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مقدمة خاصة
بســم اهلل الرحمن الرحيم احلمد هلل والصاة والســام 

على رســول اهلل، أما بعد؛ فأنا محمد الشــريف. وقد درســت 

تقنيات التفاعــل واملعلوماتية االجتماعية فــي جامعة يورك 

بريطانيا وحصلت على درجة املاجستير في هذا اجملال من قسمي 

علم االجتماع وعلوم احلاســب. بعد ذلك انضممت إلى شركة 

براندتولوجــي في ســنغافورة لألعمال الذكيــة على اإلنترنت. 

َعملت بفضل اهلل مع العديد مــن الهيئات احلكومية واخلاصة 

مما زاد من جتربتـي النظرية والعملية في مجالي مراقبة احملتويات 

والتسويق.

مؤخرا درست دورة كاملة عن استراتيجية احملتويات جلامعة 

نورثويسترن على اإلنترنت من خال موقع Coursera. قام بشرح 

الدورة العديد من أساتذة اجلامعة، ومقدم الدورة كان البروفيسور 

جون الفني مدير قســم إدارة اإلعام جامعة نورثويســترن. أرجو 

من اهلل أن تكون هذه احملتويات مفيدة لكل من ســيقرؤها. هذه 

احملتويات سوف تكون مجانا للجميع وال يحق لك بيعها أو طلب 

أي عائد مادي مقابل إعادة نشر احملتويات. احملتويات التالية متوفرة 

باللغة العربية بدالً من اللغة اإلجنليزية لزيادة معلومات الدارسني 

باللغة العربية ومن يهتم بهــذا اجملال في العالم العربي. قمت 

بترجمة العديد من النقــاط حرصا على نقل املعلومة كما هي 
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ولكني أيضا قمت بإضافة و تغيير بعض األمثلة لتتناســب مع 

اجملتمع العربي. أيضا قمت بإضافة بعض البحوث واملراجع املهمة 

من خارج نطــاق الدورة والتي اًطلَعت عليها في أثناء دراســتي 

للماجستير أو عملي كباحث ومسوق إعام اجتماعي. 

**  **  **
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مقدمة عامة

* ماذا تعني اسرتاتيجية املحتويات؟
اســتراتيجية احملتويــات هــي احملتويات الواضحــة التي 

يعتمد عليها اجلمهور يثق بهــا والتي تعزز من أهداف املنظمة 

االستراتيجية. 

فــي أواخر التســعينات مت تداول مصطلح اســتراتيجية 

احملتويات للتخطيط والتطوير وإدارة احملتويات في قنوات اإلعام. 

ومع التطــور امللحوظ لإلعام أصبحت اســتراتيجية احملتويات 

للشــركات الربحية وغيــر الربحية والهيئــات احلكومية متيل 

الســتخدام محتويات أكثر إثارة وقصــص واقعية للتأثير على 

األشخاص في اجملتمع. 

مع الوقت أصبح هناك القليل من املساحة ملشاهدة الكثير 

من احملتويات ولكن قد يشــاهد مستخدمو االنترنت محتوياتك 

إذا كانت مفيدة لهم في حياتهم الشــخصية أو العملية. في 

نفس الوقت استراتيجية محتوياتك يجب أن تتناسب مع أهداف 
الشركة. 

* إذًا ما الفرق بني تسويق املحتويات واسرتاتيجية املحتويات؟ 
تسويق احملتويات يعتمد اعتمادا كليا على وضع محتويات 

تهدف لتصرف مربح من العميل للشــركة. اما اســتراتيجية 

احملتويات فهي تهدف إلى تعزيز معلومات العميل. 
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جناحك مــع العماء ســوف يعتمد اعتمــادا كبيرا على 

استراتيجية احملتويات ألن اجلميع معرض اآلن للعديد من احملتويات 

املضيعة للوقت وبكثرة وأصبح لدى اجلميع وقت قليل وخيارات 

أكثر من ذي قبل للتمتع بأشــياء عديدة فــي احلياة. جناحك في 

التعامل مع هذه الصعوبات ســوف يحتاج منك فهم اجلمهور 

جيدا ومطالبه وما يريد األشــخاص أن يتفاعلوا معه. ســوف 

يتم شرح كيفية الوصول إلى استراتيجية ناجحة للمحتويات 

وكيف تتفاعل مع املستخدمني على اإلنترنت عن طريق احملتويات 

الواضحة التي يعتمد اجلمهور عليها يثــق بها وأيضا تعزز من 

أهداف الشركة.  

* حمتويات الدورة:
تتكون الدورة من ســت محاضرات تختص بكيفية فهم 

وإنشاء احملتويات في اإلعام الرقمي. 

المحاضــرة األولــى: مــاذا يعني اســتراتيجية احملتويات؟ 

تعريف استراتيجية احملتويات واحلقائق التي تعد محتوياتك عن 

جمهورك ومن تريد أن تصل إليه. 

المحاضرة الثانية: إنشاء شريحة اجلمهورـ  تسويق ووضع 

العامة التجارية للمحتويــات. توضيح أهمية فهم جمهورك 

والقدرة على تقســيمهم بفاعلية وكفآءة إليصال محتوياتك. 

كما توضح أيضا كيفية صياغة مفهوم إبداعي و أساســي ألي 

محتوى عامة جتارية. 
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ـ ملاذا أنشئت اخلبرات مفيد لعاماتك التجارية؟

ـ ما مدى إفادة إنشاء اخلبرات لعامتك التجارية؟

المحاضــرة الثالثــة: ملاذا انشــاء اخلبــرات نحو عامتك 

التجارية مفيدة؟ وأيضا كيفية إنشاء ميثاق مميز )اسلوب عرض 

وتواصل( للمحتوى . اســتخدام احملتويات لتتفاعل مع اجلمهور 

الذي تريد الوصول اليه واساســيات إنشاء ميثاق لعملية حترير 

عرض وتصحيح احملتويات بطريقة تشعر اجلمهور بأنك شخص 

منهم.

احملاضرة الرابعة واخلامســة والسادســة سوف تركز على 

ماهية العمل بعد إنشاء احملتويات. 

المحاضــرة الرابعــة: اهمية ســرد القصــص ـ تقييم 

تصميم احملتويــات. التدقيق في أنواع القنوات اإلعامية املتوفرة 

وأفضل طريقة لنشــر احملتويات باستخدام تصميم مرتكز على 

رغبات اجلمهور. 

المحاضــرة الخامســة: استخدام وتفعيل اإلعام املتنقل 

واالجتماعي. 

المحاضــرة السادســة: جتميــع لــكل مــا مت ذكــره عن 

اســتراتيجية احملتويات عبر املؤسســة توفيــر احملتويات مبصادر 

داخليــة أم  خارجية وختاما بعــض القضايا القانونية املرتبطة 

باستراتيجية احملتوى. 

**  **  **





المحاضرة االولى

“ المقدمة“





15

المحاضرة االولى
المقدمة

في البداية ال توجد مشكلة تواجه املنظمات مثل التواصل 

الفعال مع جمهورهم وإيصــال محتوياتهم إليهم. هذه الدورة 

هدفها متكــني املنظمات من هذه العملية. فــي العصر احلالي 

يتعرض اجلميع حملتويــات كثيرة وال يعيرونها اهتمام. واذا اعاروها 

اهتماًما فكيف ترســلها إليهم؟ عن طريق رسالة صورة فيديو 

إعان؟ ال ميتلك جمهورك دقيقــة أخرى إلضاعتها على محتوى 

ال يناســبهم وال يفيدهم. لذلك اصبحت ادارة احملتويات من أهم 

االستراتيجيات التي يجب على املنظمة تطبيقها. في هذه الدورة 

ســتتعلم كيفية تقدمي محتويات تفاعلية بكل اشكالها التي 

سوف تعجب جمهورك. ستتعلم أيضا كيفية فهم جمهورك 

وكيفية إنشــاء محتويات ذات قيمة. العديد من الشركات تريد 

أن تأخذ من وقــت جمهورك أيضا حملتوياتهــم ولكن جمهورك 

ســوف يخلص حملتوياتك إذا إســتطاعت أن حتسن من حياتهم 

بطرق يقدرونها. لذلك باختصار استراتيجية احملتويات هي إخبار 

اجلمهــور ما يريــدون معرفته في طرق يعتمد عليها شــفافة 

ويثقون بها. في هذه الدورة سوف تستطيع أن تكون إستراتيجية 

للمحتويات التي تنـاسب أهداف شركتك وتناسب جمهورك في 

نفس الوقت. 
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* اسرتاتيجية املحتويات:
هي اإلستراتيجية التي تقوم على إخبار اجلمهور ما يريدون 

معرفته في طرق يعتمد عليها شفافة ويثقون بها. استراتيجية 

احملتويات شبيهة بتســويق احملتويات ولكنها مختلفة. تسويق 

احملتويات يعتمد بالتحديد على دفع العميل للقيام بعمل محدد 

ومربح للمنظمة. أما استراتيجة احملتويات فهي تهدف إلى زيادة 

وعي العميل. نستطيع أن نقسم وضع املعلومات إلى قسمني. 

في أقصى اليمني جند التسويق وهدفه دفع العميل للقيام بعمل 

محدد مربح للشركة بطريقة ما. في أقصى اليسار جند الصحافة 

وهدفها زيادة وعى العميل وتوفير معلومات أكثر. إســتراتيجية 

احملتويات تقع في مكان ما بني الطرفني ولكن متيل إلى الصحافة 

أكثر. على ســبيل املثال انظر الصورة باألسفل ملشكلة أطفال 

الشوارع في مصر. إذا كان إهتمامك هو إستخدام الصورة لسرد 

قصة عن حياة األطفال املأساوية في مصر والتي تعتبر مشكلة 

كبيرة وتقوم العديد من املنظمات بالتعامل معها فأنت اآلن متيل 

إلســتراتيجة احملتويات. أما إن كان اهتمامك مييل إلى سرد قصة 

عن أطفال الشوارع في مصر والتي تقوم شركة أو منظمة غير 

ربحية بالتعامل معهم من أجل حتســني مستوى معيشتهم 

فهذا تسويق احملتويات. ال يوجد شــيء أفضل من اآلخر ولكنها 

مختلفة. يقوم األول على أطفال الشوارع والثاني على املنظمات 

التي تقوم مبساعدتهم. 
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اســتراتيجية احملتويات تقوم بتوفير معلومات عن خدمات 

ومنتجات الشــركة بالطرق التي يريد اجلمهور االستماع إليها. 

