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 )ToFu( املرحلة األولى: الوعي – قمة القمع

        فنضــع تركيزنــا فــي قمــة القمــع ToFu علــى مخاطبــة المبتدئيــن والذيــن بحاجــة إلــى 
المزيــد مــن المعلومــات عــن هــذا األمــر. نفتــرض فــي هــذه المرحلــة أن المســتخدم ال 
يعــرف شــيًئا. لــو تأملــت هــذا الكتيــب مــن بدايتــه لوجــدت أنــه يخاطــب مــن ال يعرفــون أي 
شــيء عــن التســويق بالمحتــوى. لذلــك يعتبــر هــذا الكتيــب واحــًدا مــن أفضــل النمــاذج 

 .ToFu التــي تتحــدث عــن التســويق بالمحتــوى فــي مرحلــة

تشمل نوعية المحتوى في هذه المرحلة:
المقاالت التفصيلية المنشورة في مدونة الموقع  

الفيديوهات التعريفية على قناة يوتيوب والموقع اإللكتروني  
اإلنفوجرافيك المدعوم باإلحصائيات الموثقة  

منشورات الشبكات االجتماعية  
الصوتيات التعريفية المناسبة للمبتدئين  

المجالت والمنشورات المطبوعة  

       فــي قمــة القمــع أنــت تخاطــب مســتخدم 
ال يعــرف عنــك شــيًئا تقريًبــا وربمــا ال يعــرف شــيًئا 
ــر هــذه  ــك تعتب ــك. لذل عــن نشــاطك التجــاري كذل
وهــذه  العميــل.  تثقيــف  مرحلــة  هــي  المرحلــة 
المرحلــة تخاطــب فــي الغالــب المســتخدم الــذي 
لديــه مشــكلة مــا وال يعــرف لها حاًل مناســًبا. ولكن 
عــادة مــا يأتــي هــذا الحــل في شــكل طريف يجذب 
المســتخدم إلــى قــراءة الموضــوع والتفاعــل معــه 

 .Engage
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)MoFu( املرحلة الثانية: التقييم – منتصف القمع

         هــذه هــي مرحلــة االشــتراك فــي القائمــة البريديــة. فيقــدم العميــل بياناتــه التــي 
تطلبهــا منــه )فــي العــادة االســم والبريــد اإللكترونــي وأحياًنــا رقــم الجــوال، وفــي أحيــان 
أخــرى بيانــات أكثــر حســب طبيعــة النشــاط التجــاري( مقابــل هديــة تقدمهــا لــه. فــي هــذه 
المرحلــة نطلــق علــى العميــل لقــب Lead وذلــك بعــد أن نأخــذ بياناتــه، وهــي تعني عميل 
محتمــل أن يشــتري. أي يحتــاج المزيــد مــن العنايــة حتــى يقتنــع بالمنتــج أو العالمــة التجاريــة 

ويتخــذ قــرار الشــراء.

ــة قــد تكــون )نوعيــة المحتــوى الــذي  ــة المقدمــة، فهــذه الهدي         أمــا مــن حيــث الهدي
 :)MoFu ُيقــدم فــي مرحلــة
eBook كتاب إلكتروني  -

كوبون خصم  -
Webinar أو لقاء على الويب Event محاضرة مجانية  -

استقصاء Survey جذاب  -
أي هدية مجانية يحصل عليها العميل بشكل فوري  -

التــي وصــل فيهــا العميــل        هــي المرحلــة 
لنســبة معتبــرة مــن الوعــي تســمح لــه بتقييــم 
عالمتــك  مــن  عليهــا  يحصــل  التــي  المعلومــات 
التجاريــة عبــر وســائل نشــر المحتــوى المختلفــة. 
العميــل ليــس مســتعًدا للشــراء بعــد، ولكنــه فــي 
مرحلــة التهيئــة القبليــة. فــي هــذه المرحلــة يريــد 
العميــل أن يعــرف عنــك المزيــد، وتريــد أنــت أن 
تعــرض عليــه المزيــد مــن المحتــوى القيــم الــذي 
يشــعره بالقيمــة التــي تحــرص علــى توصيلهــا لــه. 
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)BoFu( املرحلة الثالثة: التحويل – أسفل القمع

