التي تريُدهم أنت أن يقوموا بها، كذلك تستطيُع إخباَرَك بالتغيراِت المبنّيِة  

َع قبَل ذلك، أو حتى نوِع األجهزِة التي على المكاِن الذي أتوا منه، وإذا كانوا قد زاروا الموق
 .يستخدموَنها

 
لنتوّقف عند النقطِة األخيرِة، إذا عرفَت نوَع األجهزِة التي يعمُل عليها موقُعَك بشكٍل جيد أو 
 .سيء، ستستطيُع تحديَد مواطن قوٍة معينٍة لتبني عليها، ومواطن أخرى تحتاُج إلى تحسيِنها

 
اإلحاالت الناجحِة أو ُمعدالِت اإلحاالت الناجحِة،    "مقاييَس "ننا كنا نقارُن  في هذا المثاِل، ستالحُظ أ

ُمها حسَب الجهاِز الُمستخدِم    "الجهازِ "تلك المعلوماُت التي نجمُعها عن  .لكننا كنا ُنقسِّ
ا"الُمستخدِم ُتسمى    .وكما وعدناكم، حاَن الوقُت لنتحدْث عن األبعادِ ".ُبعد 

 
، األبعاُد   هي أيُّ نوٍع من البياناِت التي تستطيُع استخداَمها لوصِف ما تقوُم بتتّبِعِه  بشكٍل عامٍّ
ا الكلماِت  وتشمُل نوَع الجهاِز، والمتصّفحاِت التي يستخدُمها الزّواُر، ومواقَعهم .ُمستخدم 

 .الجغرافيَة، والكثيَر من البياناِت األخرى
 

يجاِد إجاباٍت على أسئلٍة ُمحددٍة وُمفّصلٍة في ما بأخِذ المقاييِس وتقسيِمها عبَر األبعاِد، يمكُنَك إ
، مثَل   ما هي األجهزُة التي يجُدها المستخدمون أسهَل لتحقيق أهداِف  "يخصُّ نشاَطَك التجاريَّ

، أي للقياُم باإلجراءات التي يريُد صاحُب الموقِع أن يقوَم بها الزّواُر؟  ."الموقِع اإللكترونيِّ
 

بين أسئلٍة كثيرٍة تستطيُع أن ُتجيَب عليها باستخداِم تحليالِت الويب، هذا سؤال  واحد  فقط من  
؟   ، هل تريُد معرفَة الفترِة التي تحصُل فيها على أكبِر عدٍد من الزياراِت لموقِعَك اإللكترونيِّ مثال 

 ."الساعِة من اليوِم "، وقّسَمُه حسِب ُبعِد  "الزّوارِ "خْذ مقياَس  
 

 تحديِد الحملة التسويقيِة التي تحّقَق أكبر المبيعاِت، خْذ مقياِس إليك مثال  آخُر، إذا أردَت 
 ."الحمالِت "، وقّسَمُه حسب ُبعِد  "اإلحاالت الناجحةِ "
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ا على رؤيِة جميِع  باختصاٍر، كّلما تعّمقت في تقاريِر تحليالِت الويب الخاصِة بَك، أصبحت قادر 
ا على دمَجهما وتقسيَمهما المقاييِس واألبعاِد التي تقوُم بتتّبِعها، بل و ا قادر  أصبحت أيض 
 .وعرَضهما لإلجابِة على األسئلِة التي ُتهُمكَ 

 
ال تقلْق، فطريقُة تثبيِت .إذا لم تبدأ بعد باستخداِم أداِة تحليِل، عليك اختياِر وتثبيِت واحدٍة منها

، حيُث عليك أوال  قُص ولصُق بعِض الرموز على صفحاِت ال بعد  .ويب الخاصِة بكَ أغلِبها ُمتشابهة 
ذلك، وبينما تقوُم تلك األدواُت بتتّبِع الكثير من البياناِت، عليك ضبُطها لتتّبِع بيانات ُمحددٍة خاصٍة  

 .بنشاِطَك التجاريِّ 
 

نأمل أن تكون قد اكتسبت فكرة عن اإلحصاءاِت الرائعِة التي تستطيُع الحصوَل    !ها قد انتهينا
، فال عليها من أدواِت تحليالِت ال ويب، وهي أداة  أخرى مهمة  على اإلنترنت، وإن بدت لك معقدة 

ابَق معنا، سنتحّدث عن جميِع مصطلحاِت وأسِس استخداِم تحليالِت الويب لقياِس أداِئَك   !تقلْق 
، إلى جانِب كيفيِة رؤيِة أداء زّواُرَك، أي إذا كانوا يقوموَن باألهداِف التي تريُد   في العالِم الرقميِّ

كما سنلقي الضوَء على  .م القياَم بها، كذلك كيفيُة اكتشاِف نوِع الزّواِر األفضِل لكمنه
 .استخداِم التحليالِت لقياِس وتحسيِن حمالِتَك المدفوعِة والمجانيِة داخَل نتائِج محرِك البحِث 

 
 .وستتعلُم الكثيرَ   !ابَق معنا

 

 اجعل تحليالت الويب تعمل لصالِحك   -5.1.2
سنشرُح كيَف يمكُنَك أن تجعَل تحليالِت الويب تعمُل لصالِحَك، بصرِف النظِر عن  ،  درسفي هذا ال

، وستتعلُم كيَف تساعُدَك التحليالُت على تتبِع وقياِس ما يفعُلُه الزّواُر   نوعيِة نشاِطَك التجاريِّ
 .على موقِعَك، واستخداَم تلك المعلوماِت لمساعدِتَك في تحقيِق أهداِف نشاِطَك التجاريِّ 

 
 !لنبدْأ مباشرة  

 
إذا استخدمَتها بشكٍل مناسٍب، يمكُن لتحليالِت الويِب أن ُتصبَح األساَس للجانِب اإللكترونيِّ من  
، ألنَّ بإمكاِنها قياَس أداِء أيِّ نوٍع من أنواِع التسويِق على اإلنترنت الذي ُتقرُر   نشاِطَك التجاريِّ

اإلعالِن، ومن شبكاِت التواصِل االجتماعِي حتى البريِد  القياَم بِه، من البحِث وحتى عرِض  
 .اإللكترونيِّ 

ا بالزيارِة   وفي الوقِت نفسه، تقيُس التحليالُت الرحلَة الرقميَة الكاملَة للعميِل على موقِعَك، بدء 
 .األولى وحتى ُيصبَح عميال  يتردُد على الموقِع بشكل دائم

 



 مهارات من جوجل –أساسيات التسويق الرقمي  

172 
 

، أليَس كذلك؟ لنأخُذ مثاال   ا للمبيِت والفطورِ " ونفترض أن لديَك بيُت ضيافٍة أو  هذا رائع  ، "فندق 
ومن ضمِن أهداِفَك امتالُك موقٍع إلكترونيٍّ يحجُز الزّواُر من خالِلِه غرفهم على اإلنترنت،  

 .فالحجوزات هي مصدر األرباح بالنسبة إليك
 

ا إحصاءاٍت مهمٍة عن تستطيُع التحليالُت أن تقيَس الحجوزاِت التي تمَّ تأكيُدها، وتجمُع أ يض 
 .العوامل التي تؤدي إلى أو تتبع ذلك الحجز، وكلُّ ذلك خالِل رحلِة العميِل عبَر موقِعكَ 

 
ا، ماذا يعني ذلك بالضبط؟ لنستعرْض الرحلَة التي يمُر بها العميُل قبَل إجراِء الحجزِ  إذا كنَت    .إذ 

الشيُء  .قوُم بها بعَد ثالثِة أشهٍر من اآلنَ تبحُث عن بيِت ضيافٍة، لنقْل مثال  في دبي، لرحلٍة ست
، وهو ما "بيُت ضيافٍة بدبي"األوُل الذي قد تفعُلُه هو أن تبحَث على اإلنترنت عن مصطلٍح مثَل  

سيوصُلَك إلى صفحِة النتائِج، ثم تمضي بعَض الوقِت في الضغِط على مواقَع إلكترونيٍة لبعِض  
 .هذا يعني أنَك اآلَن في حالة بحٍث .بيوِت الضيافِة التي أثارْت اهتماَمكَ 

 
ا من اإلجراءات، مثَل مراجعِة األسعاِر   ا، قد تفعُل عدد  ا إلكتروني  بعَد ذلك، وعندما تدخُل موقع 

اليوميِة، وتفقِد أنواِع الغرِف المتاحِة، وتصفِح بعِض المراجعاِت أو التوصياِت للحصوِل على فكرٍة  
 .ظر حتى إلى بعِض الصوِر للتعرِف على طبيعِة المكانِ أفضَل عن بيِت الضيافِة، أو قد تن

 
ا من  ا بعد إلجراِء حجٍز، فأنت ما زلَت تبحُث، لكنك قد تضُع بيت  في هذه المرحلِة، أنت لسَت جاهز 

البيوت التي عثرت عليها ضمَن خياراتك، وقد تشترُك حتى في رسائله لتستلَم عروَضَه عبَر البريِد  
؛لتضمَن    .االستفادَة من أيِّ عروٍض ترويجيةٍ اإللكترونيِّ

 
لكن بعَد مرور أسبوعيِن، تصلك رسالُة إلكترونّية عن خصِم عشر بالمائِة من السعِر األصليِّ على  

في هذه المرحلِة، لقد   .الغرفة التي أعجبتك، ويشمُل العرض األياَم التي تخطُط للسفِر فيها
تحجْز بعد، وهذه الرسالُة اإللكترونيُة كانت ما تحتاُجه التخاِذ قمَت بالفعِل ببحِث صغير، لكنَك لم  

 .قراِر الحجِز، ضغطَت على الرسالِة، ذهبَت إلى الموقِع اإللكترونيِّ وأتممَت الحجزَ 
 

هنا تكمُن قوَة التحليالِت، حيُث تستطيُع مساعدَة األنشطِة التجاريِة على قياِس ما يجري في 
هل تريُد معرفَة كيَف يتعرُف الناُس على نشاِطَك؟ يمكُن للتحليالِت .ميلِ كلِّ مرحلٍة من رحلِة الع

أن ُتعلمك بمحركاِت البحِث التي يجُدَك المستخدمون من خالِلها، والصفحاِت التي يتمُّ توجيُههم 
 .إليها
 

كترونِي  بعَد ذلك، تستطيُع إخباَرَك ما إذا تفاعل الزّوار مع نشاِطَك عندما دخلوا إلى موقِعَك اإلل
، هل تصفحوا الموقع ثم قاموا باالشتراِك حتى تصلَهم رسائُلَك عن كلِّ ما هو جديد  .أم ال مثال 
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؟ أو هل قاموا بالضغِط على زِر العودِة للوراِء في متصفِحهم  في موقِعَك عبَر البريِد اإللكترونيِّ
 وانتقلوا للخياِر التالي؟

 
ا أن تقيَس نس بة اإلحاالت الناجحة للزّوار، أي إذا أتّموا األهداِف التي كما يمكُن للتحليالِت أيض 

 .تريُد تتبَعها، كاالشتراِك في النشراِت البريديِة، والحجِز كما في الِمثال السابق
 

شيء  آخُر رائع  يمكُن للتحليالِت فعَلُه، هو أن باستطاعِتها أن تخبرَنا بعودة الزّوار ومتى يصبحوَن 
ا، يمكُنها أن تخبَرنا إذا بدأ العمالُء  .لموقععمالَء يترددوَن على ا وعندما يتمُّ إعداُد التحليالت جيد 

، إذا شاركوا محتواَك مَع مستخدمين آخريَن على   المخلصوَن بالترويج لك، فهي تعلمك مثال 
؟   شبكاِت التواصِل االجتماعيِّ

 
ِة استعماِل الناِس لموقِعَك  أفضُل طريقٍة لجعِل التحليالِت أداة  قوية  تساعُدَك على فهِم طريق

، وبالتالي تحسيُنه، هي وضُع أهداٍف واضحٍة وُمحددٍة وقابلٍة للقياِس في كلِّ مرحلٍة   اإللكترونيِّ
 .من رحلِة العميلِ 

 
بعَد ذلك، استخدْم التحليالِت لقياِس تقدِمَك تجاه هذه األهداِف، وتحديِد المعوقاِت التي تعرقُل 

ا، على سبيِل الم.تحقيَقها ا شهري  ثاِل، قد يكوُن لبيِت الضيافِة هدُف الحصوِل على خمسيَن حجز 
باستخداِم التحليالِت، ربما تكتشُف أن نظاَم الحجِز ُيحّيُر الناَس، وبالتالي يغادُر العمالُء المحتملوَن 

 .موقَعَك، وربما يقوموَن بالحجِز في مكاٍن آخرَ 
 

ا بالتأكيِد، لكنَّ المعلومَة  ، حيُث ُتحدُد ما يحتاُج إلى إصالٍح، وتؤدي  هذا ليس جيد  - نفَسها جيدة 

إلى قراِر بذِل بعِض الوقِت والموارِد لجعَل عمليِة الحجِز أسرَع وأسهَل، وهذا سرُّ   -كما نأملُ 
 .التقدِم، فامتالُك البياناِت دوَن اتخاِذ إجراٍء لن يساعدَ 

 
ا، ها قد شرحنا الكثيَر عن هذا الموضوِع، لذا   تستطيُع التحليالُت أن ُتصبَح   !دعنا نوجُزهحسن 

األساَس الذي يقيُس ويدعُم كلَّ جهوِدَك على اإلنترنت، إلى جانِب مساعدِتَك على قياِس ما  
 .يحدُث وفهِم المراحِل المختلفِة لرحلِة العميِل على اإلنترنت، وإبراِز الجوانِب الجيدِة منها

إلى تحسيٍن، لذلك ضْع أهداَفَك، وقّيم تقدَمَك، ثم   كما أنها تعرُض لك العناصر التي تحتاجُ 
 .استخدْم بياناِتَك لتنميِة نشاِطكَ 
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 تتبع أهداف معينة باستخدام تحليالت الويب -5.1.3
شرحنا من قبِل كيَف يمكُن ألدواِت تحليالِت الويب أن تعطيَك كمية  مهولة  من البياناِت دوَن أيِّ 

ا،  .تعديالٍت إضافيٍة، وهذه فرصة  رائعة  لنشاِطكَ  لكن كي تستفيَد من كلِّ هذه البياناِت واقعي 
نَك ستحتاُج إلى ضبِط فيجُب أن تتأكَد من قياِسَك لتقدِمَك نحَو أهداِفَك المحددِة، وهذا يعني أ

؛لتتأكَد من تتبِعَك للبياناِت المهمِة لك  .وتكييِف تحليالِتَك قليال 
 

لكن، كيَف تحدُد أهداَفَك وإحاالت ناجحة؟ يمكُن لمراجعِة بعِض األمثلِة لألهداِف واإلحاالت  
 .الناجحِة، ومعرفِة أهميِة وضِعهم، أن يساعَدَك في ذلك

 
ا، أي شيٍء َتأَمُل في أنت تعلُن عن نشاِطَك على   اإلنترنت لسبٍب معيٍن، أليَس كذلك؟ حسن 

 .تحقيِقِه من خالِل موقِعَك يمكُن تتبُعُه وقياُسُه عن طريِق تحليالِت الويِب 
 

، وهي كلمة  شائعُة االستخداِم تصُف ما يحدُث عنَد إكماِل زائِر الموقِع "اإلحالة الناجحة"لنبدْأ بـ
تعلَمنا أن تحليالِت الويب لديها القدرُة على تقسيِم وتبويِب كٍم مهوٍل من سبَق أن    .لهدٍف ما

إلعطاِئَك معلوماٍت تساعُدَك في الحصوِل على مزيٍد   البياناِت عن زواِرَك، وما يحدُث على موقِعَك؛
 .من هذه اإلحاالت الناجحةِ 

 !تبَع اإلحاالت الناجحةِ لنعْد إلى مثاِل بيِت الضيافِة لنعرَف األهميَة الكبرى لألهداِف وت
 

الحظَت أوال  أن   .لنفترْض أنَك دخلَت إلى أداِة تحليالِت الويب الخاصِة بَك وبدأَت بفحِص األرقاِم 
وبمقارنِة هذا العدِد    .موقَع بيِت الضيافِة اإللكترونيِّ زاره عشرُة آالِف شخٍص الشهَر الماضيَّ 

رتفَع من خمسِة آالف زائٍر خالِل نفِس الشهِر من العاِم  باألشهِر السابقِة، وجدَت أن عدَد زّواِرَك ا
 .الماضِي 

 
ا، ليَس بالضرورِة، فالزياراُت وحُدها ال تساعُد أعماَلَك على التقدِم،   ، أليَس كذلك؟ حسن  شيء  رائع 
ا تحديُد ما ستفعُلُه بهذه المعلوماِت   .ودوَن فهِم قيمِة هذه الزياراِت، سيكوُن من الصعِب حق 

 
ا ربما تراجُع بعَض التقاريِر وتالحُظ أنَّ الزائَر يقضي حوالي   .، لنحاوْل تحديِد أهميِة تلك الزياراِت إذ 

ا، ها نحن نتعلُم أكثَر  ، وهو نفُس معدِل العامِّ الماضي تقريب  دقيقتيِن على موقِعَك اإللكترونيِّ
هل دقيقتاِن كافيتاِن   .تلك الزياراِت لكننا ما زلنا لم نتطرْق بشكٍل حقيقٍي للقيمِة التجاريِة ل  .قليال  

 للقياِم بزيارٍة ذاِت قيمٍة؟
 

ُم قدرِتنا على   -مثُل تلك-فمجرِد النظِر إلى اإلحصائياِت    .في الواقِع، نحُن ال نعرُف اإلجابةَ  ُيحجِّ
ُح بشكٍل صريٍح قيمَة هذه الزياراِت بالنسبةِ   للنشاِط  اتخاِذ أيِّ قراٍر، حيُث نحتاُج البياناِت التي توضِّ
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فبتلك البياناِت تستطيُع أن تبدأ بشكٍل حقيقيٍّ في استخداِم أداِة تحليالِت    .التجاريِّ 
 .الويب؛لتعرَف األشياَء التي تستطيُع فعلها لتحسيِن موقِعَك بشكٍل مستمرٍ 

 
،.هذا يأخذنا مرة  أخرى إلى األساسياِت األولى لما نرغُب في تحقيِقِه من خالِل اإلنترنت   فمثال 

كان أحُد األسباِب إلنشاِء موقٍع على اإلنترنت لبيِت الضيافِة هو أن يتمكُن الناُس من حجِز غرفٍة  
عبَر اإلنترنت، لذا فالحجُز المؤكُد هو هدف  سترغُب أن تتبَعه بالتحديِد باستخداِم أداِة تحليالِت 

 .ها قد انتهينا من هذا الهدِف .الويب الخاصِة بكَ 
 

ا، ما هي األهدا ُف األخرى التي قد ُيفيُد نشاَط بيِت الضيافِة تتبُعها؟ ما األشياُء األخرى التي  إذ 
ا، ربما ترغُب في إخباِر الناِس   يمكُن للناِس القياَم بها وتكوُن ذاَت قيمٍة بالنسبِة ألعماِلَك؟ حسن 