االســتراتيجية تقوم بوضع أولوية فقط لألهداف اإلستراتيجية 

واملعلومات املهمة في اخلدمات واملنتجات التي تهم العميل لكي 

ال تضيع من وقته. 

* حقائق جون الثالثة:
ملاذا من الصعب عليك إخبــار قصة ذات معنى قوي جتذب 

انتباه اجلميع من زمائك في العمــل العماء او حتى أصدقائك 

وعائلتك؟ يتعــرض اجلميع اآلن إلى عدد هائــل من احملتويات في 

كل حلظة وهذا العدد ســيزيد مع الوقــت. فقط تذكر كم مرة 

ســمعتهم يقولون إنهم ال ميلكون وقًتا كافًيا لفعل شــيء ما 

مهم جدا لهم. يوجد لدينا اآلن معلومات متوفرة بصورة كبيرة 

جدا وأيضا تكنولوجيا متطورة تسمح بالوصول للعميل في كل 

حلظة وفي أي مكان. هناك دائما ثاثة حقائق ال تتغير أبًدا والتى 

سوف تواجهها حينما تقوم بصناعة احملتويات التفاعلية. يجب 

عليك فهم هذه احلقائق ألنها سوف تقوم بتحديد كل ما تريد أن 

تتواصل معه:

1( هنــاك دائما محتويات متوفــرة وتتزايد مع الوقت. هذه 

احملتويــات أصبحت في متناول اجلميع ومــع تقدم التكنولوجيا 

سوف يستطيع اجلميع االستفادة منها بكل سهولة. 

2( ال يوجــد لدينا وقت آخر إلضاعته علــى ما ال يفيد ألن 



18

الوقت مســتهلك مبا يكفي على أنشــطتنا اليومية باإلضافة 

إلى إهتماماتنا الشخصية. كل هذه األشياء تتنافس على وقت 

جمهورك ويجــب عليك أن تتخيل حياتهم وأن وقتهم ســوف 

يذهب إلى ما يهتمون به أكثر. حتى اذا كانت احملتويات التي تريد 

إرســالها لهم مهمة لديهم الضغط الذي يتعرضون له يوميا 

في حياتهم لتوفير وقت كاٍف ملتطلباتهم سوف يأخذهم بعيدا 

عنك. 

3( العالم اصبح معقدا جدا. هذا شيء جيد بالنسبة إليك 

ألنه إذا اســتطعت إعطائهم ما يريدون من غير تعقيد فسوف 

يعطونك وقتهم. ولكن كيف تكسب انتباهم؟ في البداية يجب 

عليك فهم جمهورك جيدا بطريقة متقدمة جدا لتوفير محتوى 

مهم لهم  بالطريقة التي يريدونها في الوقت املناسب في املكان 

املناسب. 

* إذا مل تكن إسرتاتيجية إًذا فهي ليست ذكية:
رمبا تريد أن توفر محتويات كثيرة في كل مكان عن نفسك 

للجميع ولكن هذا ليس باستراتيجي وال ذكي. فكر في احلقائق 

التي ناقشــناها وســوف تعلم ملاذا يجب عليك استخدام طرق 

أخــرى. لكي تنجح يجب عليك التركيز متامــا على أهم أهداف 

الشركة االستراتيجية وتطوير احملتويات التي تخدم هذه األهداف. 

أنت تريد أن ترســل للجميع كل ما تقوم الشركة بتوفيره ألنك 

تظــن أن هذا مهم ولكن تذكر ضيق الوقــت وأنهم ال يتفاعلوا 
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مع كل شيء. تذكر أن جمهورك سوف يعطيك وقًتا قصيرًا من 

حياتهم لذلك أرســل إليهم احملتويات التي تناقش أهم أهداف 

الشركة اإلســتراتيجة. يجب عليك فهم أهم أهداف الشركة 

في الثاث سنوات القادمة أو أهداف قسمك ومجموعتك داخل 

املنظمة. اذا لم جتد صراحًة ما يسمة باستراتيجة الشركة فقم 

باحلبث عن أهم أهدافها وأولوياتها هذه هي إستراتيجياتها. هناك 

فرق بني التكتيك واالســتراتيجية. على ســبيل املثال التكتيك 

يســتمر لسنة كحد أقصى ألشــياء محددة أما اإلستراتيجية 

فهي تبقى ملدة أكثر من ســنة. يهتم اإلثنان بالتعامل مع أهم 

أهداف املنظمة ولكن يختلفان بشــدة في فترة تطبيقهم. إذًا 

حتى لو كانت منظمتك أو قسمك ليس لديه خطة استراتيجية 

يجب عليك فهم أهم أهداف املنظمة التي سوف تساعدها على 

التقدم وقم بصناعة احملتويات التي تساعد على ذلك. 

* مقدمة للجمهور واخلربات:
هنالــك خطوتان مهمتان جدا لزيــادة تفاعل اجلمهور مع 

محتوياتــك. األولى هي ما قمنا بتوضيحه عن فهم أهم أهداف 

الشركة االســتراتيجية والتركيز على هذه األهداف. ثانيا فهم 

جمهــورك بصورة دقيقة جــدا. فهم اجلمهور يبــدأ مبعرفة ما 

يهمهم ومــا يقدرونه في حياتهم الشــخصية والعملية. في 

دراسة مع 1700 مدير تسويقي قال جون أواتا نائب رئيس التسويق 

واالتصاالت في أي بي أم إنه يجب على الشــركات توفير القيمة 



20

للجمهور التي تعطيه قوة. ميكنك االطاع على الدراسة من:

http://www-05.ibm.com/services/no/cmo/files/

Global_CMO_Study_2011.pdf

فكــر فيما يقدرونه وكيف يتصرفــون. كيف ميكن تطوير 

محتويــات تفاعلية تتواصل مــع جمهورك وتناســب أهداف 

شركتك. في القسم القادم سوف تتعلم كيفية فهم جمهورك 

بدقة و أيضا بعض املعلومات املهمة. هل تعلم أنه كلما أعطيت 

جمهــورك املعلومات التي يريدونهــا وفروا وقًتــا اكثر ملتابعة 

محتويات أخرى عن شــركتك أو منتجك. من أكبر األخطاء التي 

يقع بها صانعو احملتويات أنهم يظنون أن احملتويات التي صنعوها 

ســوف تكون مهمة للجمهور كما هي مهمة بالنسبة لهم. 

هناك خطآن في هذا الفكــر أوال يجب أن تكون هناك عائد قيم 

للجمهور في احملتوى. ثانيا يجب عليك توصيل احملتوى بالطريقة 

التي يريدونها في وقتهم املناســب وفي املكان املناسب لديهم 

لكــي جتذب إنتباهم. أيضا يجب عليك فهم أن فئة من اجلمهور 

ســوف تعطيك هذا اإلهتمام لذلك كلما اســتطعت أن تكون 

دقيقا في فهم هذه الفئــة أصبحت قادرا على توفير محتويات 

قيمة لهم. في الفقرة التالية سوف نوضح كيف للمحتويات أن 

جتعل اجلمهور أكثر تفاعا. 

تخيل أنك في شــارع في مصر وهناك محان على جانبي 

الطريــق. األول قدمي ويتم توفير قهوة جيــدة فيه يحمل طابًعا 
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تقليديًا لشرب القهوة. الثاني يوجد به كراسي مريحة وإنترنت 

وأيضا خدمة تناسب اجلمهور للجلوس والتحدث. عند أخذ عينة 

من جمهور احمللني ســوف جند أن جمهور احملل التقليدي تتلخص 

اجابتهم في: »إنه مناســب لي« »إنه في طريقي للعمل« أو »إن 

اخلدمة فيه ســريعة«. اجلمهور الثانــي تلخصت اجابتهم في: 

»أشعر بالراحة فيه« »أقابل أصدقائي هنا« أو »مكان مناسب لي 

لكي أعمل فيه«. ما يجب أن ناحظه هو أن اجلمهورين لم يذكروا 

شــيء عن القهوة ولكن ما إهتموا بــه أكثر هو ضمير امللكية. 

هذا يوضــح أن اجلمهورين أخذوا قراراتهم ملا يجدونه مناســب 

النفســهم ووقتهم. حتدث اجملموعتان عن السرعة التواصل مع 

اآلخرين العمل وأي شيء يعود عليهم بفائدة. عند القيام بدراسة 

آالف األشخاص من حضارات مختلفة عن أسباب تفاعلهم مع 

احملتويات على اإلنترنت قاموا بإيضاح أن ما يهم هو أن تكون هناك 

فائدة تعود عليهم. وأثبت الدراسات أن هذا السبب مشترك بني 

العديد من الثقافات في قارات مختلفة. قام العديد من اجلمهور 

بإيضاح مجموعة أســباب لتفاعلهم وهــي كالتالي: احملتويات 

جتعلني أذكى تعطيني شــيء ألحتدث عنه تناســب إهتماماتي 

تلهمني أو مسلية ومفآجئة لي. 

من املهم أيضا أن تهتم بسياق الكام ومائمته للجمهور. 

كلما إســتطعت أن جتعل هذين العاملني مناســبني للجمهور 

استحوذت على وقتهم. فكر في حياتك إذا أعطاك أحدهم شيًئا 
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لقراءته وأنت تقود سيارتك أو دراجتك فسوف لن تعطيه إهتماًما 

مناسًبا. إذًا كنت تعمل أو مع عائلتك وقام أحدهم بإرسال رسالة 

بشــكل جميل جدا لك وأنت منشغل فلن حتوذ على إهتمامك 

ألنهــا غير مائمة ملوقفك احلالي. لذلــك فهم الطريقة الوقت 

واملكان املناسب جلمهورك مهم جدا جلعل احملتوى مائم. ثم بعد 

ذلك يأتي ســياق الكام في احملتوى. ناقشنا في احلقيقة األولى 

أنه هناك محتويات متوفرة بكثــرة للجمهور. مع تطور اإلعام 

اإلجتماعي أصبحت املعلومات في ايدي اجلميع بســهولة جدا. 

لذلك يجب عليك أن متيز محتوياتك عن اآلخرين بجعلها تفاعلية. 