          فــي هــذه المرحلــة ســيكون لــدى العميــل بعــض التســاؤالت البســيطة التــي تحتــاج 
إلــى حســم، لذلــك ســيبحث دائًمــا عــن المقارنــات Comparisons ومراجعــات المنتجــات 
Product Reviews وكل مــا مــن شــأنه مســاعدته علــى اتخــاذ قــرار الشــراء. لذلــك ُيفضــل 
فــي هــذه المرحلــة أن تســاعده علــى اتخــاذ القــرار مــن خــالل إجابــة األســئلة العالقــة، 
وتوضيــح الفــارق بيــن منتجك/خدمتــك والمنافســين، وكذلــك جعــل عمليــة الشــراء ســهلة 

وبســيطة بقــدر اإلمــكان، حتــى ال تكــون عقبــة فــي عمليــة اتخــاذ القــرار.

          المحتــوى فــي هــذه مرحلــة BoFu ُيســمى المحتــوى التحويلــي، أي ذلــك المحتــوى 
Call-to- الــذي يدفــع العميــل إلــى اتخــاذ قــرار الشــراء، ويتخــذ أنماًطا محــددة تنتهي بنــداء

Action إجــراء فــي العادة. 
مثل ماذا؟ 

Product Comparisons مقارنات المنتجات  -
Product Reviews مراجعات المنتجات  -
تجربة مجانية Demo في حالة البرامج   -

 Case Study قصة أحد العمالء مع المنتج  -

         ثــم المرحلــة األخيــرة واألكثــر حســًما فــي 
ــة تحــول العميــل مــن  ــة العميــل، وهــي عملي رحل
 .Customer إلــى عميــل  Lead عميــل محتمــل
العميــل  يتخــذ فيهــا  التــي  المرحلــة  هــذه هــي 
قــرار الشــراء ولكنــه بعــد فــي مرحلــة المقارنــة 
بيــن منتجــك أو عالمتــك التجاريــة والمنافســين. 
يعمــل المحتــوى فــي هــذه المرحلــة علــى تقليــل 
المســافة بيــن العميــل وعمليــة اتخــاذ القــرار مــن 
خــالل عــرض نوعيــات معينة من المحتوى تســاعده 

علــى هــذا القــرار. 
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واآلن – بعــد التعــرف ىلع نوعيات املحتــوى املختلفة 

يف رحلــة العميــل – جــاء وقــت التعرف ىلع:

 ماهية إستراتيجية التسويق باملحتوى.
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إستراتيجية التسويق باملحتوى:

     لــن تعانــي فــي اســتيعاب ماهيــة إســتراتيجية التســويق بالمحتــوى 
بعــد أن مــررت علــى مفهــوم رحلــة العميــل، وطبيعــة المحتــوى فــي كل 

 .)ToFu – MoFu – BoFu( مرحلــة مــن مراحــل رحلــة العميــل

المنهجيــة  هــي  بالمحتــوى  التســويق  بإســتراتيجية  المقصــود       
التــي ستســير عليهــا وفًقــا لطبيعــة نشــاطك التجــاري. أي نوعيــة 
المحتــوى،  وغــرض  النشــر،  مــرات  وعــدد  المنشــور،  المحتــوى 
وطبيعــة المســتخدم الــذي تخاطبــه، وكذلك المرحلــة التي يتواجد 

ــل.  ــة العمي ــل المســتهدف فــي رحل بهــا هــذا العمي

      لذلك ستجد أسئلة من هذه النوعية بحاجة إلى إجابة قاطعة: 
مــا نوعيــة المحتــوى التــي ستنشــرها؟ )مقــاالت فــي المدونــة؟   -

إلــخ( اجتماعيــة؟  منشــورات  صوتيــات؟  فيديوهــات؟ 
مــا معــدل النشــر الــذي ســتتبعه فــي هــذه المنصــة؟ )مــرة فــي   -

إلــخ( الشــهر؟  فــي  مرتيــن  مرتيــن؟  األســبوع؟ 
مــا النغمــة التــي ســتخاطب بها عمالئــك؟ أو كيف تحب أن يعرفك   -
ــر رســمي؟ لغــة مرحــة؟ لهجــة  عمــالؤك؟ )بشــكل رســمي؟ بشــكل غي

ــخ( هزليــة؟ إل
مــن العميــل المثالــي لنشــاطك التجــاري ومــا هــي الصــورة التــي   -
ــه )رجــل أعمــال شــاب؟ ُأم حامــل  ــه حينمــا تتحــدث عن تحــب أن تختارهــا ل
للمــرة األولــى؟ مديــر متجــر إلكترونــي لبيــع المالبــس؟ شــاب يبحــث عــن 