ِة موقِعَك التي كيَف تضبُط أداَة التحليالِت لقياِس ذلك؟ ربما تكوُن زيارُة صفح  .كيَف يصلوَن إليكَ 
ا تريُد اتباَعه واعتباَره إحالة ناجحة يتمُّ قياُسها  .تحتوي على خريطِة ودليِل اتجاهات هدف 

 
  ، ا خاصة  أو ربما ترغُب في أن يشترَك الناُس في نشراِتَك البريديِة؛حتى ُترِسَل إليهم عروض 

موا باالشتراِك، فهذا ُيشيُر إلى إذا قا.وتجعُلهم على اطالٍع دائٍم على التحسيناِت التي تقوُم بها
ا فرصة  للوصوِل إليهم، وهذا قّيم  للغايةِ   .اهتماِمهم ببيِت ضيافِتَك، ويمنحوَك أيض 

 
ا آخَر تقوُم بتتبِعهِ  أنواع  عديدة  من    وهناك .هذا يعني أن إتماَم استمارِة االشتراِك قد يكوُن هدف 

األهداِف التي تستطيُع تتبَعها كإحاالت ناجحٍة باستخداِم تحليالِت الويب؛لُتظهَر لك القيمَة 
 .الحقيقيَة لما يجري على موقِعَك اإللكترونيِّ 

 
قد تختلُف عملياُت  .بعَد تحديِد أهداِفَك، ستحتاُج إلى ضبِطها في أداِة تحليالِت الويب الخاصِة بكَ 

، وبمجرِد االنتهاِء منها، تصبُح مراجعُة التقاريِر في أداِة  القياِم   بذلَك، لكنها عادة  ما تكوُن سهلة 
 .تحليالِت الويب الخاصِة بَك أكثَر إفادٍة لنشاِطَك التجاريِّ 

 
بدال  من تتبِع عدِد الزواِر الذي حصلُت عليه أو أطوِل فترٍة ُقِضيْت على موقِعَك، يمكُنَك مراجعَة  

االتقاري ، ربما اثناِن بالمائة فقط من زواِرك .ِر التي ُتظهُر األشياَء التي تهتُم بها فعلي  فمثال 
فما الذي يمكُنَك فعُلُه؟ ما  .اآلتيَن من مواقِع التواصِل االجتماعيِّ يشتركوَن في نشرِتَك البريديةِ 

بوٍن بخصٍم بقيمِة رأُيَك في وضِع بعِض المنشوراِت على مواقِع التواصِل االجتماعيِّ لعرِض كو 
 عشٍر بالمائة عنَد االشتراِك في النشراِت البريديِة؟ 
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أو ربما تكتشُف أن معدَل الحجِز الخاِص بَك يقفُز من ثالٍث بالمائِة حتى سٍت بالمائِة في عطالِت 
َل حمالِتَك اإلعالنيَة بحيُث تقوُم باإلعال ِن  نهايِة األسبوِع، فما هي خطوُتِك الُمقبلُة؟ أن ُتعدِّ

 .بشكٍل أكثَر كثافة  خالَل عطلِة نهايِة األسبوِع، حيُث ُيحتمُل أن ُيجري الناُس الحجزَ 
 

إذا بدأَت بفهِم كلِّ تلك النقاِط والعالقاِت بينها، فقد تعلمَت ما تستطيُع أدواُت تحليِل الويِب أن 
تستخدُمها لقياِس ستحصُل على أقصى استفادٍة من تلك األدواِت عندما    :فقط تذكرْ .تفعُلُه لك

 .أهداِفَك الُمحددةِ 
 

 !اآلَن، لنذهْب وُنحللْ 

 

 تحقيق النجاح باستخدام اإلحصاءات  -5.2
 تحليالت الويب ونتائج البحث المجانية -5.2.1

هل تريد أن تعلم كيَف يمكُنَك أن تستخدَم أدواِت تحليالِت الويب للتعّرِف على مستوى أداِئَك 
، سنلقي الضوَء على الزياراِت القادمِة لموقِعَك من درسفي نتائِج البحِث المجاني؟ في هذا ال

، واستخداِم البياناِت للتعرَف على كيفيِة تقييِم محركاِت البحِث لموقِعَك،  نتائِج البحِث المجانيِّ
ا كيَف تستطيُع أن تحلَّ مشاكَل تحسيِن محركاِت البحِث  التي لم تغِطها تحليالُت  "SEO" وأيض 

 .الويب
 

؟ لنب امستعد   !ْدأ إذ 
 

محركاُت البحِث مصدر  مهمٌّ لتوليِد الزياراِت بالنسبِة ألغلِب المواقِع اإللكترونيِة، بل في الحقيقِة، 
لكن هل  .وفي أغلِب األحياِن، تكوُن هي المصدُر األكبُر لتوليِد الزياراِت لمواقِع األنشطِة التجاريةِ 

لُّ أم تزيُد مَع مروِر الوقِت؟ وماذا يفعُل كلُّ الزياراُت القادمُة من محركاِت البحِث لموقِعَك تق
، كيَف تستطيُع أن  ؟ واألكثُر أهمية  ا بعَد الدخوِل إلى موقِعَك اإللكترونيِّ هؤالِء الباحثيَن فعلي 
ُتحّسَن موقَعَك اإللكترونيَّ للتأُكِد من أن محركاِت البحِث ُترسُل األشخاَص الُمهتميَن بمنتجاِتَك 

 وقِعَك؟ وخدماِتَك إلى م
 

 .تحليالُت الويِب تمتُلَك اإلجاباِت على هذه األسئلةِ 
بغِض النظِر عن أداِة تحليالِت الويِب التي تستخدُمها، سيمكُنَك تتبَع عدِد الزواِر القادميَن  

لموقِعَك اإللكترونيِّ من نتائِج البحِث المجانيِّ من مختلِف محركاِت البحِث، وإذا كنَت تعتمُد على  
، فيجُب أن تطلَب تمكيُنَك من الدخوِل لبياناِت   وكالٍة أو استشاريٍّ إلدارِة موقِعَك اإللكترونيِّ

 .تحليالِت الويِب الخاصِة بموقِعكَ 
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بمجرِد الدخوِل لتلك البياناِت، أوُل شيٍء عليك مراجعُته هو عدُد الزياراِت القادمِة من محركاِت 
، لكن إذا كانت حركُة الزياراِت  إذا كنَت تح.البحِث على مداِر الوقِت  صُل على زياراٍت أكثَر، فهذا رائع 

لموقِعِك تنخفُض، فربما عليك القياُم ببعِض المهاِم، وبالطبِع قبَل اتخاِذ أيِّ قراٍر، ستحتاُج 
إذا كنَت تستخدُم أداَة    .لمعرفِة سبِب هبوِط عدِد الزياراِت، وهذا يعني أننا نحتاُج لمعرفِة المزيدِ 

، فيمكُنَك معرفَة أيٍّ من الكلماِت الرئيسيِة "Google analytics"التي تسمى بـ "Google" يالِت تحل
قد ال تأتي البياناُت بالضرورِة  .قبَل الوصوِل إلى موقِعَك اإللكترونيِّ  "Google" يكتُبها الناُس في

 Google" البياناِت منتستطيُع دمَج   "Google" من أداِة التحليالِت نفِسها، ولكن ألنَّ تحليالِت 
Search Console"  ستستطيُع رؤيَة هذا النوِع من المعلوماِت. 

 
هل تتذكُر مثاَلَنا عن بيِت الضيافِة؟ قد تجُد أن الناَس يبحثوَن عن أشياَء لم تكن تتوقَعها 

فنادِق رخيصٍة للمبيِت والفطوِر "أو    "بيوِت ضيافٍة فاخرٍة بدبي"للوصوِل إلى موقِعِك، مثَل  
 ."بدبي
 

يساعُدَك ذلك على فهِم ما يبحُث عنه زّواُر موقِعَك، فيمكُنَك استخداَمه إلنشاِء المحتوى 
 .المطلوِب والصفحاِت التي تناسُب احتياجاِتهم

 
ا عدَد الزائريَن القادميَن من مواضيِع الكلماِت الرئيسيِة المختلفِة، باإلضافِة إلى معرفِة   سترى أيض 

 .اُت بإجراِء حجوزاٍت أم الهل تنتهي تلك الزيار
 

ا في عدِد الزياراِت القادمِة من البحِث عن عبارٍة معينٍة، ما   ا تدريجيًّ لنفترْض أنك الحظَت تراجع 
ا، قد تبدُأ بإلقاِء نظرٍة على المحتوى الموجوِد على موقِعَك، كيف  العمل لتغييِر ذلك؟ حسن 

 بأكبِر قدٍر ممكٍن الباحثيَن عن بيوِت الضيافِة الفاخرِة؟تستطيُع أن تتأكَد أن المحتوى يالئم  
 

ثّم يمكُنَك إعادُة كتابِة بعِض النصوِص للتركيِز على بيِت الضيافٍة الفاخٍر الذي تضعه بمتناول  
ا أكثر .الزّوار تذّكْر، أنَت ال تراجُع المحتوى من جديٍد لُيناسَب نتائج محرَك البحِث، بل لتجعَلُه متوافق 
ا ألقصى درجٍة ممكنٍة للباحثيَن عن بيِت ضيافٍة فاخرٍ مَع   إذا أردَت أن .نشاِطَك الحالي، ومفيد 

األخرى التي تتكلُم عن تحسيِن نتائجك    دروستعرَف المزيَد عن تحسيِن صفحاِتَك، راجْع بعَض ال
 .في محركاِت البحِث 

 
؟ قد تزداد الزيارات من البا حثيَن بكلماٍت رئيسيٍة تتعلُق ببيِت  واآلَن، ماذا عن السيناريو العكسيِّ

، لكن كيَف يمكُنَك أن تبني على ذلك؟ مرة  أخرى، عليك التركيِز على ما  .ضيافٍة فاخرٍ  هذا عظيم 
هو ُمالِئِم للباحثيَن، مثَل بعِض الميزاِت الحصريِة الراقيِة التي تقّدمها في بيِت الضيافة، هل 

ا   تكّلمَت عن الفطور الشهّي أو المشروباِت  الفاخرِة التي ُتقّدُمها؟ عبَر إضافِة محتوى أكثَر وضوح 
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ا مع  عن المظاهِر الفاخرِة للبيِت، أنت تخّول محّركاِت البحِث إرشاد المستخدميَن األكثِر تناسب 
 .موقِعَك اإللكترونيِّ 

 
وقِت إذا استثمرَت بعَض الوقِت في تحسيِن المحتوى، سترغُب بالتأكيِد في معرفِة نتيجِة هذا ال

فإذا كنت تتوقَع أن يكوَن محتواَك أكثَر .الُمسَتثمِر، وذلك بالتحديد ما تفعُلُه تحليالُت الويب
أن ُتبيَن لك ما إذا  "Google Analytics" ُمالءمة  للباحثيَن عن بيِت ضيافٍة فاخٍر، تستطيُع تحليالِت 

، أليَس كذلَك؟ه.كانت جهوُدَك قد أدْت إلى زيادة عدد زوار موقِعَك اإللكترونيِّ   ذا رائع 
 

، عليك أال   ا على تحليِل عدِد الزياراِت لموقِعَك بعَد البحِث، وهو شيء  مهمٌّ بعَد أن ركزنا جيد 
فما الفائدُة من  .تنسى أن األهم من عدِد الزياراِت التي تحصُل عليها هو فعالّية تلك الزيارات

 مئاِت الزياراِت دوَن أيِّ حجوزاٍت؟
 

ا بنشاِطهم  تذّكر أن التحل يالِت ال ُتخبُرَك فقط من أين يأتي الزّوار إلى موقِعَك، لكنها ُتعلمك أيض 
عليك مراجعُة المواضيِع التي تؤدي إلى اإلحاالت الناجحِة ألهداِفِك وينتُج عنها    .على موقِعكَ 

ا، إذا أدى تحسيُن مواضيِع فخامِة بيِت الضيافِة إلى مزيٍد من الزياراِت،   لكن لم يتفاعْل  زيارات  أيض 
الزّواُر مَع محتواَك، ولم يشتركوا في نشراِتَك البريديِة، ولم يحجزوا أي غرٍف، ففقد تحتاُج 

 .للتحقيِق لمعرفِة السبِب أو حتى تحويِل تركيِزَك لعنصٍر آخر
 

، في النهاية، يمكُن لتحليالِت الويب أن تكون أداة  رائعة  بالنسبِة لجهوِد تحسيِن محركاِت البحِث 
حيث تساعُدَك في قياِس عدِد الزياراِت التي تحصُل عليها من محركاِت البحِث، وتحديِد العناصر  
 .التي قد تتمكُن من تحسيِنها، كذلك تأثيُر التغييراِت التي تقوُم بها على موقِعَك اإللكترونيِّ 

 
ا بتحسيِن محركاِت البحِث، فلتبدْأ بإجراِء    !التحليالِت وفحِص البياناِت لذلك، إن كنَت مهتم 

 

 أدوات قياس التسويق عبر محرك البحث -5.2.2
ا بعَد أن شرحنا أهميَة التحليالِت، حاَن الوقُت للحديِث عن استخداِمها لنيِل أقصى استفادٍة    !مرحب 

، سنتحدُث عن كيفيِة استخداِم درسفي هذا ال."SEM" من حمالِتَك للتسويِق عبَر محركاِت البحِث 
التحليالِت لتحديِد أفضِل الكلماِت الرئيسيِة لعرِض سعٍر عليها، وكيَف ُتصمُم إعالناِتَك لتجعَلها  

ا لك ا، وكيَف ُتقرُر عروَض السعِر التي سترصُدها للمواضيِع األفضِل اقتصادي   .أكثَر تأثير 
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سويٍق آخَر، لكنه يتميُز بالطبِع تعرْف أن التسويَق عبَر محركاِت البحِث ُيكلُفَك ماال  كأيِّ نوِع ت
بإمكانيِة تتبِع ماذا أنفقُت وأين عن طريِق التحليالِت، بجانِب فهِم الجهاِت التي عادْت عليَك 

 .بمنفعٍة من هذا اإلنفاِق 
 

 ، ا، لنتعمْق في ذلك المثاِل أكثَر قليال  هل تتذكُر مثاَل بيِت الضيافِة الذي تحدثنا عنُه؟ حسن 
غرفُة محمد علي، وغرفُة الرومانسيِة    : غرٍف مميزٍة بأنماٍط مختلفةٍ ونتخيُل أنه ُيقدُم ثالَث 

لنفترْض أنّك قررَت أن ُتطلَق حمالٍت بحثيٍة ُمنفصلٍة للترويِج لكلِّ  .الحديثِة، وغرفُة ُمحبي كرِة القدِم 
ا جذَب الناِس إلى موقِعَك اإللكترونيِّ لمشاهدِة فيديو ُيصّوِر غرفٍة منها  غرفٍة، ُمستهدف 

 .بالكاملِ 
 

باستخداِم أداِة التحليالِت، .هذا يعني أن نشاَطَك التجاريَّ يسيُر بشكٍل جيٍد، لكنَك تريُد تنميَته
يمكُنَك ُمراجعَة الكلماِت األساسيِة التي تستخدُمها كلُّ حملِة من حمالِتَك، ومعرفَة أيٍّ منها 

ا  .أكثَر فاعليٍة فور 
 

ه عنَد استخداِم كلماِتَك الرئيسيِة    بمراجعِة بياناِت حملِة الرومانسيةِ  بيُت "الحديثِة، ربما تالحُظ أنَّ
، يقوم خمسوَن بالمائِة من الزّواِر  "بيُت ضيافٍة لقضاِء عطلٍة رومانسيةٍ "و   "ضيافٍة رومانسيٌّ 
 .ُيعتبُر هذا ُمعدَل إحالة بنسبة خمٍس بالمائِة لهدِف مشاهدِة الفيديو .بمشاهدِة الفيديو 

 
بيُت "أو    "بيُت ضيافٍة فاخٍر رومانسيٌّ "بحُث الناُس باستخداِم كلماٍت رئيسيٍة مثَل  لكن عندما ي

هذا يعني أنَك قد وجدَت  .ينخفُض معدُل اإلحالة إلى واحٍد بالمائِة فقط  "ضيافٍة رومانسيٌّ فاخر  
 .فماذا ستفعُل بعَد ذلك؟ هناك الكثيُر من الطرِق لتحسيِن ذلك.للتو نقطة  تحتاُج للتحسينِ 

 
، وترى ما إذا كان هناك  ، قد تنظُر للصفحاِت الخاصِة بهذا الموضوِع على موقِعَك اإللكترونيِّ أوال 

كما يمكُنَك مراجعَة جميِع إعالناِتَك عن الفخامِة، وتجربَة بعِض الرسائِل المختلفِة  .ما يمكُن تغييَره
جوانِب الفخامِة التي يمتلُكها التي قد ُتسلُط الضوَء بقوٍة على جولِة الفيديو نفِسها أو على  

ا كان قراُرَك، فالمهُم هو أنك مازلَت َتّتبُع ما يجري بعَد القياِم بتغييراِتَك، وهذا    .بيُت الضيافةِ  أي 
ا على رؤيِة ما إذا كانت إصالحاُتَك قد رفعْت معدِل اإلحالة من واحٍد   يعني أنَك ستكوُن قادر 

 !بالمائِة إلى نسبٍة أعلى
 

ا، هذ ا يغطي بعَض الطرِق المختلفِة التي يمكُنَك من خالِلها قياَس أداِء الكلماِت الرئيسيِة حسن 
ا في فهِم  ا عليها، لكن هذا جزء  واحد  فقط، حيُث يمكُن للتحليالِت أن تساعَدَك أيض  لتعرَض سعر 

 .تأثيِر اإلعالناِت التي تعرُضها
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 وجذابٍة للمستخدِم، لكن ال بَد أن تكوَن أنت بالطبِع، تعرُف أنَّ عليَك كتابُة إعالناٍت واضحةٍ 
والعمالُء المحتملوَن متفقيَن على تعريِف الوضوِح والجاذبيِة، وهذا ما تستطيُع التحليالُت 

ما زلنا مَع مثاِلنا لغرفِة الرومانسيِة الحديثِة، فلنفترْض أن لديَك إعالنيِن مختلفيِن   .مساعدَتَك فيه
استضافُة عطلِة نهايِة األسبوِع  "واآلخُر بعنواِن    "بيُت السعادةِ "ُل بعنواِن  بعنوانيِن مختلفيِن؛األوّ 

 ."الرومانسيةِ 
 

ا، وأي  هنا يمكُن ألدواِت التحليالِت أن تساعَدَك، حيُث سُتظهُر لك كيف يمكُن المقارنُة بينهما مع 
منهما من المحتمِل أن يفوَز بالنقرِة، وبالتالي تنتُج عنه زيارُة موقِعَك، وأيٌّ منهما من المحتمِل 

ا استخداَم اإلحصاءاِت  يمكُنكَ .أن يجعَل الزائَر يشاهُد جولَة الفيديو؛لتعرَف أيهما األفضلَ   أيض 
 .التي تتعلُمها هنا في حمالٍت أخرى، وفي مناطَق أخرى من موقِعَك اإللكترونيِّ كذلك

 
ا، تساعُدَك أدواُت التحليِل على فهِم المبلِغ الذي عليك عرُضُه مقابَل كلِّ نقرٍة على  وأخير 