احملتويات يجب أن تكون على شــكل قصة مفيدة يسهل العثور 

عليها حديثة تفاعلية مرنة و يسهل مشاركتها. يوجد اآلن طرق 

كثيرة لتوفير احملتويات مما ســيؤثر على سياقها كاحملتويات على 

اإلنترنــت املطبوعات الراديو املوبايل وغيرهــا. نعم احملتويات هي 

امللك! ولكن يجب أن تكون إستراتيجية ومناسبة للجمهور. 

باإلضافة إلى ما ســنتعلمه عن إســتراتيجية احملتويات 

واجلمهــور وصنع محتويات تفاعلية وصنع خبرات للجمهور في 

احملاضرات القادمة سوف تتعلم أيضا كيف تطور طريقة كتابتك 

بأســلوب عرض مميز كيف تخبر قصة كيف تصل للجمهور في 

اإلعام املتنقل واالجتماعي وأيضا تســويق محتوياتك وجعلها 

عامة جتارية. أيضا ســتتعلم بعض األمور القانونية واألخاقية 

املتعلقة باحملتويات.



المحاضرة الثانية

“ فهم الجمهور“
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المحاضرة الثانية

* فهم اجلمهور:
دعنا نبدأ بمراجعة الحقائق الثالث في المحاضرة االولى: 

1( هناك دائما فيض كبير من احملتويات متوافر. 

2( ال ميتلك اجلمهور دقيقة أخــرى زيادة في يومهم. لذلك 

املنافسة على هذا الوقت شديدة للغاية.

3( العالم أصبح معقد جدا اآلن ولكن إذا أعطيت اجلمهور 

محتويات تفاعلية لتحسني حياتهم فسوف يعطونك املزيد من 

وقتهم. 

للفــوز في هذه املعركة يجب علــى املنظمة أن حتدد أهم 

أهدافها اإلستراتيجة التي سوف تتحرك بها لألمام. 

هناك شــيئان مهمان يجب عليك أن تعلمهــم اآلن. أوال 

يتعلــم اجلمهور فقط ما يتحمس لتعلمــه وليس ما تريد أنت 

أن تعلمه. لذلك ســوف يقبل اجلمهور محتوياتك حتى أن كانت 

خارج اإلطار املناسب لهم إذا أعطيت لهم ما يريدون أن يتعلموه 

في اإلجمال. على ســبيل املثال: أنت متضي وقًتا في قراءة أشياء 

غير مهمة بالنســبة لك في جريدة ما أو مجلة ألنك تشعر أن 

اجمللة عموما مناســبة لك وتفهم ما تريده. ثانيا ال يوجد شيء 

اآلن اسمه محتويات تناســب اجلمهور كله. معظم الشركات 

الناجحة تقوم بتقسيم جمهورها إلى مجموعات صغيرة. على 
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ســبيل املثال، جناح موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يعتمد 

على قدرته على تقسيم جمهوره إلى مجموعات صغيرة وتقدمي 

خدمات للجميع.  

هناك دائما قيود على إدراك ومشــاعر األشخاص ألنهم ال 

يستطيعون أن يعطوا تركيزهم الكامل ملواضيع كثيرة في نفس 

الوقت. لذلك عند وجود احلافز ســوف يقــوم اجلمهور بإعطائك 

إهتماًما اكثر. وهناك طرق اآلن لزيادة هذا التحفيز جلذب االنتباه. 

ولكــن للوصول لهذة الطرق يجب علــى املنظمات فهم طباع 

اجلمهور وإحتياجاتهم الشــخصية لكي يســتطيعوا انشاء 

محتويات مناســبة لهم فهم إهتماماتهــم بل أيضا حياتهم 

الشخصية وأنشطتهم اليومية واألسبوعية لكي تستطيع أن 

تتوقع إحتياجات اجلمهور قبل إدراكهم لها. أحيانا عندما تسأل 

شــخص ما عن إحتياجاته اإلجابة لن تكون مســتقبلية. على 

سبيل املثال لم يعلم أحد أنه يريد هاتًفا يعمل باللمس تلفاز أو 

راديو. الشــركات الناجحة تستطيع أن ترى املستقبل عن طريق 

فهم اجلمهور أســلوب احلياة ســلوكهم ومواقفهم ثم إنشاء 

محتويات تناسب حياتهم وتزيد من جناحهم ولو شيًئا بسيًطا. 

لذلك يجب على املنظمة إعطاء اجلمهور ما يريده وما يحبه ثم 

اإلنطاق إلى توقع ما يحتاجه العميل في املستقبل. مع الوقت 

ســوف يعطيك العميل مســاحة أكثر من وقته لقراءة جميع 

محتوياتك. 
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* إنشاء الشخصيات:
إنشاء شــخصيات متثل اجلمهور هي طريقة فعالة ألنها 

تســاعد الشــركات على فهم اجلمهور بصورة أوضح. هنالك 

العديد من اخلطوات التي نقوم بها إلنشاء الشخصية ولكن أهم 

خطوة هي عملية البحث وليس التكملن. يجب على املنظمات 

إجراء مقابات مع جمهورها متابعتهم وفهم طريقة حياتهم أو 

فهم اجلمهور من خال البحث الثانوي.

على سبيل املثال إذا كان لديك مصنع لصناعة املابس في 

مصر ثم أردت التوسع وتصميم مابس تناسب الذوق اخلليجي أو 

الليبي أو رمبا األوروبي فماذا يجب عليك أن تفعل لدراسة اجلمهور 

اجلديد. عند إرسال اإلعان للجمهور اجلديد يجب عليك أن تتوقف 

في التفكير بالطريقة اجلديدة القدميــة بأن اإلعام اجلديد على 

االنترنت واملواقع اإلجتماعية هو التطور الطبيعي. رمبا الشخص 

الــذي أردت الوصول إليه يذهب مبكــرًا للعمل ثم يعود مرهقا 

للنوم واجللوس مع العائلة لفترة صغيرة قبل النوم. لذلك أصبح 

أفضل وسيلة للوصول إليه هو لوحة إعانات كبيرة في طريقه 

للعمل صباحا أو في أثناء العودة. أيضا رمبا أردت إستخدام اجلريدة 

املفضلة لديه ألنه ال ميتلك وقًتا للدخول على اإلنترنت. فكر اآلن 

في مجتمع يســتخدم السيارة للتنقل الدائم رمبا كانت أفضل 

وســيلة للوصول إليهم هي ترك احملتوى على باب املنزل ألنه لن 

يهتم وهو يقود السيارة. فهم جمهورك وحتركاتهم وأنشطتهم 

اليومية يجعل من السهل عليك إنشاء شخصيات متثل اجلمهور.
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* تقسيم اجلمهور:
ميكنك تقسيم اجلمهور بعدة طرق مختلفة. أوالً جغرافيا 

مبكان الســكن ثم دميوجرافيا بعمرهم أو عدد األطفال. دائًما ال 

يتم االكتفاء بهذه التقسيمات ويتم التقسيم بطرق أعمق من 

ذلك كاخلصائص الســيكوجرافيك. هذه اخلصائص تعتمد على 

إحتياجاتهم رغباتهم قَيِمهــم و ما يحفزهم. كلما أصبح من 

الصعب القياس واحلصول على املعلومة إســتطاعت الشركة 

أن تســتفيد للمضي قدما في عملية التقســيم.على سبيل 

املثال أنظر إلى قنوات التلفــاز. تقوم كل قناة بتوفير مجموعة 

من البرامج التي تهدف خلدمة شريحة معينة من اجلمهور ولكن 

تتغير هذه البرامج بناء على الوقت الذي يوجد فيه اجلمهور. في 

الصباح احملتويات تســاعدك لبدء يومك كحالة الطقس. ولكن 

مع املســاء حتتاج لشــيء ممتع تنهي به يوم طويل وشاق. كلما 

استطعت أن تقســم اجلمهور إلى شرائح مختلفة متكنت من 

توفير محتويات مناسبة لهم. 

* استهداف اجلمهور الكتساب اخلربات:
الشــركات غير الربحية و التي تقدم خدمات بصورة ثابتة 

بدالً مــن منتجات يريدون أن يقدمــوا جلمهورهم محتويات عن 

مدى أهميــة هذه اخلدمــة وتأثيرها في اجملتمــع. إليصال مدى 

أهمية الرســالة يجب على املنظمة إدراك خبرات اجلمهور اجتاه 

اخلدمة املُقدمة. على سبيل املثال أنت متثل شركة حملاربة التلوث 
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في القاهرة. هدفك ايصال مدى خطورة األمر لســكان القاهرة 

ولكن جزء من جمهورك سيتأثر حينما يدرك خطورة األمر عليه 

شخصيا واجلزء اآلخر عندما يدرك خطورته على أطفاله. 

* تسويق حمتوياتك كعالمة جتارية:
التســويق يعتمد على فهم اجلمهــور وتصميم منتجات 

وخدمات تناســب احتياجــات ورغبات هذا اجلمهــور وإيصالها 

للجمهور. إســتراتيجية احملتويات تشبه التســويق في أمرين. 

األول أنه هناك محتوى ما يجب عليه تسويقه وأنه يجب عليك 

فهم اجلمهور للتفاعــل معهم. ثانيا يجب على احملتوى أن يُفيد 

الشركة. 

جزء من إستراتيجية احملتويات يعتمد على أن تكون احملتويات 

مفيدة ومتعلقه بأهداف الشــركة. يجب عليها أن تساعد في 

عملية نشــر فهم عامة الشركة التجارية للجمهور. العامة 

التجارية ليست مجرد اسم أو شكل للمنتج أو اخلدمة ألنها أكثر 

تعقيًدا من هذا. العامة التجارية هي مفهوم كامل للشركة في 

أعني اجلمهور بكل ما مييزها عن باقي املتنافسني. 

على ســبيل املثال كوكاكوال. شركة كوكاكوال في جميع 

محتوياتها املُستهلكة على اإلنترنت التلفاز الراديو املطبوعات 

أو غيرها تهتم في نشــر مبدأ الفرحة بني الناس وليس شــرب 

املنتج. العامة التجارية مت ربطها بخبرات ومشــاعر مهمة لدى 

اجلمهور مثل الفرحة. اخلبرات واملشــاعر الناجتة عن جتارب تبقى 



30

دائما في الذاكرة ويَصُعب نســيانها. لذلك عندما يريد اجلمهور 

الشعور بالسعادة سوف يشرب كوكاكوال ألنها دائما تتحدث عن 

السعادة والفرحة. 