ــخ( ــا؟ إل فرصــة للدراســة فــي أوروب
)أطلــق  المنافســين؟  عــن  للتميــز  ستســلكه  الــذي  النهــج  مــا   -

العنــان( إلبداعــك 
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مــا قنــوات التوزيــع التــي تســتهدف نشــر محتــواك مــن خاللهــا والتــي ســتجعل   -
الجمهــور المســتهدف يعثــر علــى هــذا المحتــوى بســهولة )مدونــة موقعــك؟ الشــبكات 

إلــخ( النقاشــات؟  االجتماعيــة؟ مواقــع 
مــا المصــادر التــي ســتعتمد عليهــا إلنتــاج محتــوى قيــم ودســم يحقــق الغــرض   -

منــه؟  المطلــوب 
مــا مؤشــرات تقييــم األداء KPI التــي ســتتبناها لــكل نــوع مــن أنــواع المحتــوى   -

أكثــر( بتفصيــل  قليــل  بعــد  عنهــا  )ســنتحدث  المنشــور؟ 

         قــم بإعــداد ورقــة عمــل، وأجــب فيهــا عــن األســئلة الســابقة بالتفصيــل المناســب. 
هــذه الورقــة ســتمثل لــك إســتراتيجية المحتــوى التــي تناســب نشــاطك التجــاري، والتــي 
ســتتحول – بعــد اتباعهــا بجــدول عمــل – إلــى خطــوات واضحــة تقــوم بهــا بشــكل منتظــم، 

ومــا عليــك بعدهــا هــو انتظــار وقيــاس النتائــج. 
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نماذج افتراضية إلستراتيجية التسويق باملحتوى

 Website الرئيســي  الدوميــن  قــوة  تنميــة  إســتراتيجية   .1
:Domain Authority

      وهــي إســتراتيجية بعيــدة المــدى Long Term Strategy تتناســب 
وتنســجم مــع منهجيــة التســويق بالمحتــوى فــي بنــاء أصــول الموقــع. 
ــادة مــا يقــوم جوجــل بفهرســة الصفحــات علــى حــدة. ولكــن هــذا ال  ع
يمنــع أنــه ينظــر بعيــن االعتبــار إلــى قــوة الدوميــن الرئيســي للموقــع 
The Entire Domain Authority ويضــع فــي اعتبــاره تقديــم المواقــع 
ذات الترتيــب Rank المرتفــع علــى المواقــع األخــرى، بمــا فــي ذلــك 

الصفحــات الداخليــة.

      اعتمــاًدا علــى هــذه اإلســتراتيجية حصلــت أمــازون علــى ريادتهــا 
العالميــة. فهــي كدوميــن رئيســي يعتبــر أشــهر موقــع ومتجــر علــى 
ســطح األرض لدرجــة أنــه تــم تصنيفــه كثالــث أكبــر محــرك بحــث عالمــي 
ــرى  ــوب. بنفــس اإلســتراتيجية تســعى المتاجــر الكب بعــد جوجــل ويوتي
لتنميــة قــوة الدوميــن حتــى تحصــل صفحاتها الداخلية على ظهور أســرع 

وترتيــب أعلــى فــي محــرك بحــث جوجــل.

 Backlinks وتتــم تقويــة الدوميــن الرئيســي عبــر بنــاء روابــط خلفيــة       
للدوميــن الرئيســي للموقــع، ســواء بمقــاالت ضيــف Guest Post فــي 
مواقــع مشــابهة، أو أنشــطة العالقــات العامــة المختلفــة PR، أو أي 
 Off-Page وســيلة أخــرى مــن وســائل التهيئــة الخارجيــة لمحــركات البحــث

.SEO
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:SEO 2. إستراتيجية المنافسة من خالل تقنيات

       تأتــي هــذه اإلســتراتيجية متناغمــة مــع اإلســتراتيجية الســابقة. فكمــا ســبق وأوضحنــا 
فــي اإلســتراتيجية الســابقة أن قــوة الدوميــن الرئيســي تجلــب قــوة للصفحــات الداخليــة، 
.SEO فــإن أفضــل وســيلة للحصــول علــى هــذه القــوة ســتكون من خالل تطبيق تقنيــات
ربمــا تحتــاج إلــى االســتعانة بخبــرات أحــد المتخصصيــن فــي عالــم SEO أو المتميزيــن فــي 

مســألة تعظيــم قــوة الدومين الرئيســي.