 .التسويِق عبَر محركاِت البحِث   اإلعالناِت؛لتضمَن حصوَلَك على عائٍد جيٍد من استثماِرَك في
 

، باستخداِم تحليالِت  بعمٍق، يمكُنَك رؤيَة الكلماِت   "Google إعالنات"، المندمجِة مَع  Google فمثال 
، وماذا يفعلوَن عندما يدخلوَن  الرئيسيِة واإلعالناِت التي تؤدي بالناِس إلى موقِعَك اإللكترونيِّ

المبلِغ الذي عليك دفُعُه مقابَل كلِّ نقرٍة من هذه النقراِت إليه، بل ومعرفَة األكثِر من ذلك، ك
، وكم أدْت عروُض السعِر التي طرحتها إلى رفِع إعالناِتَك في نتائِج البحِث   .مثال 

 
هذا يوضُح لك ما تحصُل عليه مقابَل استثماِرَك، باإلضافِة إلى مساعدِتَك على اتخاِذ قراٍر بوضِع 

 .عرِض السعِر مقابَل النقرةِ ميزانيٍة أعلى أو أقلَّ ل
 

بيِت ضيافِة "لنعْد إلى بيِت ضيافِتَك، ولنفترْض أنه ليس الوحيَد بالمدينِة، وأنه في منافسٍة مَع  
ا يكفي إلزاحِة عثماَن ووضِع إعالِنَك في المركِز األعلى،    قد".عثمانَ  ترى أنك عندما تعرُض سعر 

 .سينتُج عن ذلك معدُل إحاالت ناجحة بنسبِة اثنيِن بالمائةِ 
ا أقلَّ وتكوُن  ا أنك عندما تعرُض سعر  لكن، إذا واصلَت التحقيَق، قد تخبُرَك أداُة التحليالِت أيض 

ا عن عثماَن في ال ، لكنَّ معدَل اإلحاالت لديك يقفُز  متأخر  نتائِج، فأنت تحصُل على زياراٍت أقلَّ قليال 
 .إلى أربٍع بالمائةِ 

 
هذا يعني أنَّ مركَزَك المثاليَّ وعرَضَك األنسَب يعتمداِن على الكثيِر من األشياِء، وقد تجُد أنه من 

ا، لكنَّ المهمَّ هو أنه عن ا أو متأخر  طريِق استخداِم التحليالِت، ستعرُف   األفضِل أن تكوَن متقدم 
 .بالضبِط أين تؤدي بشكٍل أفضَل، وهذا يعني االستفادَة من استثماِرَك أكثَر من منافسيكَ 
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ا، سواء كنَت تحلُل كلماِتَك الرئيسيَة وإعالناِتَك أو كيفيَة عرِض سعٍر في حمالِتَك اإلعالنيِة،   إذ 
صى استفادٍة من استثماِرَك في التسويِق عبَر محركاِت فأدواُت التحليِل ضرورية  للحصوِل على أق

البحِث، لذا، وقبَل القياِم بتحديٍث آخَر في حمالِتَك اإلعالنيِة، تأّكد أنَك تأخُذ كل تلك القراراِت  
ا على البياناِت   !ُمستند 

 

 تقسيم البيانات للحصول على إحصاءات -5.2.3
ى بـ  درسفي هذا ال التصنيِف إلى  "سُنلقي نظرة  على إحدى طرِق تحليالِت الويب، وُتسمَّ

 .، ما هو؟ وكيَف يساعُدَك؟ هذا ما سنعرُفهُ "شرائحَ 
 

على تقسيِم وفهِم البياناِت التي حصلَت عليها من تحليالِت  "التصنيُف إلى شرائحَ "ُيساعُدَك  
ِل على إحصاءاٍت أكثَر وتحسيِن أداِء  الويب، داخَل مجموعاٍت صغيرٍة؛لمساعدِتَك على الحصو 

 .موقِعَك اإللكترونيِّ 
 

، فأحُد أهداِف هذا النشاِط هو الحصوُل على حجوزاٍت "بيِت الضيافةِ "لنعْد مرة  أخرى إلى مثاِل  
ا بالمائِة    إذا.للغرِف  استخدمَت أداِة تحليِل الويِب وراجعَت البياناِت عاليَة القيمِة، فقد تعرُف أن ثالث 

 .فقط من زاوِر موقِعَك اإللكترونيِّ يقوموَن بالتسجيِل فعال  
 

، تستطيُع أن تستخدَم   ِم الزّواِر إلى   "التصنيَف إلى شرائحَ "لفهِم ذلك بشكٍل أفضَل قليال  لُتقسِّ
ا بالبلِد؛ألنَّ األمَر يختلُف، .مختلفةٍ مجموعاٍت   ا للشرائِح الجغرافيِة بدء  ْم الزّواَر طبق  ، فلُنقسِّ فأوال 

فعندما ننظُر إلى زّواِرنا على أساِس مكاِن المعيشِة نكتشُف بعَض االختالفاِت الكبرى في ما  
 .يخصُّ ما إذا كانوا سيحجزوَن غرفة  أم ال، وهذا منطقي  

 
راِت، على سبيِل المثاِل، يمثلوَن نسبة  كبيرة  من زّواِرنا، ويتحولوَن بنسبِة سٍت  فالناُس في اإلما

لكن عندما ننظُر للزّواِر من السعوديِة، فبرغم عدِد الزياراِت .بالمائة، أي ضعِف الُمعّدِل المتوسِط 
ُر لنا فكرة   حينها، ستخط.الجيِد، إال أن ُمعّدَل اإلحاالت الناجحة منخفض  ونسبته واحد  بالمائةِ 

ا، فإضافُة محتوى ُمتناسٍب مَع الزّواِر السعودييَن قد ُيشجُع على مزيٍد من الحجوزاِت   .جيدة  فور 
 

، يمكُنَك إضافِة بعِض المعلوماِت عن أفضِل الطرِق للوصوِل لبيِت الضيافِة بعَد الهبوِط في  فمثال 
 .مطاِر دبي

 
ا بتقسيِم   !واآلَن لنتعمْق أكثرَ   .شريحِة اإلماراِت إلى مدٍن محددةٍ   سنقوُم أيض 
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ا، فالقياُم   ُهنا، يمكُننا رؤيَة أن النسبَة األكبَر من إجراِء الحجوزاِت تأتي من أبوظبي ودبي، إذ 
 .ببعِض الحمالِت اإلعالنيِة المحلّيِة في هاتيِن المدينتيِن قد يؤدي إلى مزيٍد من الحجوزاِت 

 
ا، فكما ترى ُيعطيَك التصنيُف إلى شرائَح  هل عرفَت ما هي فائدُة التصنيِف إلى   شرائَح؟ حسن 

 .بعَض اإلحصاءاِت التي ُتمِكُنَك من اتخاِذ إجراءاٍت 
 

، أليس كذلَك؟ فلنستخدْم التصنيَف إلى شرائَح بطريقٍة أخرى مختلفٍة، ما رأُيَك في  هذا رائع 
في اإلجابِة على أسئلٍة    التقسيِم على أساِس الُطرِق المؤديِة إلى موقِعَك؟ قد يساعُدنا هذا

 ."هل اآلتوَن عن طريِق مواقِع التواصِل االجتماعيِّ يقوموَن بأغلِب الحجوزاِت؟"  :مثلَ 
 

ُم زّواَر موقِعَك حسَب األماكِن التي يأتوَن منها، سيمكُنَك رؤيَة الفروقاِت بين الزياراِت  عندما ُتقسِّ
لبحِث المدفوِع، كذلك الزياراُت عن طريِق مواقِع عن طريِق البحِث المجانيِّ والزياراِت عن طريِق ا

، وغيُرها الكثيرُ   .التواصِل االجتماعيِّ
 

ذلك يساعُدَك على معرفِة األماكِن التي عليك استثماُر وقِتَك وموارِدَك فيها أثناَء بناِء حمالِتَك  
 .اإلعالنيِة الرقميِة عبَر القنواِت المختلفةِ 

 
ُم زّواَرنا حسَب نوِع الجهاِز الُمستخدِم، ما رأيك في أن نتعمَق قليال   ؟ هذه المرُة، سُنقسِّ

 .وسنالحُظ االختالفاِت بين أجهزِة الكمبيوتر المكتبي واللوحي والهواتِف الذكيةِ 
 

ربما نحصل على معلوماٍت قيمٍة، فمثال  ُيجري مستخدمو الكمبيوتر المكتبي واللوحي حجوزاٍت 
بينما ال يقوُم أصحاُب الهواتِف الذكيِة، في األغلِب، بإجراِء أيِّ    تصل نسبتها إلى أربٍع بالمائِة،

 .حجزٍ 
 

لتحسيِن ذلك، تستطيُع العمَل على جعِل موقِعَك اإللكترونيِّ أكثَر ُمالءمة  للجّواِل أو رؤيَة ما إذا 
كان هناك مشاكَل في عمليِة الحجِز من خالِل الهواتِف الذكيِة، وهي مشاكُل تستطيُع 

م  و.حلها  !ذلك قد ُيساعُد على زيادِة عدِد الحجوزاِت التي تحصُل عليها، وهذا إحصاء  آخر قيِّ
 

ا، هذا هو التصنيُف إلى شرائحَ  َم أي شيٍء يثيُر فضوَلَك على .إذ  بالطبِع، تستطيُع أن ُتقسِّ
ْم األشياَء إلى مجموعاٍت صغيرٍة، واكتشْف   :األساِس الذي تختاُره، ولكن بشكٍل عامٍّ   َقسِّ

 !اإلحصاءاِت التي تستطيُع مساعدِتَك على تحديِد طرِق التحّسنِ 
 

 !تعّمُق، وابدْأ التقسيَم، واكتشْف نوعيَة األسئلِة التي تستطيُع اإلجابَة عليها
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 تحويل البيانات إلى إجراءات -5.3
 استخدام البيانات لفهم الجمهور -5.3.1

ا لوجه على عمالئك   الطريقة الوحيدة للتعّرف إليهم وفهم قبل أعوام، كان طرح األسئلة وجه 
 .سلوكهم

 .أّما اليوم، فيضع اإلنترنت بين يديك ثروة حقيقية من المعلومات
في هذا الدرس، سنستكشف كيف يمكن استخدام البيانات المتوّفرة على اإلنترنت لتطوير  

حقيق الحد  نشاطك التجاري، وكيفية الجمع بين البيانات المتواجدة على اإلنترنت وخارجها لت
 .األقصى من النتائج

 
ا من استراتيجية نشاطك التجاري، ويجب أن ُيراعي   ا رئيسي  يجب أن يكون جمع وتحليل البيانات جزء 

فكّلما زاد فهمك لعمالئك ونشاطك التجاري، أثمرت جهودك   بانتظام مقاربتك العامة؛
كثيرة، من المهم أن تكون لديك  وبما أّننا محاطون بمعلومات    .التسويقية وحّققت أهدافها

 .استراتيجية هادفة وواضحة للحصول على اإلجابات التي تبحث عنها
 

  :إحدى الطرق الجيدة للقيام بذلك هي تقسيم البيانات الرقمية إلى مجموعتي بيانات رئيسيتين
ا، مثل عدد األ  .بيانات كمية وبيانات نوعية شخاص  البيانات الكمية هي التي يمكن قياسها عددي 

 .الذين يزورون الموقع اإللكتروني، أو كمية المبيعات التي يجريها الموقع في شهر
 

قد تشمل مثال    .أّما البيانات النوعية، فهي المعلومات الوصفية التي ال يمكنك وضع رقم لها
آراء الناس حول منتٍج جديد أو مشاعرهم أو اللغة التي يستخدمهما الزّوار على وسائل التواصل 

 .االجتماعي عند الحديث عن العالمة التجارية
 

يختلف النهج الصحيح مع اختالف المعلومات ومالءمتها مع طبيعة نشاطك التجاري، فمثال  إذا 
ا  كنت تريد أن تعرف شعور المستخدمين حيال منتجاتك أو الخدمة التي ُتقدمها، اعتمد نهج 

ا واسألهم مباشرة  .نوعي 
 

معلومة َكّمية، مثل مقدار الوقت الذي يقضيه أحد الزّوار في قراءة  أما إذا كنت تريد معرفة  
وعادة ما يوّفر   .إحدى مشاركات مدونتك، استخدم أداة تحليلية لمراجعة هذا المقياس الُمحّدد

ا ا، أين يمكنك أن تجد كل هذه   .الجمع بين البيانات الكمّية والنوعية صورة عامة أكثر وضوح  إذ 
أو من التحليالت  Google يتم استخالص البيانات الكمية من أدوات مثل تحليالتالبيانات؟ عادة ما  

 .الُمقدمة من معظم منصات وسائل التواصل االجتماعي
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ا إليجاد معلومات حول الخصائص الديمو  رافية وعادات البحث ومسار العميل غقد يكون ذلك رائع 
ا ما يتم من خالل التواصل المباشر مع  أّما جمع البيانات    .في منصاتك الرقمية النوعية، فغالب 

   .الزّوار، عبر قسم التعليقات على موقعك اإللكتروني أو من خالل استطالع رأي على اإلنترنت
 

ُيعتبر الجمع بين أشكال مختلفة من البيانات وسيلة رائعة للتمييز بين االستراتيجّيات المثمرة 
طيك إحصاءات قّيمة حول األشخاص الذين يتفاعلون مع نشاطك  وتلك غير الناجحة، ويمكن أن يع

 .التجاري
 

وقد تأتي البيانات المستخلصة من اإلنترنت لتكّمل النهج الذي تّتبعه خارج اإلنترنت، حيث عادة   
ما يتم جمع البيانات خارج اإلنترنت بشكل هادف عن طريق دراسة استقصائية لعمالء المتجر 

، بينما يتم جمع البيانات على اإلنترنت على نطاق أوسع وبسرعة أكبر، مثال  عبر إجراء    مثال 
استفتاءات وسائل التواصل االجتماعي، وبالتالي يخّولك الجمع بين هذين النوعين من البيانات  

 .الوصول ألكبر كم من المعلومات بسرعة وسهولة
 

ا  هذا ما ُيمّكنك من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن نشاطك التجاري وم بنّية على معلومات، بدء 
بتحديد ساعة مشاركة منشور محّدد على وسائل التواصل االجتماعي، وصوال  إلى معرفة 

 .المنتجات التي يهتم بها العمالء
 

أّما في ما يخّص نشاطك التجاري، حاول الدمج ما بين البيانات الكمّية والنوعّية لتحصل على 
يانات الرقمية وتأّكد من أّنك تجمع البيانات التي  وفّكر في فوائد الب.ملخص واضح لنشاطك 

 .تحتاجها التخاذ القرارات الُكبرى بشأن نشاطك التجاري
 

ا في جدول لمراقبة   أما إذا كنت قد أضفت التحليالت بالفعل، فابدأ بتسجيل بعض العوامل شهري 
مك  ما التغييرات التي تراها؟.مدى تقدُّ

 

 فهم دورة البيانات -5.3.2
عندما يتعلق األمر بتقييم ما الذي يؤتي ثماره في استراتيجيتك على اإلنترنت، فمعرفة ما الذي  

 .وُتفسر التسويق الخاص بك هي مهارة ضرورية عليك اكتسابهاتحتاج إلى قياسه وكيف تحلل  
 

في هذا الدرس، سنشرح ما هي دورة البيانات، وفوائدها وكيف يمكنك استخداُمها في 
يمكنك استخداُمها لمساعدتك على االستعداِد  .أنشطتك اليومية للمساعدة على تحديد أهدافك

ِف وتحديِد قراراِت نشاطك التجاري عل  .ى اإلنترنتوالتصرُّ



 مهارات من جوجل –أساسيات التسويق الرقمي  

185 
 

التخطيط، والتنفيذ، والتحقق،   :المراحُل األربُع الرئيسيُة في دورِة البيانات هي
 .لنستكشف دورة البيانات في العمل.والتصحيح

 
لنفترض أّن فريق التسويق الذي يعمل في البلدية المحلية يريد تنظيم حملة إعالنية رقمية 

، سيحدد "التخطيط"في مرحلة  .لتشجيع الناس على ركوب الدرجات للتنقل من وإلى العمل
يقرر الفريق مثال  أّن هدفه هو   .الفريق أهدافه من هذه الحملة ويخطط لكيفية الترويج لها

في غضون ثالثة أشهر، باستخدام اإلعالن عبر شبكة    %25ام المروري بنسبة  تخفيض االزدح
الخطوة التالية في دورة العمل هي .البحث والتسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي

 .وفي هذه المرحلة ُيصمم الفريق اإلعالنات ويطلق الحملة".التنفيذ"
 

اص الذين نقروا على اإلعالنات  بعد أسابيع من انتهاء الحملة، يقيس الفريق عدد األشخ
ويقّيمون ما إذا كان للحملة تأثير بالفعل في عدد الناس الذي يركبون الدراجات إلى  

ويالحظ الفريق أنه في حين أّن اإلعالنات على شبكة البحث أدت إلى جذب عدد كبير من .العمل
ا من الزيارات الجديدة إلى الموقع اإللكتروني، لم يشاهد أو يتفاعل سوى عد د قليل جد 

 .األشخاص مع حملة شبكة التواصل االجتماعية
 

هذه اإلحصاءات ُتسّلط الضوء على ضرورة إعادة تقييم حملة وسائل التواصل االجتماعي الخاصة  
ا، توّضح خطوة .في دورة البيانات  "التحقق"هنا تبدأ مرحلة  .بالبلدية وتحسينها لتطويرها وأخير 

ل النشاط التجاري هذه االستنتاجات لتحسين الحمالت أين يمكن أن يستغ  "التصحيح"
 .المستقبلية

 
في هذه الحالة، يمكن لفريق التسويق أن ُيقرر تغيير المنصات االجتماعية الُمستخدمة، أو 

مراجعة المحتوى الذي ينشرونه، أو نشر المحتوى في أوقات مختلفة من اليوم ومعرفة ما إذا 
 .تحسين التفاعلكانت هذه التغييرات تساعد على  

 
اآلن وقد تحّدثنا عن دورة البيانات، لنلِق نظرة على بعض النصائح لمساعدتك في الوصول إلى 

ا في محاولة جمع أكبر قدر ممكن .أفضل النتائج من البيانات التي جمعتها ال تتعب نفسك كثير 
 .من البيانات

 
اعمل على التقاط المعلومة رّكز جهودك على مجموعات البيانات األكثر مالءمة ألهدافك، و

فهذا سيساعدك .المناسبة في الوقت المناسب، وراجع المعلومات التي تجمعها بصفة دورّية
في أن تبقى على علم بأي اختالف في البيانات التي ربما تظهر على مدار العام، مثل  

ا للمواقيت الموسمية مثل أيام العطلة ال  .رسميةاالنخفاض أو الزيادة في المبيعات وفق 
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استخدم األدوات على اإلنترنت لتساعدك في جمع البيانات التي تحتاجها، واستخلص اإلحصاءات  
، يمكنها أن تّمدك Webtrendsو Adobe Analyticsو Google أدوات مثل تحليالت.المتعلقة بها

ببيانات حول زيارات الموقع، بما في ذلك الصفحات التي تمت زيارتها، والوقت الذي تم قضاؤه 
ا، كأن يمألوا نموذج اتصال  .على الموقع، وما إذا كان المستخدمون قد أتّموا إجراء  ُمستهدف 