أفضــل طريقة للتأكد مــن أن خطة احملتويات مناســبة 

للعامة التجارية هــو فهم العامة التجارية من حيث مفهوم 

اخلدمة أو املنتج والفئـة املستهـدفة مــن اجلمهــور. ملعـــرفة 

 Brand( هـذا يجـب عليـــك فهـم بيان موقع العامة التجارية

Positioning Statement(. هــذا البيــان يقــوم بتوضيح الفئة 

املســتهدفة وما اذا كانت محتوياتك مناسبة لهم. البيان يبدأ 

بالفئة املستهدفة وصفاتها ثم إيضاح منتج الشركة ومميزاته. 

على سبيل املثال برنامج جديد لقناة رياضية: إلى عشاق الرياضة 

الذين يريدون أن يتمتعوا بآخــر األخبار الرياضية أوال باول مع أدق 

التفاصيل وأشــهر احملللني الرياضيني تقدم قناة )اســم القناة( 

إليكم برنامج »الرياضة في ساعة« والذي يقوم برصد ألكثر من 

مائة رياضة مختلفة ومتابعة القوى البطوالت احلصرية.  

احملتويات يجب عليها أن تنتج خبرات معينة لدى املستهلك 

نحو العامة التجارية. هذه اخلبرات ستولد مشاعر إما إيجابية 

أو ســلبية نحو حياتهم العامة التجاريــة او نحو من حولهم. 

على ســبيل املثال تقوم العامة التجاريــة نايك )Nike( في كل 

محتوياتهــا بإيصال خبرة اإللهام )Inspiration( ملســتخدميها 

أنهم يســتطيعون أن يفعلوا املزيد فــي حياتهم وهذا يتضح 
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فــي إعاناتهم وشــعارهم فقط إفعلهــا )Just Do It!(. كيف 

ميكن للشــركات ان تقوم في محتوياتهــا بخلق هذه اخلبرة في 

جمهورها؟ رمبا تستطيع أن تشارك جمهورك بقصص جناح الفراد 

مــن نفس اجلمهور العطائهم قصة تُلِهُمُهــم. أما إذا أعطيت 

اجلمهــور قصًصا عن كيف إســتطاع اآلخريــن النجاح وطرق 

الوصول إلى هذا فلقد اســتخدمت خبرة جديدة تسمى اخلبرة 

املنفعية )Utilitarian(. خبرة أخرى تسمى الهوية )Identity( وهي 

التي تسمح لك برؤية نفسك كشخصية ناجحة تنتمى لفئة 

معينة كمن ميتلك سيارة جاكوار أو ساعة روليكس. 

* إنشاء مفهوم إبداعي وأسايس: 
مع الوقت ســوف تقوم بتوفير العديد مــن احملتويات عبر 

قنوات مختلفة وجميعهم يجب أن يكونوا حول اإلستراتيجية 

التي وضعتها. احملتويات كما قلنا يجب عليها انه تقوم بإنشــاء 

اخلبرات لدى األشخاص بطريقة تناســب احتياجاتهم وأهداف 

الشركة اإلستراتيجية. وهذا يقوم بوضع هيئة للعامة التجارية 

في جميع محتوياتها بطريقة إبداعية. على سبيل املثال شركة 

املشــروبات كوكاكوال: العالم هو مــكان صعب – ومن الصعب 

علينــا إيجاد الســعادة. كوكاكوال مُتكن األشــخاص من جعل 

اآلخرين سعداء. وهذا ميكنهم من ان يشعروا بالسعادة أنفسهم. 

كمية السعادة في العالم أكبر بكثير. 

كل محتوى تقوم بوضعه في صفحتك يجب عليه الصمود 
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مبفرده في القناة ودعمه للخبرات التي تريد نشــرها. ولكن أيضا 

وضع احملتويات بعضها بجانب بعض يقــوم بإيضاح صورة أكبر 

وأفضل بكثير لعامتك التجارية. لذلك تذكر دائما أن محتوياتك 

تبدأ بالعامة التجارية التي تقدم خدمات أو منتجات للجمهور. 

ثم تقوم بوضع محتويات تناسب اجلمهور وتقوم بإنشاء خبرات 

معينة. وفي النهاية يقوم اجلمهور بالتفاعل مع احملتويات وتقوم 

أنت بإنشاء عاقات قوية معهم. 

**  **  **



المحاضرة الثالثة

“ ماذا تعني خبرات الجمهور؟ “





35

المحاضرة الثالثة
ماذا تعني خبرات الجمهور؟

حتدثنا دائما عن أهمية إستراتيجية احملتويات وأهمية اخلبرات 

التي نرســلها في احملتويات. في هذه احملاضرة نتحدث بتفصيل 

أكثر عن اخلبرات وكيف نستطيع إنشائها وإستخدامها. 

اخلبرات فــي احملتويات تقود عمليــة التفاعل بني اجلمهور 

واحملتويــات. اخلبرات هي الطريقة التي يشــعر بها اجلمهور اجتاه 

احملتويات اخلدمــات او املنتج. هل يجعلك احملتوى أذكى راضي عن 

نفســك أو رمبا مندفًعا للقيام بشــيء جديد؟ لدينا العديد من 

اخلدمات متوفرة والعديد من املنتجــات واحملتويات متوفرة أيضا 

ولكننا نختار الشــيء الذي يتاءم معنا ومع حياتنا ومشــاعرنا 

أكثر. على سبيل املثال: انا امتلك سيارة واقودها ملقابلة اصدقائي 

في مكانهم اخلاص. هدف الســيارة هو الوصول إلى مكان معني 

وهذا يتحقق متاما بأي ســيارة. ولكن حسب نوع السيارة سوف 

اشعر بطريقة مختلفة. شعوري عند قيادة سيارة فارهة جديدة 

متاما هو أني مرموق ورائع. أما إذا أســتخدم ســيارة من نوع آخر 

اقل ثمنا ولكنها رائعة فسوف أشعر أني أقتصادي وقد أحسنت 

إختيار سيارتي.

نحن نختار احملتويات التي تتناســب معنا وجتعلنا نشــعر 

بطريقة ما بسبب اخلبرة التي اكتسبناها منها. كل احملتويات وكل 
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املنتجات تقوم بانشاء خبرات للجمهور ومن أهم الشركات في 

هذه اجملال هي شركة آبل Apple. مؤخرا قامت شركة آبل بإعان 

ونشــرته على اليوتيوب. في اإلعان قامت الشركة باستخدام 

كلمات مهمة جدا للجمهور مثل الفرحة التركيز والبســاطة 

ولكن أهم جملة كانت »أول سؤال نسأله هو ماذا نريد للجمهور 

أن يشعر به؟« وهذا هو مربط فرس اخلبرات. 

بعضهم عّرف تفاعل اجلمهور هو مدى استخدام اجلمهور 

للمحتويات من حيث الوقت والكمية وعدد املشــاركات. ولكن 

هذه هي نتيجة التفاعل ألن التفاعل يعبر عن مجموعة املشاعر 

الناجتة عن اخلبرات من التعامل مع محتوياتك. إنها تعبر عن رؤية 

اجلمهور لك وليس ما تراه انت أو تشعر به انت اجتاه محتوياتك و 

منتجك. على سبيل املثال شركة كوكاكوال في محتوياتهم ال 

يتحدثون عن املشروب بل ينشرون السعادة والفرحة بني الناس. 

في إعاناتهم ومحتوياتهم يقوموا بربط املشروب بيوم حار على 

الشاطيء أو نزهة عائلية إلنشاء مشاعر مشتركة بني املشروب 

وحياة اجلمهور. فــي كل مرة يقوم اجلمهور بشــرب كوكاكوال 

سوف تساعده على تذكر هذه املشاعر اجلميلة مما يجعله يربط 

كوكاكوال بالفرحة وهذا هو تفاعل اجلمهور. 

* خربات اجلمهور مهمة لثالثة أسباب: 
1( جميع احملتويات ســوف تقوم بإنشــاء خبرات. ســوف 

جتعلهم يقومون بأشياء معينة أو يشعرون مبشاعر محددة اجتاه 
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ما تقدمه. وهذا ال ميكن الهروب منه. 

2( أثبتت الدراسات أن اخلبرات تؤدي إلى االستخدام. إذا كان 

لدى اجلمهــور خبرات ايجابية اجتاه احملتويات فســوف يتفاعلون 

معها أكثر والعكس صحيح أيضا. 

3( أنت تستطيع كخبير استراتيجي للمحتويات أن تقوم 

بإنشاء احملتويات ذات اخلبرات اإليجابية. 

هنــــاك أكثــر مـن 40 نـوًعا مــن أنــواع اخلـبرات والتــي 

 Medill on Media تـم اختصــــارها إلى 12 خبرة بناءً على كتاب

Engagement. بعض هذه احملتويات كان ســلبيا وأثر سلبًيا أيضا 

على التفاعل واآلخر كان إيجابيا وزاد عملية التفاعل. ولكن 40 نوع 

تعتبر كثيرًا جًدا ألي استراتيجي لكي يقوم بتجربتها جميعا. أقوى 

أربع خبرات يجب على أي إستراتيجي للمحتويات أن يهتم بهم: 

1ـ الذكاء. هذا النوع من احملتويات يجعل اجلمهور أذكى. 

2ـ  االهتمام. وهذا النوع من احملتويات يحاكي كل ما يهتم 

به اجلمهور.

3ـ  المالئمة. احملتويات يسهل الوصول إليها ومتاحة دائما.

4ـ اإلجتماعيــة. هــذه احملتويــات تعطي اجلمهور شــيًئا 

ليتحدث به مع اآلخرين ويشاركهم ما اطلع عليه.

* هناك أيًضا أنواع إجيابية أخرى من اخلربات مثل: 
1 ـ اإللهــام. وهــو ما يعطي اجلمهور األمل واإلحســاس 

بالقدرة على الوصول إلى املزيد من النجاح.



38

2ـ  التنفيــذي. وهذا يعبــر عن احملتويات التي تقوم بوصف 

طريقة فعل الشيء في خطوات للتنفيذ.