       يمكنــك فعــل ذلــك مــن خــالل إنشــاء قطــع اســتثنائية مــن المحتــوى مثــل الكتــب 
اإللكترونيــة eBooks، اإلنفوجرافيــك المميــز، أو األدلــة اإلرشــادية الطويلــة، أو الــدورات 

التدريبيــة وغيرهــا.
      

        الخالصــة أنــه ســيصبح لديــك ذخيــرة قويــة مــن المحتــوى الــذي يجلــب لــك عشــرات 
الروابــط الخلفيــة بشــكل طبيعــي تماًمــا يســمح لــك بالتصــدر فــي محــركات البحــث، وبنــاء 

دوميــن قــوي.

3. اإلستراتيجية الثالثية:

      وهــي التحــرك علــى أكثــر مــن محــور فــي نفــس الوقــت باالعتمــاد علــى الشــبكات 
 ،SEO االجتماعيــة فــي نشــر المحتــوى، وكذلــك تهيئــة هــذا المحتــوى لمحــركات البحــث
وتطبيــق أفضــل تقنيــات التســويق بالمحتــوى Content Marketing. لذلــك ُســميت 

اإلســتراتيجية الثالثيــة.
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 ،Evergreen Content فــي المحتــوى ابــدأ باالعتمــاد علــى المحتــوى دائــم الخضــرة        
ــة واألســرع انتشــاًرا، للحصــول  ــر جاذبي ــر المحتــوى األكث ــة اخت وفــي الشــبكات االجتماعي
علــى شــهرة مــن خــالل المحتــوى الفيروســي، وفي التهيئة لمحــركات البحث احرص على 
بنــاء روابــط خلفيــة حقيقيــة، ببــطء وثقــة حتــى تحصــل علــى حجــم كبيــر مــن الــزوار بشــكل 

.Domain Authority وفــي نفــس الوقــت تبنــي قــوة الدوميــن Organic طبيعــي

      قــم بفعــل المثــل مــع كل نــوع مــن أنــواع المحتــوى تقــوم باســتخدامه فــي عمليــة 
اإلنفوجرافيــك   ،Images الصــور   ،Podcasts الصوتيــات  مثــل  بالمحتــوى،  التســويق 

إلــخ.   ،eBooks الكتــب   ،Infographics

االنتظــام فــي الخطــوات الســابقة ســيعطيك تصــوًرا عــن الشــكل الــذي ســيكون عليــه 
نشــاطك التجــاري بعــد فتــرة مــن الزمــن. كذلــك ينبغــي أن تعلــم أن اإلســتراتيجية ليســت 
ــا غيــر قابــل للتغيــر، وإنمــا هــي أشــبه بعجينــة الصلصــال المرنــة، يتــم  هيــكاًل صلــًدا ثابًت
تشــكيلها كل فتــرة حســب غــرض كل مرحلــة. فحتًمــا إســتراتيجية التســويق بالمحتــوى 
فــي بدايــة إطــالق النشــاط التجــاري وبــدء جهــود التســويق بالمحتــوى ســتختلف عــن 
اإلســتراتيجية التــي ســتتبعها بعــد بــدء النشــاط بعــام أو عاميــن علــى ســبيل المثــال. 

وأيًضــا ال ُيفضــل تغييــر اإلســتراتيجية بــدون إعطائهــا مســاحتها الكافيــة مــن الوقــت. 
فــال يصلــح مثــاًل أن تغيــر إســتراتيجيتك كل شــهر. فهــذا ال يعطيــك مؤشــرات دقيقــة 
ــرح أن تلقــي نظــرة علــى اإلســتراتيجية كل 6 شــهور،  لقيــاس مــدى نجاحهــا. لذلــك نقت
ومــن المفضــل أن تجعلهــا مــرة كل عــام. بهــذه الطريقــة ســيكون لديــك رؤيــة واضحــة 
الستشــفاف مــدى نجــاح أو عــدم فعاليــة تلــك اإلســتراتيجية بالنســبة لنشــاطك التجــاري.
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KPIs مؤشرات تقييم األداء

 Key إلــى الجملــة المشــهورة فــي عالــم اإلدارة KPI يشــير مصطلــح       
Performance Indicator أي مؤشــرات تقييــم األداء. وللتوضيــح، هــي 
الطريقــة التــي مــن خاللهــا يمكن تقييم نجاح أو إخفاق أي شــيء. نذكرها 
فــي هــذا الســياق لنوضــح أن إدراك ماهيــة التســويق بالمحتــوى، وأنــواع 
المحتــوى المختلفــة، وماهيــة إســتراتيجية التســويق بالمحتــوى جميعهــا ال 
تكفــي للنجــاح، بــل يجــب تفعيــل مؤشــرات تقييــم األداء لقيــاس جميــع 

هــذه الجهــود كافــة. 