 
ا، إذا كانت لديك صالحية للوصول إلى البيانات القديمة أو المُ  ا،  وأخير  تعلقة باالتجاهات سابق 

ر كيف .استخدمها وتعّلم من الخبرات السابقة عندما يتعلق األمر بسيناريو نشاطك التجاري، فكِّ
كيف يمكن لدورة البيانات أن تدعمك في تحسين حمالت .يمكنك تطبيق البيانات لتتخذ قراراتك

 التسويق الُمستقبلية؟

 

 استخالص نصائح قابلة للتطبيق من بياناتك -5.3.3
يمكن أن توفر تحليالت بيانات اإلنترنت ثروة معلوماتية حول من يزور موقعك ومن أين يأتي 

ولكن في حين أن جمع البيانات أمر هام، تبقى معرفة ما يجب فعله بهذه المعلومات هو .الزوار
 .ما ُيمكن أن ُيضفي القيمة الفعلية للنشاط التجاري

 
تي يمكن اتخاذ إجراءات على أساسها وكيفية في هذا الدرس، سنشرح ما هي اإلحصاءات ال

تحديدها وكيفية استخدام المقاييس لتحويل بياناتك إلى استنتاجات يمكن أن تساعد في 
 .ما هي اإلحصاءات؟ ببساطة، إنها تحليل سبب حدوث أمر ما.تحسين نشاطك التجاري

 
اإلحصاءات ذات أهمية بالغة لتحديد اإلجراءات، كما تساعدك في التركيز على ما هو مهم 

ا  .ألهداف نشاطك التجاري يمّثل اإلحصاء المفيد الذي يمكن اتخاذ إجراء على أساسه عنصر 
ا لمعرفة ما يجب تنفيذه من أجل تحسين وتنقيح مشروعنا بنجاح  .أساسيًّ

 
هنا يتم تحديد   :تحديد الهدف  :ن اتخاذ الخطوات الست التاليةلتحديد اإلحصاءات المفيدة، يمك

اجمع أي إحصاءات أو معلومات ذات صلة   :جمع البيانات  .ما تهدف حملتك إلى تحقيقه بوضوح
حلل االتجاهات وكل ما يختلف عنها لمعرفة تأثير هذا على    :تفسير البيانات   .بهدفك ونّظمها
م اقتراحات ُمبررة حول كيفية تحسين الممارسات التجارية قدِّ   :تطوير التوصيات  .تحقيق أهدافك

ضع التوصيات قيد العمل وضع   :اتخاذ إجراء  .على أساس ما تعلمته من تحليل البيانات الخاصة بك
ا، مراجعة النتائج قّيم ما إذا كان إلجراءاتك    :خطة تنفيذ لتختبر االفتراضات التي وضعتها، وأخير 

الحظاتك حول كيفية إضافة المزيد من التحسينات لتحقيق نتائج التأثير المطلوب، وسّجل م
 .أفضل
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لنلِق نظرة على مثال على اإلنترنت الستكتشاف كيف يمكن للبيانات أن تؤدي إلى إحصاءات  
لنفترض أّن زينة تعمل مع فريق مسؤول عن التخطيط .مفيدة يمكن اتخاذ إجراءات على أساسها

 .شخص للتسجيل في النشاط  250العام هو أن تجذب  لنشاط رياضي خيري، وهدفها هذا  
 

بما أن هدفها هو زيادة الحضور، يمكن للبيانات التي جمعتها من اإلحصاءات أن تتضمن عدد 
الناس الذين ُيكملون نموذج التسجيل، والقنوات التي يستخدمونها للتسجيل على اإلنترنت،  

تكشف التحليالت أن .تواصل االجتماعيوعدد الناس الذين يشاركون المنشورات على وسائل ال
قنوات وسائل التواصل االجتماعي هي المصدر الرئيسي لالشتراكات، ما يدفع زينة إلى البحث  

 .عن تحديد منشورات وسائل التواصل االجتماعي األكثر فعالية في زيادة التسجيل
 

لين الذين ُيشاركون منشورات النشاط الخيري  عند تفسير البيانات، ُتظهر االتجاهات أن الُمسجَّ
على حساباتهم الشخصية في وسائل التواصل االجتماعي كان لهم الفضل األكبر في زيادة 

بالنظر إلى هذه اإلحصاءات، ُيمكن أن تستنتج زينة أن الُمسجلين في .عدد التسجيالت الجديدة
 .ط الرياضي يمكن أن يرّوجوا للحدث ويشّجعوا المزيد من االشتراكاتالنشا

 
فعلى  .ولتحويل هذا االستنتاج إلى إحصاء مفيد، على زينة أن تحدد إجراء  على أساس بحثها

سبيل المثال، يمكنها أن تصمم مجموعة من المنشورات لمواقع التواصل االجتماعي ُتقدم  
كيفية الترويج للنشاط الرياضي عبر حساباتهم الخاصة على  تعليمات سهلة إلى المسّجلين حول  

 .وسائل التواصل االجتماعي
لنلِق نظرة على دراسة حالة لنشاط تجاري حقيقي استخدم إحصاءات مفيدة لتحقيق 

واآلن، وبعد أن استشكفنا كيف نستنتج إحصاءات مفيدة يمكن اتخاذ إجراء على  .أهدافه
ر كيف يمكنك استخد ام البيانات الخاصة بك على اإلنترنت لمساعدتك في اتخاذ قرار  أساسها، فكِّ

ا  .تفّكر فيه حاليًّ
 

ما الذي تريد أن تتعلمه من المعلومات الُمتاحة لك وكيف يمكن لإلحصاءات المفيدة أن 
 تساعدك في االقتراب من تحقيق أهدافك؟
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 إدارة األرقام باستخدام جداول البيانات -5.3.4
ا ثقيال  عليك، خاصة إذا كان هناك  قد ُيشكل التعامل مع البيانات الُمتعلقة بنشاطك التجاري عبئ 

م تلك البيانات إلى معلومات ُمفيدة، كما يمكنها .الكثير منها ُتتيح لك جداول البيانات أن ُتقسِّ
 .أن توفر عليك الكثير من الوقت في هذه العملية

 
استخدام جداول البيانات، وُنعّرفك على الدوال األساسية، كما خالل هذا الدرس، سنغطي فوائد  

ا، لنبدأ  .سنشرح كيف يمكن استخدام هذه الدوال لمساعدتك على إدارة بيانات محددة إذ 
 ما هو جدول البيانات؟  :باألساسيات

 
ُيعّرف جدول البيانات بأنه نموذج تطبيق برمجي تفاعلي، ُمصمم للمساعدة في تنظيم وتحليل 

ببساطة، ُتنشئ جداول البيانات شبكة  من المعلومات باستخدام مبدأ الصفوف  .وتخزين البيانات
بمجرد إضافة األرقام إلى جدول البيانات، يمكنك أن تستخدم أدوات تلقائية ومهام .واألعمدة

 .يل المعلومات وإيجاد اإلجابات التي تبحث عنهالتحل
 

، جميعها Apple Numbers أو Google أو جداول بيانات Microsoft Excel برامج جداول البيانات، مثل
مفيدة بشكٍل ال ُيصّدق عند التعامل مع عدد كبير من البيانات، مثل الميزانيات المالية وخطط 

 .المشروع وقواعد البيانات
 

ل المثال، إذا كنت مسؤوال  عن جمع معلومات حول التعداد السكاني لمدينة ما، يمكنك  على سبي
ع العناوين واألسماء وتواريخ الميالد والفترة التي قضاها السكان   استخدام جدول بيانات لتتبُّ

بعد ذلك، يمكنك تطبيق فلتر تحديد عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن أربعة .في المدينة
 .لذي من شأنه أن يقّدم معلومات قّيمة للنظر فيها عند التخطيط لِسعة المدرسةأعوام وا

 
ُيمكن أن ُتقدم المعلومات بعّدة    :إليك بعض الميزات الرئيسية لجعل جداول البيانات أكثر إفادة

ا   ا ُيسلط الضوء على سكان المدينة وفق  ا بياني  طرق، على سبيل المثال، يمكنك أن ُتنتج رسم 
 .و جدوال  ُيظهر مجموعات األعمار المختلفة التي تتردد على األندية الرياضية المحلّيةللجنس أ

 
ا للترتيب األبجدي   ُتتيح لك أدوات الفلتر سرعة تنظيم بياناتك بترتيب محدد، سواء كان ذلك وفق 

النسب المئوية والعمالت .ليس كل شيء في جدول بيانات هو مجرد رقم عادي.أو بالتاريخ
ا التي يمكنك استخدامها حسب بياناتكوالتوا  .ريخ والفترات هي من العناصر األكثر شيوع 

 
إذا طّبقنا ذلك  .ويمكن استخدام الدوال إلعادة حساب القيم بشكل فوري في حال تغّيرت البيانات

على مثال التعداد السكاني، يمكن إنشاء صيغة تحسب متوسط األعمار في المدينة في أي 
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الكثير من الصيغ والدوال الُمدمجة مع جداول البيانات؛وكثير من الصيغ   هناك .فترة زمنية
 .والدوال األساسية متاح في جميع برامج جداول البيانات الشائعة 

 
لنلِق نظرة على بعض الدوال التي يمكنها أن تساعدك على تنظيم بيانات التعداد السكاني  

تحسب مجموع خاليا اثنين أو أكثر من جداول  أن   SUM() ُتتيح لك دالة التجميع.وجعلها ذات قيمة
 .هذا ُمفيد إذا كنت تريد أن تعرف الرقم اإلجمالي للناس في المدينة.البيانات

 
يمكن استخدامها لحساب .، فتحسب متوسط األرقام التي تم تحديدهاAVG() أّما دالة المتوسط

ث شيء ما، يمكنك استخدام  أّما لحساب عدد مرات تكرار حدو.متوسط األعمار لدى سكان المدينة
على سبيل المثال، احتساب عدد الناس الذين يعيشون في المدينة منذ .COUNT () دالة الحساب

 .أعوام أو أقل  3
 

ا لعدد الناس الذين ينتقلون إلى المدينة ا جيد  وقد رأينا كيف يمكن   اآلن.قد يمنحك ذلك مؤشر 
أن تساعدك جداول البيانات في إدارة وتحليل بياناتك، يمكنك استكشاف كيف يمكنك  

اّطلع على الدوال التي يمكنها أن توفر عليك .استغاللها في السيناريو الخاص بنشاطك التجاري
 .الوقت، ودوال جداول البيانات التي يمكنها جعل بياناتك وإحصاءاتك أكثر إفادة

 

 قديم البيانات بفعاليةت -5.3.5
مع وجود كثير من البيانات والمعلومات على اإلنترنت تحت تصرفنا، يصبح من الضروري تقديم 

في هذا  .تلك المعلومات بطريقة يسُهل على الناس فهمها من أجل إيصال رسالتك بشكٍل ناجح
ا الحتياجات محددة لدى جمهورك ، الدرس، سنستكشف كيف يمكن عرض المعلومات وفق 

ا  .وسُنقدم إليك أشكاال  تقديمية شائعة كما ستتعلم كيف تختار الشكل المرئي المناسب وفق 
 .لنوع المعلومات التي جمعتها

 
الناس ُيفضلون الصور البصرية الُملّونة،    بعض.ُكل  منا ُيفسر األشياء بطريقة مختلفة عن اآلخرين

مثل الرسوم البيانية ومخططات المعلومات الرسومّية، بينما يميل آخرون إلى األرقام والنصوص  
ولهذا السبب، يجب أن تستند طريقة .باعتبارها أكثر سهولة إذا ُوِضعت في جدول أو قوائم

 .تقديم المعلومات إلى احتياجات جمهورك 
 

ما األدوار أو   :ألسئلة التالية لمساعدتك في معرفة جمهورك الُمستهدفاسأل نفسك ا 
المناصب التي يقوم بها جمهوري؟ ما مستوى معرفة وفي أي مجال يعمل جمهوري؟ على 

 .سبيل المثال، لُنطّبق ذلك على التعداد السكاني في مدينة ما
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صاءات الرئيسية بعدد  إذا كنت تقدم المعلومات إلى رئيس البلدية، يمكن أن تتعلق اإلح
هذا يعني أّنه قد يتعين عليك  .المواطنين الذين يحق لهم التصويت في االنتخابات العام الُمقبل 

التركيز على تقديم ذلك بطريقة ُيمكن لرئيس البلدية فهمها بسرعة وسهولة؛يمكنك أن 
ين ُتقدمها في مخطط شريطي ُيمثل عدد األشخاص من مختلف الفئات العمرية الُمسجل

 .للتصويت
 

أما إذا كنت ستجتمع مع مدير النقل، فربما سترغب في تسليط الضوء على أجزاء أخرى من  
ُهنا سيكون التركيز على وسائل النقل التي يستخدمها الناس للوصول  .بيانات التعداد السكاني

 وهو ما ُيمكن تقديمه في مخطط دائري ُيوّضح عدد الناس الذين يسيرون على  -إلى العمل  
 .أقدامهم، أو من يستقلون القطار أو الحافلة أو السيارة أو الدّراجة للوصول إلى العمل

 
بغض النظر عّما إذا كانت البيانات ُتقّدم في اجتماع أو ُتنشر في تقرير، فاإلثقال على جمهورك 

هو أسرع طريقة لفقد انتباههم؛لذلك تجّنب رصف الكثير من المعلومات واجعل هدفك أن  
 .ا بطريقة سهلةُتقدمه

 
اآلن وقد عرفت أهمية أن تفهم جمهورك، كيف سُتقرر القالب الذي ستستخدمه لعرض بياناتك؟  

عندما يتعلق األمر بالعرض، يمكنك اختيار شكل بصري يعرض القصة التي تحاول أن ترويها 
ا لفترة من الزمن، يمكنك    على.بأفضل طريقة ا كان سائد  م اتجاه  سبيل المثال، إذا أردت أن ُتقدِّ

استخدام رسم بياني خّطي، فهذا سيوّضح للجمهور كيف تطورت األمور أو تغيرت مع مرور فترة  
 .ُمعينة

ي  أوال  الجداول، والت  :إليك بعض األشكال البصرية األخرى لُتجّربها، والبيانات التي تتوافق معها
ا، ما يسمح بإجراء المقارنات بسرعة   .يمكن استخدامها في عرض مجموعات البيانات األصغر حجم 
ا المخطط الدائري، وهو ُمفيد لعرض النسب المئوية أو المعلومات النسبية بطريقة سهلة   .ثاني 
ا المخطط الشريطي، وهو طريقة رائعة لمقارنة البنود ذات الصلة في مجموعٍة ما، حيث  ثالث 

ا الرسوم البيانية الخّطية، والتي    .يكون طول كل شريط متناسب مع القيمة التي ُيمثلها رابع 
على سبيل المثال، إذا كان عدد زيارات موقعك .سُتفيدك لفهم كيف تغّيرت البيانات مع الوقت

ا، خرائط الحرارة، والتي ُتستخدم عادة لتمث  .اإللكتروني قد ازداد خالل الشهر الماضي يل وأخير 
 .األداء حسب المكان، على سبيل المثال، أي جزء من موقعك اإللكتروني ينقر عليه الناس أكثر

 
ا من تقديم البيانات، وكيف تساعدك معرفة   ا كبير  اآلن بتنا نعرف لماذا يشّكل فهم الجمهور جزء 

  تصّفح اإلنترنت واستكشف الطرق  .احتياجاتهم في إنشاء البصريات التي تروي قصتك بدقة
المختلفة التي ُيمكن استخدامها في عرض المعلومات، وتّعرف على األشكال التي تناسبك  

 .بشكل أفضل
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 بيع المنتجات والخدمات على اإلنترنت -6
 إنشاء متجرك على اإلنترنت  -6.1

 استخدام التجارة اإللكترونية للبيع -6.1.1
ما رأُيَك أن نتحدَث عن التجارِة اإللكترونيِة؟ سنساعُدَك لتعلَم ماهيَتها ونناقُش الطرَق المختلفَة  

ا في انتقاِء خياِر التجارِة اإللكترونيِة  .الستخداِمها في األعماِل التجاريةِ  كما سنساعُدَك أيض 
 .األمثِل لُمالءمِة احتياجاِتكَ 

 
ا أليَس كذلك؟ لنبد ايبدو األمُر شيق   !ْأ إذ 

 
ا، هي مجرُد اسٍم فخٍم لوصِف عمليِة بيِع .في البدايِة، لنعرَف ما هي التجارُة اإللكترونيُة  حسن 

 .المنتجاِت عبَر اإلنترنِت 
 

قبَل وقٍت ليس بطويٍل، بدَأ الناُس في الشراِء عبَر المواقِع اإللكترونيِة والتطبيقات المتوافقة 
 أنواِع األنشطِة التجاريِة في إيجاِد سبٍل لالستفادِة من كما تستمُر كلُّ .مع األجهزة الجّوالة

التجارِة اإللكترونيِة في تحقيِق أهداِف المبيعاِت عبَر اإلنترنِت، لكنَّ األهداَف تختلُف وفَق طبيعِة 
 .النشاِط التجاريِّ 

 
 المدفوعاِت عبَر  أريُد أن أمنَح العمالَء القدرَة على إرسالِ "فمن الممكِن أن تبدَأ بهدٍف بسيٍط مثَل  

، أو ربما تريُد المزيَد مثَل موقٍع إلكترونيٍّ يسمُح للعمالِء بالمشاهدِة والبحِث في قائمِة  "اإلنترنِت 
 .منتجاِتَك وإنشاِء حساباٍت شخصيٍة والسماِح بعمليِة الطلِب المتكررِ 

 
 جارِة اإللكترونيِة؟ لكن كيَف تخوُض بعمِلَك مجاَل الت  !باختصاٍر، ال حدوَد لما يمكُن تحقيَقه

 
الخطوُة األولى ببساطٍة قد تكوُن توفيُر طريقٍة تمكُن عمالءَك من تحويِل األمواِل إلى عمِلَك 

، التي  "PayPal" يمكُنَك بسهولٍة إضافَة خدمٍة للدفِع إلى موقِعَك مثلَ .التجاريِّ عبَر اإلنترنِت 
 ِت ال ُيحتاج عمالؤَك إنشاَء حساٍب علىفي كثيٍر من الحاال.ستسهُل عمليَة الدفِع اإللكترونيِّ 

"PayPal" ِأّما إذا كنَت تبدُأ    .، بل يمكُنهم الدفَع عبَر بطاقِة االئتماِن أو بطاقِة الخصِم المباشر
 عمليَة البيِع عبَر اإلنترنِت من الصفِر، فيمكُنَك تجربَة خدمٍة جاهزٍة تتضمُن التجارَة اإللكترونيَة مثلَ 

"Squarespace" أو "Wordpress"  حيُث ال يمكُن لهذه الخدماِت فقط قبوُل عملياِت الدفِع، بل عادة ،
ُنَك من إضافِة صفحاِت المنتجاِت بسهولٍة إلى موقِعَك اإللكترونيِّ   .ما توفُر قوالَب ُتمكِّ
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 مثلَ إذا كنَت تطمُح في النتيجِة األفضِل، فيمكُنَك اختياَر خدماِت تجارٍة إلكترونيٍة مخصصٍة  
"Magento" أو "Shopify" ،حيُث يوجُد الكثيُر من الخياراِت المتاحِة مَع مميزاٍت كالبحِث عن المنتجاِت ،