* فهم اخلربات:
هــذه اخلبرات كانت نتيجة لبحوث ومقابات متواصلة مع 

أشخاص عاديني لفهم حياة األشخاص وكيف تنطبق احملتويات 

داخلها. في أثناء هذه املقابات وجد الباحثون أن هناك مصطلحات 

مشتركة بني هؤالء األشخاص. هذه املصطلحات مت نشرها إلى 

املزيد من آالف األشخاص. من هنا حصلنا على هذه اخلبرات التي 

اتفق عليها اجلميع من مستهلكي وسائل اإلعام اخملتلفة. على 

ســبيل املثال اخلبرة االجتماعية. قال األشخاص »مشاهدة هذه 

احملتويات جتعلني شــخًصا مثيرًا لإلهتمام أكثر« »أنا استخدم 

أشياء كثيرة مما أقرؤها في محادثات مع األشخاص« »قراءة هذه 

احملتويات يعطني شــيًئا ألحتدث عنه« أو »أنا أعرض هذه احملتويات 

على أفراد عائلتي«. تلخيص هذه اخلبرة: بعد القراءة املشاهدة أو 

اإلستماع إلى احملتويات ســوف يقوم الفرد باستخدامها إلنشاء 

محادثات مع اآلخرين. 

تبدأ عملية إنشاء اخلبرات في استراتيجيات احملتويات بفهم 

جمهورك من هم ما حياتهم أهدافهم و ما الذي يحمســهم. 

اخلطوة التالية هي عملية إنشــاء فهم ونظريــة للخبرة إجتاه 

اجلمهور. ما أفضل فكرة لدينا اجتاه املعنى املفروض للمحتويات 

للقاريء أو املشاهد. النظرية ليست ما نقدمه ولكن ما الفائدة 
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املتوقعة من اجلمهور بعد قــراءة احملتوى. لنعد إلى مثال مصنع 

املابــس في مصر. احملتويات التي تقدمها لهذا املصنع ليســت 

عن املابس التي تُصنع للشــباب. ولكن النظرية األساسية في 

احملتويات هي اجلملة التي متثل الشــركة. على سبيل املثال: كل 

الشــباب الذين يطمحون ملســتقبل أفضل مابسنا عصرية 

ومناســبة لتظهر بصورة مميزة ناجحــة وقوية للجميع. نظرية 

اخلبرة أو جملة حتديد موقع الشــركة ملصنع املابس حتدد ثاثة 

نقاط رئيســية: اجلمهور وهو الشــباب وصف املنتج وما يريده 

اجلمهور وهو املابس العصرية املناسبة من حيث السعر والفرق 

الرئيس بني املنافســني وهي أنها جتعل الشباب يشعر بالنجاح. 

اخلطوات التالية تقوم بوصف مراحل إنشــاء اخلبرات وترســيخ 

أهداف املنظمة: 

ـ فهم مبادئ ومفاهيم املنظمة من صانعي احملتويات.

ـ االتصال مع اجلمهور عبر وسائل اإلعام اخملتلفة )محتويات 

تصاميم خدمة عماء إعانات عمليات التسويق إلخ(.

خبرات اجلمهور تنشأ بعد تعرضها لكل هذه الوسائل وهو 

ما يشعرون به. 

يتم ترسيخ مبادئ املنظمة وأهدافها في عقلية اجلمهور. 

على ســبيل املثال شــركة ESPN الرائدة والعماقة في 

مجال نقل األحداث الرياضية للجمهور. هذه الشركة تدير سبع  

قنوات رياضية موقع يخدم أربعة بلدان أمريكا أستراليا البرازيل 
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وبريطانيا أيضــا مجلة رياضية ومواقع أللعاب رياضية مختلفة 

مثل الكركت رجبي أو ســباق فورميا 1 وغيرهم. لديهم جميع 

أنواع اإلعام مثل االنترنت املطبوعات احملمول وغيرها. نظريتهم 

األساسية ومفهوم هذه الشــركة العماقة هي: »لكي نخدم 

محبي الرياضة أينما كانت مقروءة مشاهدة مسموعة مطروحة 

للنقاش األختاف لإلطاع أو للعب.«

الجمهور هو: محبو الرياضة. 

الخبــرات التــي تريــد انشــاءها: خبــرات اجتماعية حتفرْ 

التحدث مع اآلخرين عن طريق طرح محتويات لاختاف والنقاش.

**  **  **



في  الخبرات  تطبق  كيف   “
استراتيجية المحتويات “
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كيف ُتطبق
الخبرات في استراتيجية المحتويات؟

اخلبــرات يتم تطبيقها في ثاث درجات: مرحلة الرســالة 

مرحلة توزيع الرسالة واملرحلة االستراتيجية. الهدف من احملتوى 

أن يكون استراتيجي ولذلك نســتخدم الرسالة وطرق توزيعها 

لدعم الهدف االســتراتيجي. بالنسبة خملططي احملتويات يجب 

عليك التفكير جيدا في القصص التي سوف تخبرها للجمهور 

والقصــص التي لن تخبرها. على ســبيل املثال مصنع املابس 

يفتتح مصانــع جديدة. اخبار اجلمهور ب1لــك رمبا لن يخلق اي 

مشاعر لتولد اخلبرات املرغوبة. ولكن إذا كان لديك عميل ناجح 

في حياته العملية ويشعر بان مابسه التي من مصنعك كانت 

ممثــل جيد جدا له في حياته املهنيــة هذه قصة يجب عليك أن 

تنشرها ألنها تثير خبرة اإللهام. 

في أثنــاء إخبارك لقصة يوجد لديك طرق متعددة. ميكنك 

سردها كأنها حقائق أو حتسينها مبهارات سرد القصص. ميكنك 

أخذ قرارات أســهل في طريقة عرضك. هل ســوف تكون كلها 

مكتوبة في شــكل صورة أو فيديو. حينما تتحرك خطوة أخرى 

نحو مرحلة التوزيع تبدأ التفكير في كيفية وضع هذه الرسائل 

في قنوات معينة. كخبير محتويات اســتراتيجي ســوف توفر 

القصة بأشكال مختلفة للتناسب مع القنوات اخملتلفة. في مرة 
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سوف تعرض القصة على حساب التويتر مرة أخرى في اليوتيوب 

أخبار فــي الصحف رمبا بريد الكترونــي للعميل أو حتى مقالة 

في املوقــع. يجب عليك التأكد أن القصة في كل القنوات تقوم 

بإيصال اخلبرة التي تريد إيصالها للجمهور بأفضل طريقة عرض 

تناسب القناة. 

الدرجــة األخيرة هــي املرحلة االســتراتيجية. وهنا يجب 

عليك جمع كل القصص لتكون صورة كبيرة للمنتج أو اخلدمة. 

هذه الصورة سوف تقوم بخلق مشــاعر محددة مسبقاً والتي 

ســوف تَُولد خبرة عند اجلمهور. على ســبيل املثال مجلة لغة 

العصر تركز على خبرة االهتمام. جميع محتوياتها تقوم بخدمة 

اجلمهور املهتم بشــيء محدد في عالــم الكمبيوتر. ولكن من 

ناحية أخرى اجلرائــد تقوم بالتركيز على اخلبرة االجتماعية وهي 

إعطاء شــيء هام وال يشــترط كونه صادًقا لكي يتحدث عنه 

اجلمهور. شاهدنا من قبل إعان شــركة آبل Apple  وتركيزهم 

على البساطة واملشاعر. شــركة آبل في تصميمها ألي منتج 

جتدها تطابق الرســالة جتدها بســيطة. وعلى مستوى التوزيع 

جتد هذه البســاطة موجودة في جميع املنتجات وال حتتاج كتيًبا 

لشــرحها. ومن الناحية اإلســتراتيجية تقوم آبل بجمع كل ما 

يتعرض إليه اجلمهور من محتويات في كل القنوات والتأكد من 

أنه بسيط وغير معقد. وهذا ما يجعل هناك فرًقا واضًحا بينهم 

وبني املنافسني اآلخرين. 
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احملتويات تقوم بخلص مشاعر وخبرات لدى اجلمهور سواء 

أردت ذلك أم ال. لذلك مــن األفضل لك أن تخطط لهذه اخلبرات 

مسبقا لكي تستطيع أن جتعلها إستراتيجية تُعيد اجلمهور لك 

مرة أخرى لكي يتفاعل مع محتوياتك. 

* تطوير صوت ونربة املحتويات:
حتدثنا عن اخلبرات و كيفية دمج اخلبرات مع احملتويات جلعل 

اجلمهور أكثر تفاعا. في هذا القســم مــن املهم جدا أن تعلم 

أن نبرة وصوت العامة التجارية أو الشــركة على اإلنترنت تؤثر 

بطريقة مباشرة على التفاعل. ولكن ماذا يعني الصوت والنبرة 

في احملتويات وكيف يكون هناك صوت للكتابة؟ 

الكتابة االحترافية يجب أال تكون جافة خالية من املشاعر. 

صــوت الكتابة هي املهارة التي جتعل من املشــاهد يشــعر أن 

الكاتب يتحدث إليه شــخصيا ويهمس في أذنه بكل ما يحدث. 

لذلــك، أول خطوتان في إختيارك لصــوت صانع احملتويات هي أن 

يكون شخًصا مـن اجملتمع نفسه. ثانيا شخص يكتب أو يصنع 

محتوياتك بصورة طبيعية ويُشــعر القــارئ أنه فرد منهم من 

غير تكلف. إنظر إلى محتوياتك هل تبدو لك كانها مرسلة من 

صديق تثق به؟ 

ولكن يجب أن نتســاءل، ملاذا نهتم بنوع الصوت ونبرته في 

معلومات واضحة ومباشــرة؟ يجب علينا اإلهتمام ألننا نتعرض 

لهجوم يومي في كل ســاعة على جميــع األجهزة وفي جميع 
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أنواع اإلعام إلى معلومات واضحة ومباشــرة. يقوم العديد من 

األشخاص بتجاهل هذه األدوات اإلعامية بصورة مستمرة ألنها 

مملة، غير قيمة، أو غير ذات صلة بهم. لذلك انت تريد ان جتعل في 

محتوياتك شيًئا ذا شــخصية محببة لديهم وهو صوت صانع 

احملتويات ونبرة صوته في الكتابة. نبرة الصوت هي حالة املتكلم 

وهي ما يعطيه مشاعر قوية. حســنا، إذن كيف يجب أن يكون 

صوت صانع احملتويات لشركتي أو عامتي التجارية؟ 

قم بوضــع أهداف احملتوى، ما أهم شــيء في هذا احملتوى؟ 

ملاذا يحتاجها األشخاص؟ هل سوف تساعدهم هذه املعلومات 

ليتقدموا في حياتهم العملية أو ليتوســعوا في مجال علمي 

معني؟ رمبا ســتعطيهم هذه املعلومات شــيًئا ليتحدثوا عنه 

مع أصدقائهم، زمائهم فــي العمل، أو مديرهم. أيضا يجب أن 

تعمل على منافســيك. ما الصوت املوجود في منافسيك الذي 

يعجب املســتخدمني. تذكــر دائما أن عليك توفيــر احملتوى في 

الوقت واملكان والطريقة املناسبة للجمهور ألن الصوت سيتغير 

مع تغير الظروف احمليطة. هل ســوف تستخدم تسجيل صوتي، 

رســالة بريدية، بريد الكتروني، إعام اجتماعي، أو رسالة نصية 

على املوبايل. يجب عليك أن تتأكــد أن محتوياتك تصل إليهم 

بالوسيلة املناسبة في الوقت املناسب لهم بالطريقة املناسبة 

لكي جتعل منها خبرة جيدة. رمبا أراد جمهورك تلخيص ما يحدث 

بصورة ملف بــي دي إف PDF ميكن حتميلــه من موقعك. كلما 
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ازدادت خبرتك باجلمهور وفهم كيفية استهاكهم للمحتويات، 

كلما أصبحت محتوياتك أكثر تفاعلية معهم. 