     وألن المدونــة تعتبــر أحــد أهــم القنــوات اإلســتراتيجية للتســويق 
بالمحتــوى، فســنذكر القواعــد العامــة لتقييــم أداء المدونــة مــن ناحيــة 

البزنــس. أهــداف 

       مؤشرات تقييم أداء مقاالت المدونة

        يقــول البعــض إن هــذا عصــر التســويق عبــر الشــبكات االجتماعيــة، 
وإن عصــر المدونــة قــد وّلــى، وهــذا كالم خاطــئ جملــة وتفصيــاًل. عصــر 
المدونــة لــم يولــى ولــن يولــى أبــًدا، بــل تــزداد أهميتــه يوًمــا بعــد يــوم، 

ويمكنــك ســؤال جوجــل عــن هــذا.

تعتمــد جميــع مؤشــرات تقييــم األداء فــي أي عمليــة تســويقية علــى 
الخطــوات الثــالث التاليــة:

تقييــم الوضــع الحالــي: مــن خــالل إعــداد تقريــر شــامل عــن   .1
ــا  أداء الموقــع مــن حيــث المحتــوى وعالقتــه باألهــداف التســويقية )دعن
نســاعدك فــي ذلــك .. نكتــب لــك تقــدم لــك هــذا التقريــر مجاًنــا(

https://naktublak.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-seo/?fbclid=IwAR3T-Z4GH3_iFxX7LzTatOGGeThCrlaEeP_o5_1Ijihh7-nAQF1oJMcorJo
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التعليقات Comments: التعليقات على المقالة المنشورة في المدونة يغوص   .6
بــك فــي عقــول القــراء لتعلــم فيــم يفكــرون، ومــا القضايــا التــي تثيــر انتباههــم بشــأن 
المحتــوى المعــروض. هــذا بجانــب أنــه سيســاعدك علــى فهــم عمالئــك المســتهدفين، 
فهــو مــن ناحيــة أخــرى يعطيــك ذخيــرة ال تنقطــع مــن األفــكار بشــأن المحتــوى الــذي 
ستنشــره مســتقباًل.. كلمــا َكُثــَرت التعليقــات والمناقشــات علــى مقالتــك كلمــا دل ذلك 
علــى نجــاح قطعــة المحتــوى. وبالطبــع ننصــح بــأن تــرد علــى كل تعليــق بشــكل شــخصي. 

للمزيــد عــن تقييــم األداء التســويقي KPI للمحتــوى الخــاص بــك علــى المدونــة ننصحــك 
بالعــودة إلــى هــذا املرجــع.

ــي: ويجــب أن تكــون  ــع الحال ــاء ىلع الوض ــويقية بن ــداف التس ــد األه تحدي  .2
التجــاري. للنشــاط  الفعليــة  باإلمكانيــات  مرتبطــة  واقعيــة  التســويقية  األهــداف 

اختيــار أفضــل املمارســات: بنــاًء علــى الهــدف. فلــو كان الهــدف هــو رفــع الوعــي   .3
بالعالمــة التجاريــة فمــن األفضــل إنشــاء محتــوى اجتماعــي ينتشــر بشــكل فيروســي، أو 
االعتماد على التدوين الضيف Guest Post، أو اســتضافة أحد المشــاهير في الصناعة، 

وغيرهــا مــن التكتيــكات التســويقية الناجحــة.

تقييــم األداء: بالعــودة إلــى الخطــوة األولــى مــن قيــاس وتحليــل نشــاط البزنــس   .4
بعــد هــذه التغيــرات، وباألخــص فــي الشــهور الثالثــة األولــى. ال تقــم بعمــل تقييــم أداء 

قبــل 3 أشــهر علــى األقــل، ومــن المفضــل أن تكــون 6 أشــهر.