فالتجارُة .وإدارِة المخزوِن، وسداِد الرسوِم، وحساباِت العمالِء، وإدارِة الطلباِت وغيِرها الكثيرِ 
 .بيِع بالتجزئِة أو المحاِل التجاريةِ اإللكترونيُة عادة  ما تجلُب إلى الذهِن تجربة  مشابهة  لل

 
في النهايِة، ُيمكُن ألي نشاٍط تجاريٍّ يبيُع منتجاٍت على أرِض الواقِع بيُع منتجاِته عبَر متجٍر 

ا  .افتراضيٍّ على اإلنترنِت أيض 
 

ألسّرِة  العمالُء التقليديوَن يمكُنهم الدخوَل عبَر باِب متجِرَك لألثاِث وتفحَص األرائِك والمكتباِت وا
المعروضِة، بينما يجُب أن يتمكُن العمالُء عبَر اإلنترنِت من مشاهدِة المنتجاِت نفِسها من خالِل 

 .النقِر والتنقِل بين صفحاِت متجِرَك اإللكترونيِّ 
 

ورغَم أنَّ العمالَء ال يمكُنهم الجلوَس على األريكِة المعروضِة للبيِع أو تحسِس قماِشها، فال يزاُل 
متجِرَك اإللكترونيِّ أن يبعَث الحياَة في منتجاِتَك، لذلك يجُب عليك وضُع الكثيِر من الصوِر، بإمكاِن  

ا فيديوهاٍت للمنتجاِت  فالتصويُر ذو الجودِة .والتوصيفاِت المفصلِة، وتعليقاِت العمالِء، وأيض 
ا هما طريقُتَك اإللكترونيُة لعرِض المنتجِ  ذا تمَّ إنجاُزهما بشكٍل فإ.العاليِة والمحتوى المكتوِب جيد 

ِق في الواقِع وعبَر   جيٍد، فيمكُنهما المساعدَة في تضييِق الفجوِة بيَن تجربتي العميِل للتسوِّ
 .اإلنترنِت 

ا من  ا ستريُد أن تبيَع مزيد  ، حتم  بعدما فهمَت كيَف تبيُع منتجاِتَك على موقِعَك اإللكترونيِّ
بما تكوُن خطوُتَك التاليُة هي تفحُص أسواٍق أخرى عبَر  المنتجاِت في المزيِد من األماكِن؛لذلك ر

، وإذا كان هذا "eBay"و "Amazon" على سبيِل المثاِل، يمكُنَك بيَع منتجاِتَك من األثاِث عبرَ .اإلنترنت
ا لخدمِة التجارِة اإللكترونيِة، فتأكْد أنهم يدعموَن بيَعَك متعدَد  أحَد أهداِفَك ولم تختْر بعُد ُمزّود 

 .نواِت الق
ا باختصارٍ  سواء كنَت تخطُط لتقديِم نسخٍة افتراضيٍة كاملٍة من متجِرَك القائِم على أرِض الواقِع   :إذ 

أو تطمُح فقط في قبوِل عملياِت الدفِع عبَر اإلنترنت،ُ فالتجارُة اإللكترونيُة يمكُنها أن تكوَن أداة   
 .قوية  لعمِلَك التجاريِّ 

 
القادِم، سنساعُدَك لتأخَذ تلك الخطواِت األولى نحو التجارِة اإللكترونيِة، ندرُس   درسفي ال

كما  .خياراِتَك المختلفَة بطريقٍة أكثَر تفصيال  ليتسنى لك معرفَة ما يخدُم عمَلَك بشكٍل أفضلَ 
ا كيَف تعيُد االرتباَط مَع عمالئَك بعَد تواصِلهم األوِل معكَ   .سنريَك أيض 

 !نالذلك ابَق مع
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 استالم المبالغ المدفوعة وإدارة الطلبات -6.1.2
سنتناوُل اآلَن كيَف يمكُنَك قبوَل عملياِت الدفِع وإدارِة الطلباِت كجزٍء من أنشطِة تجارِتَك  

 .كما سنريَك كيَف يمكُن لذلك أن يساعَد تجارَتكَ .اإللكترونيةِّ 
 

قدرُته على قبوِل الدفِع عبَر اإلنترنت، خاصة   إحدى المميزاِت األساسيِة لمتجِرَك اإللكترونيِّ هي  
مَع وجوِد الكثيِر من الخياراِت التي يمكُنها تحقيَق ذلك، والتي تتراوُح بيَن السهولِة النسبيِة 

 .والصعوبِة بعَض الشيءِ 
 

ا من القطِع الحرفيِة مثَل المكتباِت والطاوالِت   ا محدود  لنفترْض أنك حرفيُّ أثاٍث يعرُض إصدار 
ِع حسَب الطلِب، لكن مَع  وا لكراسي، ولديَك موقع  إلكترونيٌّ يعرُض مجموعَتَك من األثاِث الُمصنَّ

ا أو زيارُة متجِرَك للقياِم بعمليِة الشراءِ   .وجوِد موقِعَك، ال يزاُل على العمالِء االتصاُل هاتفي 
 

يمكُنَك القياَم  . الدفِع اإللكترونيِّ بالتأكيِد تريُد أن تجعَل األمَر أكثَر سهولة  على عمالِئَك عبَر قبولِ 
بذلِك باستخداِم أيٍّ من حلوِل الدفِع اإللكترونيِّ أو ما ُيعرُف بعملياِت الدفِع عبَر طرٍف ثالٍث مَع  

 ."Nochex"و "PayPal" خدماٍت مثلَ 
 

ه للقياِم  هذا النوُع من حلوِل الدفِع يسمُح لك بإضافِة زٍر إلى موقِعَك يمكُن لعمالِئَك الضغُط علي
يأخُذ هذا الزُر عمالءَك إلى موقِع دفٍع منفصٍل ُيتمُم الصفقَة لصالِحَك، وبعَد اكتماِل  .بالدفعِ 

 .الطلِب ُيرسُل العميُل إلى موقِعَك مرة  أخرى
 

وبينما يتمُّ إجراُء الصفقِة، ستتسلُم أنت كلَّ المعلوماِت الالزمِة لتلبيِة طلباِت العمالِء  
ُح لك هذه الطريقُة بالتركيِز فقط على نشاِطَك التجاريِّ فيما يهتمُّ شخص  آخُر  الفعليِة؛لذلك تسم

لكن في مرحلٍة ما، قد تحتاُج أن تدمَج تجربَة الصفقاِت بموقِعَك،  .بالتعامالِت اإللكترونيِة الُمعقدةِ 
ِق التي تسمُح للعمالِء بشراِء العديِد من   المنتجاِت خالِل  مثَل الدفِع اإللكترونيِّ وعرباِت التسوِّ

 .زيارٍة واحدةٍ 
 

 .ورغم التكاليِف اإلضافيِة، فتلك العمليُة الُمدمجُة ُتقدُم العديَد من الفوائِد الحقيقيةِ 
 

، حيُث تمنُحَك هذه الخدماُت المزيَد  "Squarespace" إذا أردَت البدَء، ربما تستخدُم خدمة  متاحة  مثلَ 
ِق وسدا ِد الرسوِم، وتسمُح لك بإجراِء التغييراِت  من السيطرِة على عمليِة التسوِّ

فعلى سبيِل المثاِل، قد تريُد تخصيَص صفحِة الشكِر إلضافِة عروٍض ُمحددٍة أو  .والتحسيناِت 
 .الترويَج لتصميماِت أثاٍث أخرى ذاِت صلٍة بما اشتراه العميُل بالفعلِ 
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هل تبحُث عن فائدٍة أخرى؟ يمكُنَك تتبَع تجربِة العميِل بشكٍل كامٍل، بما في ذلك حملُة التسويِق 
كما يمكُنَك الحصوَل على المزيِد من المعلوماِت عن .اإللكترونيِة التي جلبْت الزّواَر إلى موقِعكَ 

 ما يقوُم به عمالؤَك هؤالِء األشخاِص ومحتوى الموقِع الذي تفاعلوا معُه، باإلضافِة إلى معرفةِ 
 .المحتملوَن على موقِعكَ 

 
واآلَن، لنقْل إن نشاَطَك التجاريَّ لتصميِم األثاِث َكُبَر، وتريُد أن تتوسَع وتعرَض أطقَم أثاٍث كاملٍة 

عندما يكوُن لديَك .لكلِّ غرفٍة بمختلِف التشطيباِت الخشبيِة الممكنِة لجميِع عمالِئَك بأنحاِء مصرَ 
 من الُمنتجاِت التي تريُد بيَعها عبَر اإلنترنِت لقطاعاٍت واسعٍة من العمالِء، قد يكوُن كمية  كبيرة  

 الوقُت قد حاَن للتفكيِر في حلٍّ متكامٍل للتجارِة اإللكترونيِة، ويوجُد منه الكثيُر في السوِق مثلَ 
"Algiftz.com" و"Alshop.com" و"Souq.com". 

 
، فيما ستحتاُج دفَع األمواِل لبعِضها اآلخِر، لكن   بعُض هذه الحلوِل تقدُم خدماِتها بشكٍل مجانيٍّ

إحدى هذه المميزاِت المشتركِة هي القدرُة على .جميُعها توفُر مجموعة  واسعة  من المميزاِت 
يوفُر نظاَم إدارِة    إنشاِء وإدارِة متجٍر إلكترونيٍّ يعمُل بالكامِل، خاصة  لفائدِته الكبيرِة؛حيُث 

 .مَع ميزِة إدارِة الطلباِت  (Backend system) المحتوى
ا، لنلِق نظرة  أقرَب على كيَف يمكُن لنظاِم إدارِة المحتوى مساعدُتكَ   !إذ 

 
ا، أوال  يمكُن لعمالِئَك أن ُينشئوا حساباِتهم الشخصيَة ويتحكموا بمعلوماِتهم الشخصيِة  حسن 

كما يمكُنَك أن تعرَض عليهم رموز قسائِم، .اتيِر وإضافِة عناويِن الشحنِ وتفضيالِتهم بشأِن الفو 
 .ودمَج خياراِت دفٍع متعددٍة، بل وحتى تخصيِص عمليِة سداِد الرسوِم 

 
وبدال  من برمجِة كلِّ ذلك بنفِسَك، يمكُنَك استخداَم خدماِت التجارِة اإللكترونيِة تلك لوضِع  

مستودِع، وإنشاَء وتنظيَم فئاٍت رئيسيٍة وفرعيٍة للمنتجاِت، وتوفيَر وإدارِة َتفاصيَل المنتجاِت وال
كما يمكُن للعديِد من الحلوِل أن تديَر الطلباِت، وتتبُع الشحِن .البحِث المتقدِم عن المنتجاِت 

 .وتفاصيَل التنفيِذ، باإلضافِة إلى تحقيِق التكامِل مَع األنظمِة الماليِة وأنظمِة المحاسبةِ 
 

أنت كتاجٍر ُتنمي عمَلَك على اإلنترنت ستحتاُج إلى األدواِت الصحيحِة لقبوِل الدفِع وإدارِة    :باختصارٍ 
الطلباِت، وهناك مجموعة  من الخياراِت وفَق احتياجاِتَك، بداية  من خدماِت التعامِل مَع الدفِع  

 (Payball أو "Google wallet" الُمسّماةِ  "Google" كخدمِة محفظةِ )المقدمِة من جهاٍت خارجيٍة  
 .ووصوال  إلى منصاِت تجارٍة إلكترونيٍة مطورٍة بالكاملِ 

 
ا كاَن الخياُر الذي تتبناُه، فالبيُع عبَر اإلنترنت طريقة  رائعة  لتنميِة نشاِطَك التجاريِّ   .أيًّ
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 زيادة المبيعات على اإلنترنت  -6.2
 بناء عملية تجارة إلكترونية سلسة -6.2.1

ا، لقد بدأَت بالفعِل في البيِع عبَر اإلنترنِت وباَت عمالؤَك يشتروَن عبَر موقِعَك مباشرة   هذا  .حسن 
ِق والدفِع في أقصى درجاِت   !أمر  عظيم   لكن هل عمالؤَك سعداُء كما يجُب؟ هل تجربُة التسوِّ

ِن تجربِة التجارِة السالسِة الممكنِة؟ سنتناوُل اآلَن كيَف يمكُنَك استخداَم التحليالِت لتحسي
اإللكترونيِة لعمالِئَك على نحٍو مستمٍر، وسنناقُش التحسيَن األمثَل وفَق األجهزِة اإللكترونيِة  

ا استخداَم   ا لصفحاَت منتجاِتَك، وأخير  المختلفِة، وتحسيَن التصفِح والبحِث، والتحسيَن األمثَل أيض 
 .حساباِت العمالِء لتعزيِز عمليِة سداِد الرسوِم 

 
الخطوُة األولى لتحسيِن تجربة التجارة اإللكترونية هي التأكد من أنَّ عمليَة الشراِء تجري 

ففي هذه األياِم، األمُر  .بسالسٍة على كلِّ األجهزِة اإللكترونيِة التي قد يستخدُمها عمالؤكَ 
 .يشمُل أكثَر من أجهزِة الكمبيوتِر المكتبيِة والمحمولةِ 

 
ِت التحليالِت والحظَت أن كثيريَن يزوروَن موقَعَك عبَر األجهزة الجّوالة،  لنقْل أنَك تفحصَت بيانا

ا ما يقوموَن بعمليِة شراءِ  هذا دليل  على أن المتسوقيَن باستخداِم الجّواِل أو  .لكنهم نادر 
األجهزِة اللوحيِة قد ال يتمكنوَن من مشاهدِة صفحاِت منتجاِتَك بشكٍل مالئٍم أو التحرِك بسالسٍة 

 .هذا يعني أن أماَمك اآلَن بعَض العمِل للقياِم به.َل عمليِة الدفعِ خال
 

لموقِعَك   "تصميٍم متجاوٍب "لحلِّ هذه المشكلِة أماَمك أحُد الخياراِت الممتازِة، وهو تنفيُذ  
َف مَع أحجاِم الشاشاِت المختلفةِ  ، والذي يمكُنُه التكيَّ أو إذا كنَت ترغُب في ضماِن .اإللكترونيِّ

ا على الهواتِف الذكيِة فيمكُنَك إنشاَء موقٍع إلكترونيٍّ ُمخصٍص للجّوالِ تجربةِ   . تسُوٍق أكثَر اتساق 
 

ا من حلِّ المشكلِة لمختلِف أنواِع األجهزِة، ولديك فرصة  أخرى لتحسيِن  هكذا، أصبحَت اآلَن واثق 
 .تجربِة التسوِق 

 
َن صفحِتَك الرئيسيِة إال أنهم ال يأخذوَن الخطوَة  لكن لنفترْض أن تحليالِتَك ُتظهُر أنَّ كثيريَن يزورو

 .التاليِة بمعاينِة منتجاِتك 
 

َل على زواِرَك التصفَح والعثوَر على ما يبحثوَن عنه؛لذلك   ا أن ُتسهِّ في هذه الحالِة ستريُد حتم 
، ستستخدُم  .عليك البدُء بآليِة تصفٍح يمكُن لزواِرَك فهُمها واستخداُمها بسهولةٍ  فئاٍت إجماال 

 .أساسية  وفرعية  لتنظيِم قائمِة منتجاِتَك بأيِّ عدٍد من الطرِق 
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، ثم يمكُنَك   لنستخدَم صانَع األثاِث كمثاٍل، يمكُنَك البدَء بفئاٍت واسعٍة لغرٍف مختلفٍة بالمنزِل مثال 
تِب أو طاوالِت إضافَة فئاٍت فرعيٍة لقطِع األثاِث المنفردِة في كلٍّ منها، مثَل إطاِر السريِر أو المكا

ا، ما الطريقُة الُمثلى التباِعها في هذا األمِر؟.غرفِة الطعاِم   إذ 
 

ا، اإلجابُة ببساطٍة هي ما يفضُله عمالؤكَ  يمكُنَك إجراَء اختباٍر رسميٍّ لتعرَف كيَف تفاعَل .حسن 
دقاِئَك وعائلِتَك  عمالؤَك مَع الترتيباِت المختلفِة، أو يمكُنَك ببساطٍة إجراَء استطالِع رأٍي بيَن أص

 .وعمالِئَك الموثوقيَن لتعرَف ما يفضلوَنه
 

ا أشخاص  يفضلوَن  ا كانت الطريقُة التي سترتُب بها عمليَة التصفِح بموقِعَك،ُ سيظل هناك دائم  أي 
لهذا السبِب من  .البحَث عن شيٍء بعيِنه بدال  من تصفِح الفئاِت الرئيسيِة والفرعيِة المختلفةِ 

وهناك طريقة  أخرى رائعة  .فَر الخياريِن وتدرَج وظيفَة البحِث بموقِعَك اإللكترونيِّ األفضِل أن تو 
ِق، وهي صفحاُت منتجاِتكَ   .لتحسيِن تجربِة التسوِّ

 
ا من الناِس يزوروَن صفحاِت منتجاِتَك لكنهم ال يضيفوَن أيَّ  لكن ماذا إذا كنَت تالحُظ أنَّ كثير 

ِق؟  منتٍج إلى سلِة التسوِّ
 

ا من زوايا مختلفٍة تتيُح يمكنُ  َك إضافَة فيديو لحرفيٍّ أثناَء قياِمه بعمِلِه أو معرٍض يضُم صور 
لعمالِئَك أن يلقوا نظرة  من قرٍب على قطعِة أثاٍث بعيِنها، لكن تأكْد أن تلك الصوَر ذاَت جودٍة 

 .احترافيٍة وسريعُة التحميلِ 
 

  ، ا أن تكتَب توصيفاٍت رائعة  وتوفُر كلَّ التفاصيِل والقياساِت، وهو ما قد يمدُّ كما يمكُنَك أيض 
 .العميَل بالثقِة بأنه مستعد  للشراءِ 

 
آخُر شيٍء سنتناوُله هو كيَف يمكُنَك تحسيَن تجربِة التجارِة اإللكترونيِة عبَر استخداِم حساباِت  

 .العمالءِ 
 

، قد تالحُظ في بياناِت تحليالِتَك أن العمالَء   يتسوقوَن عبَر موقِعَك ويضعوَن المنتجاِت بعربِة  فمثال 
ا؟ يمكُنَك تشجيَع العمالِء على  التسوِق، لكنهم يغادروَن قبَل إتماِم عمليِة الشراِء، ما الحلُّ إذ 
 .إنشاِء حساٍب حتى ُيبسَط عمليَة الشراِء وُيقلَل احتماليَة المغادرِة قبَل إتماِم عمليِة الشراءِ 

 
فبينما ُيكمُل العميُل عمليَة الشراِء اإللكترونيَة، يمكُنَك السماَح له بتخزيِن معلوماِت الشحِن 
ا عملياُت الشراِء   والفوترِة وتفضيالِت الدفِع في حساٍب على موقِعَك، وسيسهُل ذلك أيض 