يجب أن تسأل نفسك، ما عاقتك باحملتويات، هل أنت خبير 

يقوم بإطاعهم على شيء جديد؟ أم صديق يشاركهم ما وجد 

من معلومات؟ على ســبيل املثال اقرأ احملتويات التالية واختر ما 

ميثلك: 

قم باكتشاف الساحل الشمالي بصورة جديدة مع رحلة 

ثانية أيام في قرية السعادة. تبدأ الرحلة مببلغ 1500 جنيه مصري 

للفرد وتشــمل اإلفطار، الغذاء، املواصات من وإلى الســاحل، 

دخول السيرك العاملي، دخول جميع املقاهي العاملية بتخفيض 

20%، زيارة، جولة في نادي اجلونة، رحلة غوص في أعماق البحر، و 

سفاري مع جلسة عشاء في البر العربي. 

الغردقــة في مصر جعلت من الشــعاب املرجانية مناظر 

خابة وتلك املياه الفيروزية ستكون مثالية لركوب األمواج. على 

ســاحل البحر األحمر في مصر توجد الغردقة، يسهل الوصول 

إليها لتتمتع بجزر اجلفتون اخلابة والصحراء العربية الشرقية. 

مع ما شــهدته الغردقة من التنمية في العقد السابق، فإنه وال 

لك ان تقوم بالتمتع باجمل ما يوجد في مصر وهو بني يديك اآلن. 

ال ميكنــي أن أقول لك ما هو األفضــل ألني على ثقة تامة 

بــأن 90% على األقل ممن قرأ املثال األول ظن أن هذا هو املثال الرائع 

لإلعان عــن الرحلة ولكن عندما قرأ املثال الثاني، غير رأيه متاما. 
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الصــوت في املثال األول مختلف متاما عن املثال الثاني. من اليوم 

وصاعــدا أريدك أن تســتمتع باإلعانات وخاصــة عن اجملمعات 

الســكنية بهدوء وبعلم. من منهم يريــد أن يوصل لك احلياة 

املرفهــة مثل أب تاون كايرو ومن منهم يركز على الســعر مثل 

إعان »دي الشقة في جيبك« ل دجلة باملز. الصوت ونبرته يرسان 

رســالة مختلفة متاما. عندما تكتب محتويات تخص شركتك 

تأكد من تطبيق التالي: 

ـ ال تقوم باصطناع الشخصية ولكن تصرف بطبيعتك. 

ـ فكر في جمهورك وما الذي يريدونه فعليا. 

ـ قم بوضع قيمة حقيقية في احملتوى. 

ـ اجعل محتوياتك قريبة من اجلمهور كأنه يقرأ، يشاهد، أو 

يستمع لشخص يصف حاله ويعرفه جيدا. 

**  **  **



المحاضرة الرابعة

“ الكتـابــة االحتـرافيــة “
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المحاضرة الرابعة
الكتابــة االحتـرافيــة

مــع وجودك على املواقع االجتماعية أو عند إنشــاء موقع 

خاص بشركتك فقد أصبحت ناشرا. رمبا كانت محتوياتك متوفرة 

للموظفني داخل الشركة أو املستهلكني خارج الشركة. مهما 

كان الصوت، الهدف، أو املســتخدمني مختلفني هذه املاحظات 

سوف تكون مفيدة لك أثناء الكتابة: 

1 ـ اكتب واقرأ بكثرة ســوف تتحســن مع الوقت. وأيضا 

قم بقراءة العديد من الكتب بل قم بقراءة كل الكتب الســيئ 

واجليد فكاهما سوف يعلمك أشياء كثيرة. سوف تقوم القراءة 

بتحسني قدرتك على التعبير وأيضا إضافة مفردات جديدة. 

2ـ  عليك أن تقوم بالتدريب على الكتابة كثيرا جدا وسوف 

تتحسن مع الوقت. 

3ـ  عليك أن تعطي املعلومة بطريقة سريعة ومباشرة في 

كثير من األوقات لكي ال تأخذ من وقت اجلمهور الكثير. 

4ـ  ال تقم بتغيير طريقة كامك أو استخدام مصطلحات 

غريبة لكي تظهر مهاراتك. اكتب لي كأنك تتحدث مع صديقك. 

5 ـ استخدم الضمير احلاضر وال تستخدم الضمير الغائب 

لكي تثير املشاعر. 

6ـ  استخدم العديد من األوصاف لتزيد من حضور اجلمهور. 
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7 ـ قم مبسح أي كلمات زائدة في اجلملة. 

8ـ  أبق معلوماتك بسيطة لكي يُصبح استيعابها سها. 

9ـ  اكتب بطريقة جتعل القراءة السريعة سهلة للجمهور 

وذلك باستخدام العناوين الرئيسية، النقاط، اخلطوط العريضة، 

وغيرها. 

10 ـ استخدم أدوات و طرًقا لتحفيز اجلمهور ألخذ خطوات 

بعد القراءة مثل روابط لتحميل كتبك أو إضافة تعليقات. 

11 ـ قم مبراجعة ما تكتبه دائما. 

12ـ  أنت رئيس نفسك وهذه املاحظات ميكنك جتاوزها متى 

رأيت أنه مناسب مع جمهورك. 

* استخدام القصص: 
يعيش األشــخاص في قصص يومية واقعية في حياتهم 

وأيضا في قصص خيالية في عقلهــم وأمنياتهم. أحيانا يرون 

العالم مــن خال تلك القصص. لذلك يجــب عليك أن تتخيل 

دائما محتوياتك في شــكل قصة. عندما تقــدم تقريرًا عن أي 

شــيء مهم للجمهور، قم بكتابة التقريــر كاما ثم بعد ذلك 

قــم مبراجعته. عند توقفك أكثر من مــره في منتصف الكتابة 

ســوف تضيع طريقك أو تبدأ االهتمام مبحتويات غير ذات قيمة 

سوف متســحها فيما بعد. لذلك ال حتاول أن توقف نفسك أثناء 

الكتابــة للمراجعة أو التعديل ولكن قــم باالنتهاء منه كاما 

ثم بعــد ذلك قم بالتعديل. نعم البدايــة مهمة جدا لتوضيح 
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املشــكلة أو الفكرة التي تريد مناقشــتها فيما بعد ولكن مع 

التركيز الشــديد على البداية سوف تفقد باقي القصة معاني 

كثيرة مهمة مما يؤثر على شكل احملتوى العام. لذلك أنا أنصحك 

بكتابــة احملتوى كامــا أوال لكي ال تنســى أو تضيع من األفكار 

ثم قم تنســيق احملتوى الحقا. أيضا قم بقراءة ما كتبته بصوت 

مسموع لنفسك ألنك سوف تقوم بتحديد ما إذا كانت القصة 

التي كتبتها مفيدة جلمهورك أم ال. هذا ألنه بكل بساطة نحن 

اكبر منتقدين ألنفسنا ومن خال هذه املراجعة تستطيع حذف 

ما تراه غير مناســب. تذكر دائما أن القصص واحملتويات اجلميلة 

جدا كان وراءها عمل وحتضير كبير جدا. 

* الوسائط املتعددة والقنوات املتعددة:
في هذه الفقرة ســوف نركز على سرد القصص بعد ما أن 

أوضحنا أهمية وجود صوت ونبرة للكاتب. لكي تســرد قصتك 

يجب عليك االنتباه جيدا نوع احملتوى الذي ســوف تعرضه وأيضا 

القناة املناســبة لذلك احملتوى. ســرد القصــص يحتاج منك 

استخدام وســائط متعددة تتناســب مع اجلميع وعلى جميع 

القنوات ســواء كانت البتوب، موبايل، أو تابلت. نوع القصة ميكن 

ان يكون صورة، فيديو، كتابــة، إنفوجرافيك، صوتي، وغيرها. أما 

القنوات فكما ذكرنا ميكن أن تكون املوبايل، تابلت، جهاز مكتبي، 

متصفح إنترنت، وغيرها(. يجب عليك التركيز متاما أن كل طريقة 

لعرض احملتوى وكل قناة مختلفة ويجب عليك التفريق بينهما. إذا 
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شاهدت احملتوى من على املوبايل فسوف تختلف ردة فعلي متاما 

عن مشاهدتي له على سطح جهاز الكمبيوتر في العمل. فكر 

.. هل ما تريد ان تعرضه يحتاج لصور عالية اجلودة ال تتناسب مع 

املوبايل؟ رمبا تريد عرضها في وقت يكون لدى اجلمهور استخدام 

ألجهزة ممتازة في العرض. تذكر أنه عندما تســرد القصة، سوف 

يؤثر اجلهاز املستخدم على طريقة العرض. لذلك دع روح القصة 

هي من ترشدك للقناة املناسبة لعرضها. 

فكر في القصة التي تأتي لك مــن الصورة الواحدة. واآلن 

فكر في القصة التي تأتي لك مــن خال صور كثيرة مجموعة 

معاً. إحــدى الطرق األخرى وأيضا في شــكل الصور هي الصور 

املتحركة GIF هل تتناسب معك؟ لكي تختار الطريقة املناسبة 

لعرض احملتوى يجب عليك فهم القصة اوال وليس العكس. تذكر 

دائما شكل احملتوى يتبع روح القصة وليس العكس. هل قصتك 

ميكن ســردها في صورة؟ صور؟ فيديو؟ تســجيل صوتي؟ صورة 

متحركة؟ إنفوجرافيك؟ كتابة تفصيلية؟ مجموعة من الطرق 

ســوية؟ حســب القصة وما الذي تريده منها سوف تختار نوع 

الطريقة التي سوف تستخدمها. 