ا أكبَر، يمكُنَك استخداَم عمليا  .المستقبليةِ  ا لتحرَز تقدم  ِت الشراِء السابقِة  أّما إذا كنَت مستعدًّ
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ا؛لتتمكَن من التوصيِة  الخاصَة بالعميِل، وعملياِت البحِث األخيرِة أو المنتجاِت التي شوهدْت مؤخر 
فمثال  إذا اشترى للتو طاولَة طعاٍم فقد توصي بأفضِل طاقم  .بمنتجاٍت محددٍة قد تثيُر اهتماَمه

 .كراسي يتماشى مَع تصميِم وزخارَف الطاولةِ 
 

ا، فالعديُد    بالطبِع، ا مكافأَة عمالِئَك األوفياِء بعروٍض وخصوماٍت مصممٍة لهم خصيص  تذّكْر دائم 
ِق توفُر هذه المميزاِت بشكٍل افتراضيٍّ   .من حلوِل عرباِت التسوِّ

 
ا مَع   :باختصارٍ  ، تتطلُب أن يكوَن موقُعَك متوافق  تحسيُن التجارِة اإللكترونيِة عملية  مستمرة 

ا  األجهزِة اإللك ، بجانِب أن يكوَن سداُد الرسوِم سلس  ا بشكٍل ذكيٍّ ترونيِة المختلفِة، وُمرّتب 
 .باستخداِم حساباِت العمالءِ 

 
اتخاُذ هذا االتجاِه سيساعُدَك في مسعاَك لتوفَر أفضَل خدمٍة ممكنٍة لعمالِئَك الحالييَن  

 .والمستقبليينَ 

 

 اإلنتاج والترويج والتسويق -6.2.2
ابينما تبني متجَرَك اإل ا ُيشكُل تحدي  ، قد يكوُن الترويُج لقائمِة منتجاِتَك أمر  هنا،  .لكترونيَّ

سنستعرُض أفضَل الطرِق لترويِج منتجاِتَك وعروِضَك الخاصِة، وسنريَك كيَف تتنبُأ بالمنتجاِت التي 
 .يفضُلها عمالؤَك، وسنساعُدَك على عرِض المنتجاِت التي ال يراها العمالُء عادة  

 
؛ حتى يسهَل على زّواِرَك أن يتصفحوا جميَع  خطوُتَك األولى ستكوُن تأسيُس متجِرَك اإللكترونيِّ

ا للفئاِت الرئيسيِة والفرعيِة   .منتجاِتَك المعروضةِ  ا صحيح  وبالتأكيِد ستريُد أن تنشَئ تسلسال  هرميًّ
 . منتجاِتَك المعروضِة للبيعِ للمنتجاِت، وهو ما سيساعُد الزائَر على التنقِل داخَل موقِعَك والئحةِ 

 
ا هل تذكُر آخَر مرٍة  .ال يختلُف الترويُج للمنتجاِت بالمتجِر اإللكترونيِّ عن متجٍر بشارٍع رئيسيٍّ كثير 

ا لألثاِث، على األرجِح لم تدخْل وتتفحْص خريطة  لممراِت المتجِر تشيُر إلى أماكَن  زرَت فيها متجر 
ا يمكُنها أن تغمَرَك العثوِر على المنتجاِت، لكن غا ا دخلَت للبحِث قرَب الباِب عن أريكٍة مريحٍة جدًّ لب 

 .داخَلها
 

، فإذا كانت  ا منتجاٍت محددة  ومميزة  ومثُل المتاجِر التقليديِة، فالمتاجُر اإللكترونيُة تعرُض أيض 
ِث قد يتجُه إجازُة الصيِف في نهايتها، وبدَأ الطالُب في العودِة إلى الجامعاِت، فمتجُر األثا

ويمكُنَك القياَم باألمِر ذاِتِه  .هذا ُيعّد ِمثاال  على ترويِج السلعِ .لعرِض وبيِع المكاتِب أو المكتباِت 
ربما يساعُدَك الترويُج .على اإلنترنت عبَر البدِء بالترويِج لمنتجاٍت محددٍة على الصفحِة الرئيسيةِ 
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ا، والذي تريُد أن يراه المزيُد من على بيِع المنتجاِت القديمِة أو إظهاِر أحِد الم نتجاِت األكثِر مبيع 
 .عمالِئكَ 

 
ال تنَس أنَّ استخداَم جزٍء من صفحِتَك الرئيسيِة الستعراِض المنتجاِت أو حتى إدارِة حمالٍت إعالنيٍة 

وهذه فقط  .إلكترونيٍة على صفحاٍت مخصصٍة مقصودٍة سيكون فكرة  رائعة  للترويِج عبَر اإلنترنت
 .يُة البدا

تخيْل نفَسَك تدخُل متجَر أثاٍث تقليديٍّ لتجَد المعروضاِت األماميَة تتغيُر من حوِلَك بشكٍل سحريٍّ 
ا   وفَق اهتماماِتَك، وبينما تتجوُل بالداخِل إذ بالعروِض الترويجيِة التي تصادُفها ُتعّدُل خصيص 

فبينما يتصفُح الزواُر صفحاِت   !هُ هذا بالضبِط ما يمكُن للمتاجِر اإللكترونيِة فعلُ .وفَق ما شاهدَت 
، تجمُع أنت المعلوماِت عن اهتماماِتهم، وتستخدُم تلك المعلوماِت للتنبِؤ بما   موقِعَك اإللكترونيِّ

 .يمكُن أن يثيَر اهتماِمهم في المرِة المقبلةِ 
 

ا بعدما شاهدَت    "منتجات  ُمقترحة  "فربما ظهرْت لك    !فّكْر في آخَر مرٍة تسوقَت خالَلها إلكترونيًّ
فعلى سبيِل المثاِل، إذا كنَت بموقٍع إلكترونيٍّ .منتجاٍت محددٍة أو وضعَتها في عربِة تسوِقكَ 

ا ترويجية    للكراسي أو غوالِق لتصنيِع األثاِث تتصفُح طاوالِت المطبِخ، فربما قد شاهدَت عروض 
 .النوافِذ التي ُتناسُب الغرفة 

 
ِق مثلَ  ا، فالعديُد من مزودي خدمِة عرباِت التسوِّ  "و "Volusion"و "Magento" لم يعْد األمُر صعب 

Prestashop" و" Shopify" يوفروَن محركاِت التوصيِة بالمنتجاِت ،. 
 

التوصُل إلى طرٍق لعرِض المنتجاِت التي لم    أّما األمُر التالي في الترويِج والتسويِق للمنتِج هو
ا لبيِع منتجاٍت  يكْن زواُرَك ليبحثوا عنها في األحوال األخرى، وقد تكوُن تلك طريقة  فعالة  جدًّ

 .إضافيٍة للعمالِء الحاليينَ 
 

ا، لنتخيْل أن مديَر مكتٍب يبحُث عن مكتِب جلوٍس جديٍد لرئيِس مجلِس  ا كيف يعمُل ذلك؟ حسن  إذ 
ا  اإل ا، لكنه ربما لم يفكْر في شراِء مكتبٍة أو أبواٍب ُمصنعٍة خصيص  ا وأنيق  ا كبير  دارِة، يريُد شيئ 

اآلَن هو الوقُت المثاليُّ لتذكيِره بذلك، فالترويُج للمنتجاِت ذاِت الصلِة  .لتتماشى مَع المكتِب 
 .يمكُنُه المساعدَة في زيادِة المبيعاِت 

 
التجارِة اإللكترونيِة يعرُض لك الكثيَر من الطرِق الرائعِة لضماِن مشاهدِة  في النهايِة، عالُم  

، فمثال  يمكُنَك إنشاء واجهِة   وتفاعِل عمالِئَك مَع المنتجاِت ذاِت الصلِة على موقِعَك اإللكترونيِّ
 عرٍض افتراضيٍة عند دخول الموقع، أو استخداَم المعلوماِت لتقترَح عليهم ما يمكُنهم شراؤهُ 

 !هيا ابدْأ اآلَن وباشْر بالبيعِ   .في ما بعد
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 إعادة االستهداف مع التجارة اإللكترونية -6.2.3
ِق ليتجاوَب مَع ذلك  هل كنَت تعلُم أن موقَعَك للتجارِة اإللكترونيِة يمكُنُه تعقَب سلوِك المتسوِّ

؟ وأنَّ بإمكاِنَك استخداَم ذلك لجلِب الزواِر مرة  أخرى لمتجرِ  َك، حتى بعد  بإعالٍن ديناميكيٍّ
 مغادرِتهم لزيارِة مواقَع أخرى؟

ى بـ  .(product retargeting) "إعادِة استهداِف الُمنتجِ "هذا ما ُيسمَّ
واآلَن دعنا نستكشُف ماهيَة ذلك، وكيَف يعمُل، وُنعطيَك نصائَح إلدارِة حمالِتَك الناجحِة إلعادِة  

 .االستهداِف 
 

، ولكن لسبٍب ما قررنا  ، ووضُع منتٍج بعربِة التسّوقِّ ُح متجٍر إلكترونيٍّ ا تصفُّ ا سبَق لنا جميع  غالب 
أتذكُر آخَر مرٍة قمَت بذلك؟ هل الحظَت فجأة  رؤيَة إعالناٍت لهذا المنتِج الذي لم  .عدَم شراِئهِ 

ا، هذا ما ندعوه بـ  ." االستهداِف إعادةِ "تشتِرِه على مواقَع إلكترونيٍة أخرى؟ حسن 
 

ُتخبُر الطريقُة التي يتصرُف بها المتسوقوَن على موقٍع للتجارِة اإللكترونيِة صاحَب المتجِر بالكثيِر  
ا  .عن المنتجاِت التي يهتموَن بها، وحتى ما كانوا على وشِك شراِئهِ  هذه المعلوماُت مفيدة  جدًّ

ا ا بمنتجاٍت   لعمِلَك؛ألنها تسمُح لك بتصميِم إعالناٍت محددٍة جدًّ تستهدُف من أظهروا اهتمام 
 .أو تجديُد النشاِط التسويقيِّ   "إعادُة استهداِف المنتج"وهذا ما يدوُر في فلِكِه  .بعينها

 
ا ما يتسوُق عبَر اإلنترنت لشراِء أثاٍث ُيصنُع بالطلِب، فيزوُر متجَرَك اإللكترونيِّ   لنفترْض أن شخص 

تعرُضها أنت، ولكن في منتصِف الطريِق خالَل عمليِة سداِد ويقُع في حبِّ طاولِة مطبٍخ جميلٍة  
 .الرسوِم يقرُر تأجيَل الشراِء ومعرفَة ما إذا كان متجر  آخُر لديه منتجات  خاصة  

 
إعادِة "لحسِن الحِظ، عندما كان الشخُص يتصفُح متجَرَك اإللكترونيَّ لألثاِث كنَت تستخدُم حلَّ  

صغيرة  موضوعة  على صفحاِت موقِعَك تتتبُع المنتجاِت التي اهتمَّ بها ، وهو شفرة   "االستهداِف 
ُق على أيٍّ من الصفحاِت  ، إذ لم يتم تبادُل أيِّ   .المتسوِّ ا سرية  تنتهُج شفرُة التتبِع هذه طرق 

َق أراَد  ا وهو اآلَن يعلُم أن المتسوِّ معلوماٍت شخصيٍة، لكن ما حدَث هو أن موقَعَك تتبَع سلوك 
 .َة المطبِخ هذه، وأنه لم ُيقدْم على شراِئها بالفعلِ طاول
 

ِق هذا على المتجِر اإللكترونيِّ معلومة  عظيمة  لك كُمعلٍن، فاآلَن يمكُنَك  يمثُل سلوُك التسوِّ
إعادِة استهداِف  "استخداَم تلك المعلومِة التخاِذ إجراٍء، وهو الوقُت الذي يحيُن فيه دوُر حلوِل  

 ."المنتجِ 
 

، وجميُعها ستسمُح لَك بجمِع "إعادِة استهداِف المنتجِ "، أماَمَك العديُد من خياراِت واآلنَ 
ا بإعالناٍت ُمخصصٍة وفَقا لتلك المعلوماِت   .المعلوماِت ثم استهداِف الجماهيِر الحق 
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، ويق َق ترَك متجَرَك اإللكترونيَّ لألثاِث وذهَب إلى موقٍع إخباريٍّ ا لنقْل إنَّ الُمتسوِّ رُأ اآلَن حسن 

، إعالُنَك اإللكترونيُّ وعليه صورُة   .مقاال   عندما يتجُه بعينيِه إلى يميِن الصفحِة ماذا سيرى؟ صحيح 
ا ا خصم عشريَن بالمائةِ   !طاولِة المطبِخ التي كان ينظُر إليها مؤخر  قد    .وربما ُكتَب عليها أيض 

ا إلقناِعِه بإتماِم عمليِة    .الشراِء في النهايةِ يكون هذا الحافُز كافي 
 

، ويوجد العديُد من الخدماِت المتاحِة مثَل "إعادُة استهداِف المنتج"بصورٍة أساسيٍة، هذا هو  
تتشارُك هذه الخدماُت في عدٍد من الوظائِف األساسيِة، لذا سنتحدُث ."Criteo"و "Google إعالنات"

 .عنها اآلنَ 
 

التي تتتبُع تفاعالِت الُمتسوقيَن، ثم ُترسُل تلك يبدُأ األمُر بالشفرِة التي تحدثنا عنها، و
ا إلى خدمِتَك لـ  ."إعادِة استهداِف الُمنتجِ "المعلوماِت الحق 

 
كُمعلٍن، يمكُنَك التوجَه إلى خدمِتَك إلعادِة استهداِف المنتِج، ووضَع قواعَد ومعاييَر قياٍس، 

ِر، ستبدُأ الخدمُة في استهداِفِه  وعندما يقوُم شخص  ما بتصفِح موقِعَك وتلبيِة هذه المعايي
وألنَّ الخدمَة َتعرُف المنتجاِت التي   .باإلعالناِت عبَر واحدٍة أو أكثَر من شبكاِت اإلعالِن عبَر اإلنترنت

ا وشديدَة الفاعليةِ   .يهتمُّ بها الُمتسوُق بالضبِط، ستكوُن تلك اإلعالناُت ُمحددة  جدًّ
 !ِت إلدارِة هذه األنواِع من الحمالِت واآلَن لننظْر إلى عدٍد من اإلرشادا

 
، ليَس عليك عرُض تخفيٍض في الحاِل طواِل الوقِت، فبينما اعتبرنا في المثاِل السابِق أن   أوال 

السعَر هو السبُب وراء عدِم شراِء المتسوِق، يوجُد في الواقِع الكثيُر من األسباِب خلَف مغادرِة  
إذا تابعَت تقديَم التخفيضاِت على نحوٍّ مستمٍر فقد   .الشراءِ الناِس للمواقِع دوَن إتماِم عمليِة  

 .تمنُع نفَسَك من تحقيِق المكاسِب الكاملةِ 
 

ألنَّ المشتري ربما يكوُن قد   بعد ذلك، من الجيِد أن تعرَف متى تتوقُف عن عرِض تلك اإلعالناِت؛
تسمُح   .رأيُه وال ينوي شراءه بأيِّ سعرٍ عثَر على المنتِج في مكاٍن آخَر واشتراه، أو ببساطٍة غّيَر  

باختباِر ووضِع حدوٍد لعدِد مراِت عرِض اإلعالِن للشخِص ذاِتِه    "إعادِة االستهداِف "لك معظُم حلوِل  
مَع    "إعادِة استهداِف المنتجِ "وبأيِّ حملٍة إعالنيٍة، يجُب قياُس وتحسيُن أداِء حمالِتَك لـ  .وإلى متى

ي تتبَع معدل اإلحاالت، واختباَر أنواٍع جديدٍة من اإلعالنات، وتعديَل  مروِر الوقِت، وهذا يعن
 .المعاييِر التي تتبعها، باإلضافِة إلى استخداِم التحليالِت إلدارِة هذه الحمالِت 

طريقة  رائعة  إلعادِة إشراِك الزّواِر الذين ربما لم   "إعادُة استهداِف المنتجِ "في النهايِة، تظُل  
وبمعرفِة آليِة عمِلها، وكيفيِة تنفيذها وتحسيِنها على مداِر الوقِت،   .مرة  أخرىينووا العودة  

 .يمكُن أن تكوَن هذه الحمالِت إضافة  رائعة  لخطِتَك للتسويِق الرقميِّ 
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 تحقيق انتشار عالمي للنشاط التجاري -7
ا  -7.1  توسيع النشاط التجاري عالميًّ

 مقدمة عن التسويق الدولي والتصدير -7.1.1
ُل اإلعالُن  ا يتحدثوَن عن السوِق الدوليِة، واليوَم ُيسهِّ بالتأكيِد سبَق لك أن سمعَت أشخاص 
ا التفكيَر خارَج الحدوِد الجغرافيِة عنَد البحِث عن عمالَء جددٍ   .الرقميُّ أليِّ نشاٍط تجاريٍّ تقريب 

 
، مَع التركيزِ   الدرسفي هذا    على كيفيِة تقييِم سنتناوُل فرَص وحقائَق التسويِق العالميِّ

 .األسواِق العالميِة، بناء  على ُمنتِجَك، واألموِر العمليِة والثقافيِة التي تحتاُج االستعداَد لها
 

ا لألسطواناِت القديمِة ذا سمعٍة ممتازِة خاصة وأّن معداِتَك   في البدايِة، لنفترْض أنَك تمتلُك متجر 
واآلَن بالرغم من أّن أعمالك    . قاعدِة عمالَء من النخبةِ الراقيَة وخبرَتَك ساعدتك على التميِز وجذِب 

جيدة، تريُد الوصوَل إلى المزيِد من العمالِء، وبعد أن راقبَت بعَض األسواِق في الخارِج، وجدَت أّن 
 .الخطوة التالية لنشاطك التجاري هو أن تبيَع منتجاِتَك في بلدان أخرى

ا؟  من أيَن تبدُأ إذ 
 

، ستحتاُج إ لى معرفِة المزيِد عن السوِق الُمستهدفِة في كلِّ منطقٍة ُتفكُر بالتوسع فيها، أوال 
 .ومعرفِة الطرِق الُمثلى للوصوِل إليها

 
، ومتابعة حركِة البحِث، والمنافسِة والتسعيِر، يمكن تكوين رؤيٍة  ، مَع اإلعالِن الرقميِّ فمثال 

احتى يمكَنَك    ِة؛لواضحٍة ألسواِقَك الُمحتم  .تحديُد األماكِن التي ستحصد فيها منتجاُتَك قبوال  جيد 
كما يمكُنَك استخداُم تقاريَر اتجاهاِت البحِث، والبياناِت الجغرافيِة في تحليالِت الويب، وأدواِت 

؛ لمساعدِتَك في تحديِد األسواِق التي سُتشكُل أفضَل مكاٍن لبدِء توسيِع   التحليِل التسويقيِّ
 .نشاِطَك التجاريِّ 

 
فكيَف يمكُنَك   .بمجرِد أن تعرَف المكاَن الذي تريُد التوجَه إليِه، قد تحتاُج إلى تخطي حاجِز اللغةِ 

َق إلى عمالَء محتمليَن من دوَن أن تخسر رسالتك أي معنى في عمليِة  أن تتواصَل وتسوِّ
 الترجمِة؟