كل تفاعل يقــوم به اجلمهور هو عائــد إيجابي لك حتى 

لو كان هذا العائد هو عبارة عن مشــاهدة فقط أو مشــاهدة 

وإعجاب مبا كتبت. يجب عليك حتديد التفاعل املهم بالنسبة لك 

وملنظمتك. هل هو اإلعجاب، املشــاهدة، التسجيل في القائمة 



55

البريدية، املشاركة بتعليق ما، أو رمبا مشاركة املقالة مع آخرين. 

ولكــن كل ما يقوم بــه اجلمهور مهم لك. هنــاك طرق كثيرة 

للتفاعل مع احملتويات: 

1 ـ المحتويات األساســية: وهي الســبب الرئيس لوجود 

املوقع أو مدونتــك وبه تكتب عن املواضيع األساســية املهمة 

للجميع.

2 ـ التوقــع: ميكنك مبعرفة تفاصيــل أكثر عن اهتمامات 

بعض اجلمهور أو ماذا يريدون في الفترة القادمة توفير محتويات 

تناســبهم. رمبا عــن طريق معرفــة محل إقامتهــم توفير ما 

يناسبهم ويكون قريًبا منهم. 

3 ـ المشــاركة: وهذا نوع صعــب جدا ويتطلب منك إدارة 

األمور مبهارة وقيادة اجلمهور لصنع احملتوى بأنفسهم. وهنا يجب 

عليك احلذر أن ال يخرج األمر عن نطاق السيطرة. مثال على ذلك: 

املنتديات. 

4 ـ الخبــرات المتقطعــة: هنا تســتطيع أن تتعامل مع 

القنوات اخملتلفة واألوقات اخملتلفة كل منها على حدة ولكن معاً 

تشكل قصة واحدة كبيرة.

5 ـ الخبــرات الحيوية: أحد أهم اخلبرات التفاعلية املهمة 

التي حتفز األشخاص على املشاركة. 

**  **  **





المحاضرة الخامسة

“ماذا يعني إعالم اجتماعي؟ “
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المحاضرة الخامسة
ماذا يعني إعالم اجتماعي؟

هناك العديد مــن اخلصائص التي يجب أن تواجد في املادة 

والقناة لكي تستطيع أن تقول عنها إنها اجتماعية: 

* يجب أن تكون املادة معروضة مباشــرة Real-Time ميكن 

للجميع التفاعل معها في وقتهم. 

* يبحث الناس عن احملتويات املناســبة لهم. يجب ان تكون 

ذات محتوى مفيد للجمهور في اي مجال. 

* تستطيع توفير احملتويات بطرق عديدة. 

* تستطيع نشر احملتويات بطرق عديدة. 

* يســتطيع اجلمهور التحكم فيما يراه وفيما يستهلكه 

وأيضا يستطيع صنع احملتويات بنفسه. 

عندما يفكــر اجلميع فــي إعام اجتماعــي يفكرون في 

شبكات التواصل االجتماعي فقط مثل الفيسبوك. ولكن هذه 

الشــبكات تســمح لك بالتواصل مع من حتبهم ومن تعرفهم 

أو مع أشــخاص جدد ولكن ال يوجــد عمق في مجال معني. هنا 

يبدأ التخصص في مجاالت اإلعام االجتماعي بحيث يتم صنع 

مجتمعات خاصة للدراسة والتحدث عن مواضيع معينة مهمة 

بحريــة. أينما وجد هذا اجملتمع أصبح لديك إعام اجتماعي. يتم 

صنع اجملتمعات لسببني: 
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1. الشــغف: يقــوم النــاس ببدء مجتمع معني بســبب 

شــغفهم للتحدث ومشاركة اخلبرة لشــيء معني. اجملتمعات 

املبنية على الشغف تسير بقوة داخلية وبحماس اجلمهور. 

2 . حــدث معين: وهنا بسبب شيء معني في حياتك مثل 

عمل، حب، زواج، أو إعصار في البلد. وهذه اجملتمعات تعتمد على 

رؤية اجلمهور للحدث وجمهورهم مؤقت. 

فــي أي مجتمع علــى االنترنت إمــا إنهم يريدون نشــر 

معرفتهم أو حبهم لشــيء معني أو أنهم يبحثون عن أصحاب 

اخلبرات يف هذا اجملال. وأعضاء اجملتمع مختلفون ويجب عليك فهم 

ذلك متاما. هناك أهل الثقة داخل اجملتمع والقائد العام، ثم املؤثرون 

على الرأي العام، ثم عامة اجلمهور. إذا وضعت محتوى ممتاز تفاعل 

معه القادة واملؤثرون فسوف يتم نشره بني العامة وهكذا يحدث 

التســويق الفيروسي. مع الضغوطات الهائلة التي يتعرض لها 

اجلمهور، يبحث اآلن عن البساطة والتوجيه السليم من اخلبراء 

في الوقت املناســب. لذلك إذا أردت أن تتواصل مع مجتمع على 
اإلنترنت يجب عليك: 

* فهم سبب وجودهم عىل اإلنرتنت يف هذا املجتمع جيدا. 
ـ قم بتحليل اجملتمع والتحديات التي يواجهها. 

ـ ما الذي تستطيع تقدميه لهم؟

ـ كيف تستطيع مساعدتهم ملواجهة التحديات؟ 

* فهم املواضيع املهمة لهم حاليا. 
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* ســاعدهم على اختيار ما يهــم فعال وما يفيدهم في 

وسط احملتويات الكثيرة جداً. 

* قــم بصنع محتــوى يناســبهم ويختارونــه من بني 

احملتويات األخرى. 

ـ احملتوى يبدأ بعنوان مناسب ومهم لهم. 

ـ الفقرة األولى أخبرهم ملاذا هذا احملتوى مهم لهم؟ 

ـ الفقرة الثانية ضع خبرتك وملاذا أنت؟

ـ احملتوى األول بروابط تدعمك. 

ـ صورة أو فيديو مع شرح بسيط. 

ـ احملتوى الثاني بروابط تدعمك.

ـ نقاط رئيسة التي تخبرهم فيها ما يجب أن يفعلوه.

ـ التلخيص املفيد.

ـ ينبذة عنك مع كيفية التواصل السريع.

يجب عليك معرفة أنواع اجلمهور مباشــرة كما هو مبني 

في الصورة من العام في شــبكات التواصل إلى األكثر دقة في 

مثل الفيسبوكـ  متبلرـ  تويترـ  جوجل+اجملتمعات.

املدونات

مثل االهرام اوناين ـ املصري اليوم

مثل ستمبل أبونـ  ديليشوس

يوتيوب

منتدى فتكات



62

يجب عليك أن تفهم أنه مهما كانت لديك محتويات رائعة 

ال يعرف عنها اجلمهور فهي من غير فائدة. يجب عليك أن تذهب 

إليهم في بداية االمر. يجب أن تفهم أن يتحدثون عن مواضيعك 

املهمة لكي ترســل إليهم احملتويات التي جتذبهم في املنتديات، 

مدونــات الرائدين، فيديو علــى اليوتيوب، أو رمبــا صفحة على 

الفيسبوك. نصيحة مهمة لك عند تسويقك لشيء كبير هو ان 

تقوم بتقسيمه الى اشياء صغيرة مثل صور، فيديو، إنفوجرافيك 

ثم القيام بتسويق األشياء الصغيرة. ألن اجلمهور ممكن ان يهتم 

مبشاهدة فيديو جميل اكثر من قراءة البحث كاماً. هذه الطريقة 

مفيدة جدا ملن ال ميلكون املوارد الكافية لصنع محتويات كبيرة، 

قوية بصورة منتظمة. اصنع محتوى واحد قوي ثم قم بتجزئته 

حملتويات عديدة. 

إذا كان لديك العديد من احملتويات التي قمت بنشرها فعليا، 

فعليــك أن تتأكد أي منهم تفاعل معهم اجلمهور بصورة أكبر. 

ذلك ســوف يعطي لك فكرة عن احملتوى الذي يجلب اهتمامهم 

بصورة كبيرة. احملتويات يجب أن تتبع هرم ماسلو لاحتياج. فكل 

حاجة لدى اجلمهور حتتاج رسالة مختلفة. 
* االحتياجات األساسية: 

ـ فزيولوجيكال مثل األكل والشرب والراحة.

ـ األمان. 
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* االحتياجات النفسية: 
ـ االنتماء مثل األصحاب والعاقات احلميمة.

ـ الثقة بالنفس والرقي. 

* االحتياجات الخاصة:
ـ  مثل حتقيق أهم أهدافك الشــخصية، تطوير نفســك 

وإظهار أهميتك.  

باســتخدامك هرم ماســلو ميكنك التاعب بالرســالة 

التســويقية مثا انضم إلى فريق عمل ناجح أو أنت تستطيع 

تغيير العالم! مع كل محتوى حاول أن تقوم بتغير شــيء واحد 

بها مثل الصورة أو الرســالة. إذا كنت تستخدم رابًطا أنصحك 

باســتخدام موقع bitly ملراقبة أي من الروابط التي أرسلتها يتم 

التفاعل معها بصورة اكبر. 

عند صنعك للمحتويات كما قلنا ســابقا يجب عليك أن 

جتعلها مناسبة للهاتف النقال دائما وأبدا. أحد الطرق الناجحة 

في نشــر احملتويات هو برامج وتطبيقــات تفاعلية على املوبايل 

يقوم اجلمهور بتحميلها. وخاصة إذا كان جمهورك من الســن 

الصغير يجب عليك االنتباه إلى هذا. قام جوجل أيضا بتحديث 

الترتيب للمواقع على محرك البحث بناء على مدى جودتها على 

املوبايل. وهذا أيضا يؤكد أهمية هذه النقطة. 