 
، ولكّن خدماُت  لذلك قد تحتاُج القياَم بالترجمِة والتكييِف المحليِّ   لمحتوى موقِعَك اإللكترونيِّ

، لذلك عليك العمل مع مترجم محترف للتأكِد من خروِج  ا ما تكوُن دقيقة  الترجمِة اآلليِة نادر 
 .المحتوى باألسلوِب الصحيحِ 
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سيحتاُج عمالؤَك الجدُد والمحتملوَن الذين هم من ثقافاٍت ولغاٍت مختلفٍة أن يتواصلوا معَك 
ا؛لذلك يجب أن يكون لديك خطة  من البدايِة لتدعَم هذه االحتياجاِت الُمتعلقَة بخدمِة    أيض 

العمالِء، ثم فّكْر في البنية التحتيِة واألنظمِة التي ستحتاُجها لدعِم توّسِعَك في األسواِق  
 .الدوليِة بشكٍل ُمالئٍم 

 
ريبِة القيمِة المضافِة وأيَّ  ال تنَس اعتباراِت التعبئِة والتغليِف لألغراِض القابلِة للكسِر، وض

اعتبارات قانونيٍة أو تنظيميٍة، فبمجرِد تسويِة ذلك سيحيُن الوقُت لمراجعِة حلوِل التجارِة  
 .اإللكترونيِة والدفعِ 

 
بالُرْغِم من أنَّ الكثير من أنظمِة التجارِة اإللكترونيِة يمكُنها إجراُء صفقاٍت دوليٍة، إال أّنك ستحتاُج 

  درسياراِت عمليِة الدفِع وغيِرها من اإلعداداِت، وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل في  إلى تخصيِص خ
 .الحٍق 
 

ولكن حتى مَع أنظمٍة متميزٍة للتجارِة اإللكترونيِة، ستحتاُج إلى التفكيِر الُمسبِق في خطوِتَك 
ما هو   :اإلجابُة على أسئلٍة مثلَ   عليك.التاليِة، وهي توصيُل منتجاِتَك إلى عمالِئَك الدولييَن الجدد

 المطلوُب لشحِن وتوصيِل الطلباِت؟ ماذا عن إعادِة األمواِل ودعم ِوخدمِة العمالِء؟
التسويُق لعمالَء جدٍد في أسواٍق دوليٍة احتمال  مثير  يمكُنه توسيُع نشاِطَك التجاريِّ بشكٍل  

ا ُيمهُد الطريَق للنجا  .حِ ضخٍم، ولكنَّ رسَم خطِتَك مسبق 
 

القادمِة سنشرُح كيفيِة البحِث والتأكِد من صالحيِة السوِق لمنتِجَك في البلداِن    الدروسفي  
، ومناقشِة البنيِة التحتيِة والدعِم   الجديدِة، ثم سنساعُدَك في إدارِة الترجمِة والتكييِف المحليِّ

ا، سنتناوُل كيفيَة تكييِف تجارِتَك اإللكترونيةِ .الذي ستحتاُجه وعملياِت التوصيِل للسوِق   وأخير 
 .الدوليةِ 

 !ابق َمعنا، وسيكوُن نشاُطَك التجاريُّ مؤهال  للنجاِح في هذه األسواِق الجديدِة المثيرةِ 

 

 التحقق من صحة السوق الجديد -7.1.2
ها أنت ذا في المكاِن المناسِب لبدِء عمليِة توسيِع نشاِطَك التجاريِّ في بلداٍن جديدٍة، ولكن  

ا أن تحدَد البلداَن المناسبِة لَك،  قبَل أن   تبدَأ ببيِع منتجاِتَك أو خدماِتَك بالخارِج، من المهمِّ جدًّ
، وما إذا كان بعُضها يفرُض تحدياٍت لوجستيٍة  ا لما يعرُضُه نشاُطَك التجاريُّ واألسواِق األكثِر طلب 

 أو قانونيٍة يجُب أن تكوَن على درايٍة بها؟
َف يمكُن للتحليالِت واألدواِت مساعدُتَك في تحديِد األسواِق التي ، سنريَك كيالدرسفي هذا  

 .توفُر لك الفرصَة الُكبرى
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ا في بلِدَك   ا لبيِع األسطواناِت القديمِة النادرِة، ويعمُل بشكٍل جيٍد جدًّ لنفترْض أنَك تمتلُك متجر 
و خطوُتَك الكبيرُة  مصَر؛ولنقل إنك بدأَت تتساءُل عّما إذا كان التوسُع في أسواٍق جديدٍة ه

 أيَن ستتوسُع؟  :السؤاُل اآلنَ .التاليُة إلى األماِم 
فمن اإلماراِت إلى األردِن، ومن المغرِب إلى الجزائِر، يوجُد عدُة أسواٍق يمكُن أن تحقَق منتجاُتَك 

ا فيها، وأخرى تقلُّ بها احتماالُت نجاِحَك، فكيَف ُتحدُد؟ ا كبير   نجاح 
 

ا ، .لحسِن الحِظ، هناك العديُد من األدواِت التي يمكُنَك استخداُمها لتقييِم الموقِف مسبق  فمثال 
 Google's Global Market" أو Google يمكُنَك البدُء بمعاينِة أداِة بوابة األسواق العالمية من

Finder". 
من نتائِج البحِث عن كلماٍت رئيسية تسمُح لك هذه األداُة المجانيُة بسرعِة تحليِل الزياراِت الوافدِة  

، مثَل أين يكُثُر البحُث عن األسطواناِت القديمِة؟ وبذلك ستعرُف البلداَن   ُمهمٍة لنشاِطَك التجاريِّ
ا ذاَت طلٍب عاٍل على منتجاِتكَ   .التي ُتظهُر حركَة بحٍث عاليٍة والتي قد ُتمثُل أسواق 

 
جراِء الكثيِر من البحِث عن هذه العباراِت قد ال تكوُن وفي المقابل، إّن البلدان التي ال تميُل إل

ا بشأِن أماكِن استثماِرَك   .رهاَنَك الفائزَ  فباستخداِم تلك األداِة يمكُنَك اتخاُذ قراراٍت مدروسٍة جيد 
، وعند عثوِرَك على بلداٍن ُتجري الكثيَر من البحِث عن منتجاِتَك،   في توسيِع نشاِطَك التجاريِّ

 Google Keyword"التي تسمى بـ Google واٍت مثَل أداِة ُمخطِط الكلماِت الرئيسيِة مناستخدْم أد
Planner" أو أداة "Bing Keyword Research"   لمعرفِة حجِم المنافسِة على اإلعالناِت التي تظهُر

 .في نتائِج البحِث 
 

ا فيها عدد  قليل  من    .المنافسيَن أو عدد كبيرذلك سيساعُدَك في معرفِة ما إذا كنَت تدخُل سوق 
 Google هناك طريقة  أخرى ُمفيدة  وهي تحليالُت الويِب الخاصِة بَك، فإذا كنَت تستخدُم تحليالِت 

أو أيَّ أدواٍت شائعٍة أخرى للتحليالِت، يمكُنَك معرفُة ما إذا كان الناُس في األسواِق األخرى  
ا بنشاِطَك التجاريِّ   .يبدوَن اهتمام 

 
، تخيْل أنك قمَت بشحِن منتجاِتَك داخَل مصَر فقط حتى اآلَن، وتالحُظ أنه لديك الكثيَر من  فمثال 
الزائريَن لموقِعَك اإللكترونيِّ من المغرِب والذين يتصفحوَنه ويتابعون أخبارك، فهذا يعني أن 

 .لديك قاعدَة عمالَء بانتظاِرَك في المغرِب 
ساعدك في فهِم طلِب السوِق والمنافسِة، هناك اعتبارات  بعد أن تحدثنا عن األدوات التي ت

 .أخرى يجُب عليك أخُذها في الحسباِن عندما تحدُد األسواَق التي ستركُز عليها
 

، بعُض البلداِن قد ُتشكُل تحدّياٍت قانونيٍة وتنظيميٍة أو ضريبيٍة أكثَر من غيِرها؛لذلك يجب   فمثال 
فبعُض  . أن تبدَأ االستثماَر في مشروِع توسيِع نشاِطَك التجاريِّ أن يكوَن لديَك خلفية  عن ذلك قبلَ 
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، ولكنَّ القياَم ببعِض البحِث في هذا النوِع من األموِر "على الورِق "األسواِق قد تبدو جّذابة   
ولحسِن الحِظ، الكثيُر من الحكوماِت لديها مواقُع .سيساعُدَك على تجنِب أيِّ مفاجآٍت سيئةٍ 

 .ُنَك العثوَر فيها على مصادَر لمساعدِتَك في اإلجابِة على هذه األسئلةِ إلكترونية  يمك
 

إّن توسيَع نشاِطَك التجاريِّ في سوٍق جديدٍة قد يكوُن طريقة  رائعة  للنمو، ولكن قبَل   :باختصارٍ 
أن تتخذ هذه الخطوَة استخدْم أدواِت اإلنترنت لمساعدِتَك في معرفِة أيَن يوجُد طلب  قويٌّ على  

 .منتجاِتَك، ثم تأكْد أنَك لن تصطدَم بأموٍر قانونيٍة أو تنظيميٍة وذلك عبر إجراِء بحٍث عامٍّ أوال  
 .بمجرِد قياِمَك بذلك، تكون على طريِقَك لتوسيع نشاِطَك التجاريِّ في أسواَق جديدةٍ 

 

 كيف يتم فهمك في األسواق الدولية -7.1.3
خدماِتَك إلى ُعمالَء ُمحتمليَن يعيشوَن في مناطَق أخرى هل ُتفكُر في تسويِق منتجاِتَك أو  

 ويتحدثوَن لغاٍت أخرى؟
 

إذا كنَت تفكُر بذلك فربما تساءلَت عن كيفيِة القياِم بالخطوِة األولى، وهنا يظهر دوُر المحتوى 
، سنشرُح الفرَق بين الترجمِة والتكييِف درسفي هذا ال.الُمترجُم المتخصص في تكييف المحتوى
، وكيفيَة القيامِ بها بشكٍل صحيحٍ   .المحليِّ

 
ا لألسطوان ا في أسطواناِت موسيقى أم كلثوم، لنفترْض أنك تمتلُك متجر  اِت القديمِة متخصص 

وأنك مستعد  لبيِع منتجاِتَك للعمالِء في أسواَق أخرى، وأتممَت دراسةَ األمِر وتعتقُد أن المغرَب 
 .واإلماراِت سيكوناِن بلديِن رائعيِن لبيِع ُمنتجاِتكَ 

 
ويَق إليها، وكيَف سيكتشُف الناُس  عليك اآلَن أن تبدَأ في التفكيِر في الدوِل التي تريُد التس

أهو عبَر اإلعالِن؟ أو محركاِت البحِث؟ أو شبكاِت التواصِل .في المغرِب واإلماراِت منتجاِتكَ 
؟  االجتماعيِّ

 
ا ولمساعدِة موقِعَك اإللكترونيِّ على جذِب  .تقوُل االحتماالُت إنَك ستحتاُج إلى المزِج بينها جميع 

 . سيكوُن عليك التفكيُر في أمريِن، وهما الترجمُة والتكييُف المحليُّ العمالِء في بلداٍن مختلفةٍ 
فُرغَم كلِّ شيٍء، عندما يجُد العمالُء  .الترجمُة هي عمليُة تغييِر المحتوى من لغٍة إلى أخرى

لكن  .المحتملوَن في األسواِق الجديدِة موقَعَك اإللكترونيَّ يجُب أن يتمكنوا من فهِم ما يقوُله
ا، فالكلماُت والعباراُت التي تنجُح في السوِق المحليِة قد  مجرُد تر جمِة المحتوى قد ال يكوُن كافي 

 .ال تجُد صدى مَع الجمهوِر في األسواِق األخرى
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، وهو العمليُة التي تجعُل المحلييَن يشعروَن أنَك   ، "تتحدُث لغَتهم"وهنا دور التكييُف المحليُّ
، ربما تريُد التأكَد من أن موقَعَك الُمترجَم يعكُس وحداِت القياِس والعملِة والعناويَن   فمثال 

رجعياٍت ثقافيٍة  الخاصِة بالمنطقِة، وقد تريُد تغييَر طريقِة تصفِح الموقِع، واالستعانَة بم
ا للعمالِء الذين تسوُق لهم  .محددٍة؛لكي تبدو محليًّ

 
وبمجرِد أن تتمَّ ترجمُة وتكييُف موقِعَك .يعمل الكثيُر من الشركاِت واألشخاص في هذا المجال

ا، يجُب أن تتمَّ مراجعُته من ِقبِل متحدٍث أصليٍّ للغة لضمان الجودة  .اإللكترونيِّ محليًّ
ا باختصارٍ  ، ويمكُن   :إذ  إّن التوسَع خارَج سوِقَك المحلّيِة هو خطوة  مهمة  لتنميِة نشاِطَك التجاريِّ

ا أن يساعَد عمالءَك الُمحتمليَن في العثوِر عليك وفهِم  لترجمِة وتكييِف موقِعَك اإللكترونيِّ محليًّ
 .ما تقدُمه

 

 اإلعالنات في أسواق جديدة -7.1.4
التجاريِّ في سوٍق جديدٍة، ستحتاُج إلى وضِع خطٍة إذا كنت ُتخطُط لتوسيِع نطاِق نشاِطَك  

 .لمساعدِتَك على اإلعالِن بفعاليٍة في ذلك البلدِ 
 

قد يصُل إليك العمالُء في سوٍق جديدٍة عبَر نتائِج البحِث المجانيِة أو التوصيِة الشخصيِة، ولكّن 
لذلك سُنلقي نظرة  على  .االستثماَر في اإلعالِن قد ُيساعُدَك في إذاعِة صيِتَك بشكٍل أسرعَ 
واإلعالِن عبَر    "الُصورّيُة   اإلعالناُت "اإلعالِن عبَر شبكِة البحِث، واإلعالِن على الشبكِة اإلعالنيِة أي  

ا ، وكيَف يمكُن أن تعمَل مع   .مواقَع التواصِل االجتماعيِّ
 

كنَت تخطُط لتوسيِع نطاِق نشاِطَك    إذا.لنعْد إلى مثاِل المتجِر القديِم لألسطواناِت الصوتيةِ 
ا بما  التجاريِّ من مصَر إلى المغرِب، سُتريُد بالطبِع أن تترجَم موقَعَك إلى الفرنسيِة، وتكيَفُه محليًّ

بهذه الطريقِة، عندما يبحُث الناُس عن مصطلحاٍت مثَل أسطواناٍت قديمٍة باللغِة  .يناسُب المغرَب 
 .إللكترونيَّ وقد يصبحوَن عمالءَك الجددَ الفرنسيِة سُيصادفوَن موقَعَك ا

 
لكن إذا أردَت أن تعرَض نشاَطَك التجاريَّ أماَم المزيِد من العمالِء المحتمليَن، فاإلعالُن فكرة   

 .جيدة  
، اإلعالُن عبَر نتائِج البحِث طريقة  رائعة  للظهوِر أماَم الناِس الذين يبحثوَن عن منتجاٍت مماثلٍة   مثال 

إذا كان لديك حملة إعالنية في بلدك األصلي، يمكنك ترجمُة وتعديُل كلماِتَك المفاتيِح .لمنتجاِتكَ 
ه األشخاَص إلى صفحٍة مقصودٍة مكتوبٍة باللغِة   وإعالناِتَك، ثم التأكْد من أن إعالناِتَك توجِّ

جديدِة،  إذا كنَت تتساءُل عن الكلماِت الرئيسية التي يشيُع استخداُمها في سوِقَك ال  .المحليةِ 
 Bing Keyword" أو "Google مخطط الكلمات الرئيسية من"يمكُنَك أن ُتجّرَب استخداَم أدواٍت مثَل  
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Research Tool" حيُث يمكُن لهذه األدواِت أن تخبَرَك بالكلماِت الرئيسية الرائجِة وغيِرها من ،
 .ن ُيحتمُل أن تواجَهُهمالمعلوماِت المفيدِة، مثَل التكلفِة المحتملِة وعدِد المنافسيَن الذي

 
لكن ماذا عن األشخاص الذين ليسوا يبحثون عن منتجاِتَك؟ تذّكْر أنَك عندما تتوسُع في سوٍق 

ا؟ ، فما الحلُّ إذ   جديدٍة من غيِر المحتمِل أن يكوَن الناُس على درايٍة بنشاِطَك التجاريِّ
ماعيِّ طريقتاِن رائعتاِن لزيادِة المعرفِة  لإلعالِن على الشبكِة اإلعالنيِة وفي وسائِل التواصِل االجت

 .بك
 

يمكُنَك البدُء باإلعالِن على المواقِع التي يزوُرها جمهوُرَك على اإلنترنت، فإذا كان هناك موقع  
رائج  يجتمُع فيه عشاُق مغربيون لموسيقى أم كلثوم وُيناقشوَن فيه أسطواناِتهم المفضلَة، قد  

ا ل ا مثاليًّ ا من المساعدِة، تفحْص أدواٍت مثَل .عرِض إعالِنكَ يكوُن ذلك مكان  إذا كنَت تريُد بعض 
لتوفَر لك معلوماٍت ُمفصلٍة عن المكاِن الذي يقضي فيه  "Google مخطط الشبكة اإلعالنية من"

 .جمهوُرَك وقَتهم على اإلنترنت
 

؟ من الجيد   دراسُة أيٍّ من مواقِع ماذا عن سلوك المغربيين على مواقِع التواصِل االجتماعيِّ
؟ أو هل هناك مواقُع رائجة  أخرى؟ Twitter و Facebook هل هو  .التواصِل االجتماعيِّ يستخدمونَ 

أو ربما موقع  خاصٌّ لهم؟ بمجرِد أن تحصل على تلك المعلوماِت سيصبُح بإمكاِنَك استخداُم  
عبَر     باألسطواناِت القديمةِ وسائِل التواصِل االجتماعيِّ لإلعالِن للمغرببين المهتميَن فعال  

استخداِم مزيٍج من خياراِت اإلعالِن ستكوُن قد جهزَت نفَسَك للفوِز بعمالَء جدٍد في سوِقَك 
 .الجديدةِ 

 
لنقْل إنَك بدأَت تناُل بعَض االهتماِم من عمالَء في سوِقَك الجديدِة، يمكُنَك اآلَن أن ُتهيَئ 

بناِء الوالِء لديهم، والتسويُق عبَر البريِد اإللكترونيِّ طريقة   إعالَنَك لتستمَر في التعامِل معهم و
حيث يمكُنَك إرساُل    رائعة  للبقاِء على تواصٍل مَع العمالِء المهتميَن على المدى البعيِد؛

ال تنَس أنَّ   .الُمستجداِت عندما يكوُن لديَك أسطوانات  جديدة  في المتجِر أو عروض  ترويجية  خاصة  
 .سوٍق قد يكوُن له قوانيُن مختلفة  للتسويِق عبَر البريِد اإللكترونيِّ كلَّ  
 

ا أن ُتجرَب إعادَة االستهداِف؛ ألن ذلك يسمُح لك باإلعالِن لألشخاِص الذين زاروا    كما يمكُنَك أيض 
يِّ  فيمكُنَك إظهاُر اإلعالناِت لألشخاِص المهتميَن بنشاِطَك التجار  .موقَعَك وفق ما قاموا به هناك 

ا، فهو   .وتشجيُعهم على العودِة مرة  أخرى إلى موقِعكَ  فإذا قرَأ شخص  ما مدونَتَك مرتيِن شهري 
 .لذا جرْب إعالناِت إعادِة االستهداِف إلقناِعِه بالشراءِ   مهتم  باألسطواناِت القديمِة بوضوٍح؛
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ُء على األرجِح ال يعلموَن عندما ُتوّسُع نطاَق نشاِطَك التجاريِّ في سوٍق جديدٍة فالعمال  :باختصار
 .بشأِن نشاِطّك التجاريِّ لذلك عليك القياُم ببعِض اإلعالنِ 

 
ا، فاإلعالناُت عبَر شبكِة   يمكُنَك استخداُم الكثيِر من األشكاِل المختلفِة لإلعالناِت وكلها تعمُل مع 

ولإلعالناُت على الشبكِة اإلعالنيِة  البحِث طريقة  رائعة  لنمِو نشاِطّك التجاريِّ في سوٍق جديدٍة،  
 .ووسائل التواصِل االجتماعيِّ والبريِد اإللكترونيِّ وإعادِة االستهداف دور  هام  

 

 األنظمة الداعمة التي ستحتاج لها -7.1.5
ع إلى مناطَق ودوٍل أخرى بضغطِة زٍر، وخاصة    ا كاَن الموقُع الفعليُّ لشركِتّك، يمكُنَك التوسُّ أيًّ

ا أسهَل بكثيٍر، حتى باَت خوُض اآلَن، بعدما   جعلَت أدواِت التسويِق من حمالِت اإلعالِن الدوليِة أمر 
ا بقوةٍ  لكن قبَل القياِم بذلك توقْف للتفكيِر في كيفيِة خدمِة عمالِئَك الجدِد على .التجربِة ُمغري 

وريِد الخاصِة بَك،  سنتحدُث عن القدراِت التقنيِة وإدارِة سلسلِة الت درسفي هذا ال  .الوجِه األكملَ 
فالتخطيُط لهذه التفاصيِل سيساعُد في  .والقواعِد والقوانيِن المحليِة التي قد تحتاُج أن تتبَعها

ِف على المشاكِل الُمحتملِة قبَل أن ننتقل إلى مواضيع أخرى  .تقليِل المخاطِر، والتعرُّ
 

، عليك فحُص أداِء موقِعَك اإللكترونيِّ في البلداِن التي   تريُد أن تبيَع فيها المنتجاِت؛ألنَّ أوال 
بعَض المناطِق تعاني من بطٍء في االتصاِل باإلنترنت، لذلك احرْص أن ُتظهَر صفحاِتَك على 

ا في األماكِن التي تريُد البيَع فيها  .اإلنترنت، وأن يكون موقُعَك يعمُل جيد 
 

بعَد ذلك، تحقْق من سلسلِة التوريِد الخاصِة بك، وتأكْد من قدرِتَك على توصيِل منتجاِتَك إلى كلِّ 
 .المناطِق البعيدِة؛حيُث تريُد بيَعها

 
ا، ال تنَس مراجعَة كلِّ الضرائِب والقوانيِن التي تؤثُر على األنشطِة التجاريِة في تلك  وأخير 

ا توفيُر تلك المعلوماِت، وقد تعرُض خدماٍت  يمكُن للوكاالِت الحكومي.األسواِق  ِة المحليِة أحيان 
 .استشاريٍة لمساعدِتَك على معرفِة ما تحتاُج معرفَته حوَل السوِق التي تخطُط للتصديِر إليها

ا كان موقُعهم، ومن الطرِق السهلِة   تذّكْر أنَك تريُد أن يتمكَن جميُع عمالِئَك من الوصوِل إليَك أيًّ
 .تقديُم دعِم العمالِء عبَر البريِد اإللكترونيِّ ووسائل التواصِل عبَر موقِعَك اإللكترونيِّ   للبدِء هي

  ، وفي وقٍت ما، قد يكون عليك إنشاُء وسيلَة اتصاٍل بجانِب موقِعَك اإللكترونيِّ كخٍط هاتفيٍّ مثال 
حتى يتمكَن العمالُء في وإذا كنَت تستخدُم خَط اتصاٍل مجانيٍّ تأكْد من أنه ُمهيأ  بشكٍل مناسٍب؛

 .البلداِن األخرى من االتصاِل بك بسهولةٍ 
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ا من اكتشاِف ُمنتجاِتَك وخدماِتَك   ، بدء  اآلَن فّكْر كيَف سيتجاوُب العميُل مَع نشاِطَك التجاريِّ
هل تحتاُج إلجراِء أيَّ تعديالٍت على خطتك لتبقى األمور تحت .وحتى تقديِم طلِب الشراءِ 

 السيطرة؟
 

ا في نجاِحكَ مراج ا مهمًّ  .عُة عملياِت نشاِطَك التجاري، خاصة  إدارِة سلسلِة التوريِد، سيلعُب دور 
ا لألسطواناِت في مصَر، وسمعَت أن بيَع هذه األسطواناِت يزدهُر  ا قديم  لنفترْضَ أّنك تمتلُك متجر 

 .تستفيَد من ذلك الرواجِ في الداِر البيضاِء؛لذلك تريُد أن تبدَأ في بيِع أسطواناِتَك في المغرِب ل
ُهنا قد تتضمُن إدارُة سلسلِة التوريِد الخاصِة بَك إمداَد المورديَن المحلييَن، مَع وضِع مستلزماِت 
 النقِل في االعتباِر وتحديِد الطريقِة األكثِر فعالية  لتوصيِل المنتِج إلى العميِل في الداِر البيضاءِ 

. 
ا   لشراِء أكثَر من ألَفْي أسطوانٍة قديمٍة يجُب تسليُمها خالَل لنتخّيْل أنَك تسّلمَت للتو طلب 

وإذا اعتبرنا أّن عمليَة الشحِن  .أسبوعيِن، لكنَك ال تمتلُك الكميَة الكافيَة في مخزوِنَك المحليِّ 
ستكوُن على مرحلتين وأّن تسليَم ما تبقى من الطلبية وإعادِة تغليِف المنتِج والشحِن إلى 

ا، قد تقرُر التعامل مع مورٍد محليٍّ العميل في أقلِّ م  .ن أسبوعيِن لن يكون ممكن 
 

ا إلى استكشاِف  وبينما تفكُر في توسيِع نشاِطَك التجاريِّ إلى األسواِق العالميِة ستحتاُج أيض 
القوانيِن واللوائِح المحليِة لممارسِة النشاِط التجارِي في كلِّ منطقٍة مستهدفة ألّن هذه 

ا للتوسِع في منطقٍة أو بلٍد محددالعواقُب    .القانونيُة يمكُنها أن ُتمثَل تحدي 
 

ادرْس ُمتطلباِت الضرائِب وقيوَد التصديِر واالستيراِد لمنتجاِتَك وخدماِتَك، فبعُض الدوِل لديها  
 .اتفاقات  قد تؤثُر على جمِع الضرائِب والرسوِم الجمركيِة، ما سيؤثُر على صافي دخِلكَ 

ا في  ا أيض  الطريقُة التي ُأسَس عليها نشاُطَك التجاريُّ من الناحيِة القانونيِة قد ُتحدُث فرق 
قدرِتَك على العمِل عبَر الحدوِد، فبعُض البلداِن قد تتطلُب منَك أْن ُتسجَل مَع السلطاِت المختصِة 

 .لكي تبيَع هناك 
 

بالنسبِة للعمالِء الجدِد، وافحْص عملياِت   اجعْل نشاَطَك التجاريَّ سهَل الوصوِل إليه  :باختصارٍ 
سلسلِة التوريِد وكيف يمكُنها العمُل عبَر الحدوِد، وابحْث في اللوائِح القانونيِة والحكوميِة التي 

 .تؤثُر على النشاِط التجاريِّ 
و توسعك في مناطَق وبلداٍن جديدٍة عملية طويلة وصعبة، ولكن بمجرد بدفي النهايِة، قد ي

 .لخطواِت الصحيحة، فأنت تضمُن طريقك نحو النجاحِ اتخاذ ا
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 مساعدة عمالئك في الخارج على شراء منتجاتك -7.1.6
، سنتحدُث عن الجانِب التقنيِّ لتوسيِع نشاِطَك التجاريِّ اإللكترونيِّ في بالٍد درسفي هذا ال

ا عن نطاِقَك التقليديِّ ونعطيَك قائمَة   .أخرى تدقيٍق لمساعدِتَك في سُنريَك كيَف تفكُر بعيد 
التأكِد من أنَّ موقَعَك اإللكترونيَّ ونظاَم تجارِتَك اإللكترونيِة وعمليَة سداِد الرسوِم سهلُة  

 .االستخداِم للزواِر من دوٍل أخرى
 

ا ألسطواناِت موسيقى أم كلثوم في مصَر، وذاعْت   ا قديم  لنُعْد إلى االفتراِض أنَك تمتلُك متجر 
هنا    .ي الحصوِل على بعِض الطلباِت من هواِة جمِع األسطوانات من دوٍل أخرىُشهرُتَك وبدأَت ف

لنلِق نظرة  على ما تحتاُج فعَلُه كي   !الوقُت المثاليُّ للوصوِل إلى العالميِة بمبيعاِتَك عبَر اإلنترنت
 .تنجحَ 
 

، ولدينا درس  كامل  يشمُل    :الخطوُة األولى المزيَد من التفاصيِل حوَل اللغُة والتكييُف المحليُّ
إذا بدأَت بالنموِّ في منطقٍة تتحدُث لغة  أخرى ستحتاُج إلى   :هذا الموضوِع، لكن إليك األساسياُت 

ترجمِة موقِعَك، وُربما من األفضِل أن يتمَّ القياُم بذلك عبَر متحدٍث أصليٍّ للغِة بدال  من خدماِت  
 .الترجمِة اآلليةِ 

 
ا لضمان أن يكون المحتوى مثَل   باإلضافة إلى الترجمة، ا أساسيًّ يؤدي التكييُف المحليُّ دور 

ا مع المعايير   االستماراِت التي ُيقدُم من خالِلها العمالُء المعلوماِت أو االستفساراِت مناسب 
 .المحلية مثل كيفية كتابة العناوين أو أرقام الهواتِف 

 
ُق دفٍع ُمفضلٍة مختلفٍة عن غيِرها، لذلك ستحتاُج لكلِّ دولٍة طر  .الخطوِة الثانيِة هي المدفوعاُت 

 لكن هناك خدماُت الدفِع عبَر اإلنترنت، مثلَ   .إلى البحِث عن كلِّ ُطرِق الدولِة التي تستهدُفها
"PayPal" و"Worldpay"  تذّكْر أنَّ بطاقاِت االئتماِن قد ال   .التي قد تكوُن حالًّ سهال  حوَل العالِم

لذا قد يفضلوَن استخداَم مثِل هذه الخدماِت أو حتى بطاقاِت    العمالِء؛  تكوُن ُمتاحة  لبعِض 
 .الخصِم 

 
ا في استخداِم نظاٍم للتجارِة اإللكترونيِة يتكيُف مَع مختلِف الُعمالِت  عليك أن ُتفكَر أيض 
الضرائِب  والضرائِب، ما يساعُد العمالَء على الدفِع دوَن الحاجِة إلى التفكيِر في أسعاِر الصرِف أو  

ا أن يقوَم بتلك الحساباِت بنفِسِه، ترتفُع   اإلضافيِة، وتذّكْر أنَّ العميَل عندما ال يكوُن مضطر 
 .احتماالِت شراِئهِ 
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ا، الخطوُة الثالثُة  ا للنظِر في موقِعَك بالكامِل من وجهِة   .المراجعُة   :أخير  َص وقت  عليك أن ُتخصِّ
الموقَع بحياديٍة، وكأنك زائر  من سوِقَك المستهدِف يجري عمليِة نظِر زائٍر من بلٍد آخَر، وافحْص  

 .شراِء على موقعك مثال  
 

ا وأّن المصطلحات دقيقة واألسلوب مألوف وأّن العمالت  ا أن الموقع يعمل جّيد  وتأكد دائم 
ما صحيحة وطرق الدفع مناسبة؟ واحرْص على المراجعة بانتظام للتأكِد من أنَّ كلَّ شيٍء يعمُل ك

 .ينبغي
 

، وجعُل موقِعَك   ا، القدرُة على اإلعالِن لعمالَء من أسواٍق دوليٍة فرصة  مربحة  محتملة  وأخير 
ا للزواِر، أينما كانوا، سيساعُد على إزالِة أيِّ عوائَق أماَم البيعِ   .مالئم 

 

 التوصيل للعمالء في جميع أنحاء العالم -7.1.7
سنشرُح عمليَة التوصيِل الدوليِة للمنتجاِت، وكيفيَة اختياِر شركاِء الشحِن   درسفي هذا ال

 .وأهميَة خدمِة العمالِء والدعِم لما بعَد البيعِ 
 

إذا كنَت قد أجريَت عمليَة شراٍء عبَر اإلنترنت من قبِل، فقد مررَت بتجربِة شحِن المنتِج أو إنجاِز 
ا، تعطي التاجَر من وجهِة نظِرَك كعميٍل، أنت ب .الطلِب  ا، تختاُر منتج  ا إلكترونيًّ بساطٍة تزوُر موقع 

بعَد ذلك، إذا كان لديك أي مشاكَل  .معلوماِت الدفِع والشحِن الخاصِة بك، وتنتظُر وصوَل الطلِب 
 .يمكُنَك التواصَل مَع الشركِة للحصوِل على المساعدةِ 

 
، فستتبُع عملية  مشابهة  بينما ت توسُع نحو األسواِق الدوليِة، لكن اآلَن باَتْت  أّما كنشاٍط تجاريٍّ

لديَك حدود  للتعامِل معها، عمالت  ُتحّولها، وعملياُت استرجاٍع للتعامِل معها، والمزيُد من  
 .العمالِء لدعِمهم

 
ا،   ا مختلف  ا من أحِد األنشطِة التجاريِة في دولٍة أخرى، ولكنَك تسلمَت غرض  لنتخيْل أنك طلبَت منتج 

يحدُث إذا كنَت غيَر قادٍر على التواصِل مَع الشركِة أو إعادِة المنتِج مرة  أخرى عبَر الحدود؟  ماذا س
ا  .بالتأكيد ستكوُن عميال  غيَر راٍض تمام 

 
، يمكُنَك تفادي هذا السيناريو عبَر اإلعداِد المناسِب، وعليك أْن تضَع بعَض   كماِلٍك لنشاٍط تجاريٍّ

 .اعتباِرَك في ما يخصُّ عملياِت التوصيِل الدوليِة، وهذا ما سنتحدُث عنه اآلنَ األشياِء في  
ا لألسطواناِت الصوتيِة، وأّن إعادة إصداِر ألبوِم   ا قديم  لنعْد إلى االفتراِض إلى أنَك تمتلُك متجر 

 .ألِم كلثوم رائج عندك وعالي الطلب  "ألف ليلة وليلة"
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ألّنه عليك مراقبَة الطلِب والتأكَد من أنَّ  المخزوِن وسلسلِة التوريِد لديك؛لُنلِق نظرة  على  
 .حتى يمكُنَك الوفاَء بالطلباِت عنَد وروِدها منتجاِتَك ُمخزنة  بشكٍل كاٍف؛

 
ا لمواعيِد التوصيِل  وعندما تستقبُل طلباِتَك، ستحتاُج إلى شحِنها في الوقِت الُمناسِب وفق 

فكرَت في قدرِتَك على الشحِن، والوقِت والتكلفِة المرتبطيِن بذلَك؟ فالشحُن  المحددِة، لذلك هل  
 .عبَر الحدوِد قد يتضمُن تكاليَف إضافيٍة عليك اعتباُرها عامال  في نموذِج التسعيِر الخاصِّ بكَ 

 
ِق، ليَس كلُّ شركاِت الشحِن قادرة  على الوصوِل إلى جميِع األسوا اآلَن لنفكر في شركاِء الشحِن؛

لذلك عليك عقُد شراكٍة مَع شركٍة أو وكالِة شحٍن موثوقٍة عبَر الحدوِد، فبعُضها لديه إمكانية   
أفضُل للوصوِل ألسواٍق معينٍة، والقدرُة على جمِع ودفِع ضرائَب االستيراِد أو الجمارِك بالنيابِة  

 .عنكَ 
 

ا ت  -أو شركاُتَك إذا احتجَت لذلك-شركُتَك للشحِن   قديَم النصيحَة لك في ما يخصُّ يمكُنها أيض 
، شركاُء    .احرْص على معرفِة جميِع خياراِتكَ   .التغليَف ووضَع الُملصقاِت للشحِن عبَر الحدودِ  فمثال 

الشحِن الموثوقوَن يمكُنهم فعال  أن ُيعززوا نجاَحَك عندما يتمُّ شحُن الطلباِت بدقٍة واستالُمها  
  . العميُل طلَبُه بنجاٍح، يبقى عليك بعض الخطواتفي الوقِت المناسِب، وحتى بعدما يتسلمُ 

، بينما تحاوُل تحويَل عميِل المرِة  ففترُة ما بعَد البيِع هذه قد تكوُن مصيرية  لنشاِطَك التجاريِّ
ا  .الواحدِة إلى ُمشتٍر ُيكرُر الشراَء كثير 

 
ما اشتروه؟ كيَف سُيديُر  ماذا يحدُث إذا احتاَج عمالؤَك في أسواٍق أخرى أن ُيعيدوا أو يستبدلوا  

نشاُطَك التجاريُّ عملياِت االستبداِل؟ كيَف ستتمُّ معالجُة عمليِة إعادِة األمواِل؟ يجُب أن توفَر 
إرشاداٍت واضحٍة وُمسبقٍة لعمالِئَك بشأِن السياساِت والعملياِت الُمرتبطِة بعملياِت إعادِة األمواِل  

 .والتبديلِ 
 

ا كان مكاُنهم،   ، ويمكُنَك توفيُر الدعِم عَبر اإلنترنت أو  أيًّ يتوقُع العمالُء خدمة  ودودة  وسريعة 
 .الهاتِف، ولكن في كال الحالتيِن، ستريُد أن يكوَن عمالؤَك قادريَن على التواصِل معَك مباشرة  
ا   وبينما ُتحدُد خطتك وأسلوبك ضْع في اعتباِرَك ليس فقط االختالفاِت اللغويِة، ولكن أيض 

 .حتى ُتوفَر أفضَل خدمِة عمالَء ُممكنة  خالَل وبعَد البيعِ   ختالفاِت الثقافيَة الُمحتملَة؛اال
 

قبَل عرِض خدمِة توصيِل الُمنتِج إلى العمالِء من بلداٍن أخرى، فّكْر في المخزوِن وسلسلِة   :باختصارٍ 
ا كان موقُعهم، وعن ا لُتهيىءالتوريِد والشحِن عبَر الحدوِد ودعِم العمالِء، أيًّ  دما ُتخصُص وقت 

ا   .عملياِتَك بشكٍل ُمالِئٍم، ستكوَن بالفعِل في طريِق إنجاِح نشاِطَك التجاريِّ دوليًّ
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