* أدوات للمحتويات:
ميكنك اســتخدام العديد مــن األدوات للمحتويات مثل: 
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Social Mention وهــو موقــع ملراقبة احملتويات علــى االنترنت 

ومعرفة االيجابي والســلبي أو بلغــات مختلفة. وميكنك أيضا 

اســتخدام Alltop للبحــث عن اكثر احملتويــات اهمية في اكبر 

املواقــع العاملية. ميكنك أيضا إدخال الكلمــة في خانة البحث 

 wefollow وســوف يعرض لك اكثر مما تتخيل. ميكنك استخدام

ملعرفة أفضل األشخاص في أي مجال أنت مهتم به ملتابعتهم أو 

معرفة ماذا يفعلون. هناك العديد من األدوات ولن أستطيع أبدا 

جمعها هنا ولكن شــاركني دائما ما يخطر في بالك من أدوات 

ممتازة للمحتويات. 

**  **  **



المحاضرة السادسة

“إدارة المحتويات في المنظمات“
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المحاضرة السادسة
إدارة المحتويات في المنظمات

وجود موظفني لديك في املنظمة للكتابة ال يعني أن لديك 

إستراتيجية للمحتويات. إستراتيجية احملتويات تشمل كل شيء 

من البحث إلى اإلنتاج النهائي املتناسق مع أهداف الشركة. يجب 

عليك ان تبحث دائما عن أهداف الشركة مع أهداف اجلمهور. عن 

بحثك في أهداف الشركة يجب أن تسال األسئلة التالية: 

* ما هي القواعد واملعايير الرئيسة في الشركة؟

* كيــف حتدث عمليــة صناعة احملتويات مــن البداية في 

التفكير إلى النهاية في املوافقة على النشر. 

* من بيده أخذ القرار في الرفض؟

* تكلفة صناعة احملتوى. 

* من يقوم بتصميم احملتوى على شكل صورة أو فيديو؟

يجب عليك فهم الشــركة بصورة كاملة واحلركة داخلها 

لكي تســتطيع إدارة اجلميع لنجــاح اســتراتيجية احملتويات. 

هناك دائما أشــخاص يفعلون أحد اخلمــس نقاط التالية داخل 

استراتيجيتك بالترتيب لكي تستطيع أن تقوم بصنع استراتيجة 

سليمة. 

1( البحث واالكتشاف: هو فهم الهدف والبحث عن كل ما 

ميكن أن يؤثر على احملتويات. رمبا كان املنافسون أو أهداف الشركة 
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نفســها. يجب عليك أن تبدأ بالبحث عن نوع احملتوى الذي تريده 

وعن القناة التي ســوف تضع بها هذا احملتوى والوقت املناســب 

لصناعته وأي حقوق ملكية فكرية ممكن أن تتأثر بســببه وهل 

هناك أي مصطلحات غريبة يجب عليك ترجمتها قبل صناعة 

احملتويات. 

2( التعريف: قم بتعريــف نقاط النجاح لديك بعد انتهاء 

اخلطوة األولى إذا ســالت نفسك بعد أســابيع من احملتوى هل 

كان احملتــوى ناجح؟ يجب عليك أن تكون وضعت معايير للنجاح 

مناســبة لإلجابة على هذا الســؤال. قم أيضا بتعريف معايير 

اجلودة في هذه املقالة وداخلها معايير التصاميم املســتخدمة. 

قم بتعريف الوقت املناسب لنشر احملتوى داخله أجندة احملتويات 

وعاقته بالوقت احلالي في السنة. 

3( التصميــم: هنا ال يقتصر التصميــم فقط على املواد 

املعروضة من صور وفيديو ولكن أيضــا القصة من بدايتها في 

العنوان إلى نهايتها. إذا كنت تدير أكثر من كاتب في نفس الوقت 

عليك تصميــم برامج تدريبية لتتأكد مــن أن اجلميع يقومون 

بنفس اخلطوات ولم ينســوا شــيئاً. وإذا وجــدت خطأ يجب أن 

تكون قد صممت وسيلة منظمة بخطوات واضحة للجميع عن 

كيفية معاجلة اخلطأ. 

4( التطوير: هنا يأتي دور املطورين لديك في توفير التقينات 

الازمة لك لكتابــة وتنفيذ كل ما أردت. أصبحــت اآلن املواقع 
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 Content Management متطورة جــدا في تقنيات إدارة احملتويات

Systems لدرجة انك ال حتتاج تقريبا ألي خبرة تقنية. 

التنفيذ وهو اخلطوة األخيرة في االستراتيجية. 

* هـــل تستعــــني بأفــــراد وهيئــــات خارج املنظمة إلنشــاء 
املحتويات؟

لإلجابة على هذا السؤال يجب عليك مراجعة ثاثة أشياء 

مهمة: 

ـ األشخاص. 

ـ الوقت. 

ـ املال. 

هل ســوف تقوم أنت كمنظمة بصنع احملتويات؟ إذا فعلت 

ذلك فســوف يصبح لديك حتكــم أفضل في اجتــاه احملتويات، 

وقدرة على اتخاذ القرارات بســرعة، وأخيرا وليس آخرا ســرعة 

التغييــر. صناعة احملتويات داخل الشــركة مفيدة ألن املوظفني 

يفهمون الشــركة جيًدا جداَ أكثر من أي شركة خارجية. ولكن 

إذا اســتعنت بهيئات خارج املنظمة فسوف تفقد هذه املميزات 

مقابل عقليات جديدة، إنتاجية اكبر، و مهارات مختلفة. احيانا 

تســتطيع الهيئات تســويق احملتويات لك باستخدام الكلمات 

الداللية املناســبة لتحســني البحث عن طريــق احملركات مثل 

جوجل، التواصل مع املؤثرين،أو باالشتراك مع هيئات أخرى لنشر 

احملتويات.
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يجب عليك أن تقدر صعوبة االســتعانة بهيئات خارجية 

ألنك سوف حتتاج إلى مراقبتها و التعاون معها بصورة منتظمة 

وهذا سوف يتطلب وقت ومجهودًا منك. أيضا عند التعامل مع 

Freelancers يجب عليك أن تضع في حسابك كفاءتهم وقتهم 

واألهم معرفتهــم بروح املنتج أو اخلدمة التــي تقدمها. لذلك 

يفضــل أن تراجع مهارات الشــخص أو الهيئة قبل أن توكل له 

العمل. أحيانا تكون هذه املهارات متخصصة في مجال العاقات 

العامة، الرسائل التسويقية رسائل املديرين، كتابة املقاالت أو رمبا 

كتابة كتب متخصصة. 

كمــا اتضح لــك اآلن ان لكل مكان ســواء داخل أو خارج 

الشــركة مزايا وعيوبًا. كشــركة صغيرة، يجب عليك أن تسال 

نفسك. التالي: 

* صنع جدول للمحتويات بصورة منظمة وتقييم وضعك. 

هل سوف أستطيع اإللتزام بهذه احملتويات داخل الشركة؟

* رمبا سوف تستعني في بعض األوقات بشخص من اخلارج. 

* قم بصلة املســؤول عن SEO حتســني نتائج محركات 

البحث بكل الكتاب. 

* قم بوضع أساســيات للكتابة وحتديــد للصوت والنبرة 

جلميع الكتاب.

* عندما يعجبك كتــاب من خارج املنظمة قم بحفظهم 

عندك للمستقبل. 
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استخدام احملتويات لنشر الشركات والهيئات .

 International Newspaper هل تعلم أنه في إحصائيــات

Marketing Association ان: 

ـ 20% من احملتويــات على اإلنترنت تأتــي من مقاالت متت 

مشاركتها. 

ـ 70% مــن األشــخاص يفضلون أن يعرفوا الشــركة من 

املقاالت عن إعانات. 

ـ 67% طرق بيع أفضل تأتي للشركات ذات مدونات فعالة. 

ـ 80% من أصحاب األعمال من يفضلون عرض شــركتهم 

في مقاالت على إعانات.

ـ 60% من األشخاص يشعرون بأهمية املنتج ورغبة شرائه 

من املقاالت. 

لذلك يجب عليك التفكير في دمج محتوياتك مع القنوات 

التي يتابعها الناس بصورة طبيعية. على ســبيل املثال اجلرائد 

اجملــات املواقع اإلخباريــة وغيرها من املدونات الشــهيرة على 

 Native اإلنترنت. وهذه الطريقة تســمى اإلعانــات الطبيعية

Advertising وهــي محتويات يتم توفيرها عن طريق الهيئات أو 

الشركات. 

**  **  **





“ الحماية القانونية “
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الحماية القانونية
حماية امللكيــة الفكرية تعتبر من أهم النقاط املطروحة 

حاليا بســبب اســتخدام العديد ممتلكات غيرهم لتســويق 

منتجاتهم. يدخل حتت حقوق امللكية الفكرية: 

* املمتلكات مما ميكنك بيعه.      * براءات االختراع.

* احملتويات.                                 * العامات التجارية. 

* خصائص للشركة.

مثال خلطة كنتاكي.

ولكن لو تســتطيع انت تتبع أي شيء متلكه الشركة ثم 

القيام بعمليــة حتليلية حملاولة الوصول الــى نفس الطريقة أو 

املنتج الذي تعرضه الشركة املنافسة، فهذا ليس باختراق حلقوق 

 .Reverse Engineering امللكية الفكرية. هذه العملية تسمى

يجــب عليك حماية محتوياتك بطريقة أو بأخرى ونســبها لك 

دائما وعدم استخدام محتويات اآلخرين ونسبها لك أو محتويات 

حصرية ونشرها من غير رأيهم. 

هناك مواقع كثيرة جدا تستطيع بها استخدام صور على 

ســبيل املثال للمحتويات مجانا من غير اختراق حقوق امللكية 

الفكرية. على سبيل املثال: 

/http://pixabay.com

/http://www.gratisography.com
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/http://splitshire.com

/http://littlevisuals.co

/http://magdeleine.co/license/cc0

/http://snapographic.com

/http://nos.twnsnd.co

/http://www.lifeofpix.com

/http://picjumbo.com

https://unsplash.com/grid

http://startupstockphotos.com

**  **  **



“ النهـــــاية “
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النهــاية

فهم احملتويات وحتديد اإلســتراتيجية أصبح جزًءا مهًما جًدا 

لنجاح خطتك التســويقية. تذكر دائما أن تصنع محتويات حتقق 

أهداف العميل وأهداف الشركة. سواء كان العميل مشتريًا، مواطن 

تريد إقناعه بالتصويــت، طالًبا تريد تعليمه، أو حتى لدعم عملية 

خيرية. أمتنى لكم التوفيق دائما. 

محمد الشريف



“ فهرس الموضوعات “