إعــادة الكــرة: كالدائــرة المغلقــة بالضبــط. تحديــد وتجديــد األهــداف، اختيــار أفضــل   .5
الممارســات مــن خــالل التســويق بالمحتــوى، ثــم تقييــم األداء مــن خــالل تحليــل النشــاط، 

ثــم إعــادة الكــرة وهكــذا.

https://naktublak.com/align-business-goals-content/
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االشــتراك يف القائمــة البريديــة Email Subscription: وهــي البوابــة التــي   .7
ُتدخــل المســتخدم فــي المرحلــة الثانيــة مــن القمــع البيعي MoFu وتؤهلــه ليصبح عمياًل 
جديًدا. كلما َكُثَر عدد مشــتركي قائمتك البريدية كلما دّل ذلك على نجاح إســتراتيجيتك. 

       مؤشرات تقييم أداء الفيديوهات

        غالبيــة الفيديوهــات يتــم نشــرها علــى يوتيــوب، ومــن ثــم ســنتخذ مــن هــذه المنصة 
مقياًســا لضبط مؤشــرات قياس األداء الخاصة بالفيديوهات، وهم 3 مؤشــرات: 

معــدل االشــتراكات يف القناة: هذا هو المؤشــر الــذي يجب أن تتابعه باســتمرار   .1
لمعرفــة مــا إذا كانــت الفيديوهــات التــي تنشــرها ناجحــة أم ال. كلمــا زاد عــدد االشــتراكات 

– وخاصــة خــالل فتــرة زمنيــة معينــة – كلمــا كان ذلــك مؤشــًرا جيــًدا علــى تحســن األداء.
 

 Comments ــاب: التعليقــات ــدم اإلعج ــة بع ــات مقارن ــات واإلعجاب التعليق  .2
تكشــف عــن رأي المشــاهد فــي الفيديوهــات، واإلعجــاب Like يعبــر عــن موافقتــه أو 
إعجابــه بالمحتــوى المعــروض، وكذلــك عــدم اإلعجــاب Dislike يشــير إلــى عــدم رضــاه عــن 
هــذا المحتــوى. المؤشــر الحقيقــي هنــا هــو الغــوص أكثــر فــي قــراءة التعليقــات لمعرفــة 

أســباب إعجــاب أو عــدم اإلعجــاب بالمحتــوى المنشــور. 

عــدد املشــاهدات: قــد تتعجــب أننــا ذكرنــا عــدد المشــاهدات كآخــر مؤشــر علــى   .3
عكــس مــا فعلنــا مــع مشــاهدات مقالــة المدونــة. وذلــك للداللــة علــى أن المؤشــرين 
الســابقين أكثر أهمية من هذا المؤشــر. فقد تحصل على عدد ضخم من المشــاهدات، 
ولكــن يتبعــه عــدم اشــتراك فــي القنــاة أو حتــى إلغــاء االشــتراك، وكذلــك عــدم اإلعجــاب 
Dislike بمحتــوى الفيديــو. أي أنــه إن لــم يكــن عــدد المشــتركين واإلعجابــات يتناســب 
ــا مــع عــدد المشــاهدات )أي تزيــد معهمــا( فهنــاك خلــل مــا فــي محتــوى الفيديــو، أو  طرديًّ

فــي اإلســتراتيجية بشــكل عــام، وهــذا ال يخــدم عمليــة التســويق بالمحتــوى. 
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       مؤشرات تقييم أداء الصوتيات

       كذلك بالنســبة لنشــر الصوتيات فســنعتمد على منصة iTunes كمنصة يمكن من 
خاللهــا تحليــل ســلوك المســتخدمين مــع المحتوى الذي يتم نشــره. 

أيًضا سنركز على 3 مؤشرات فقط خاصة بالصوتيات المنشورة على iTunes كالتالي:

ترتيــب iTunes Ranking: بالطبــع نقصــد فــي التصنيــف الــذي تختــاره والــذي   .1
تتواجــد بــه صناعتــك within your podcast type وليــس التصنيــف العــام حتــى ال تضيــع 

فــي منافســة العمالقــة. 

ــالت Downloads: مقيــاس شــديد األهميــة. والتحميــالت هنــا ينبغــي  التحمي  .2
 .Episodes مراقبتهــا مــن حيــث الحلقــة الواحــدة، وكذلــك مــن حيــث إجمالــي الحلقــات
إجمالــي تحميــل الحلقــات يعطيــك مؤشــر علــى نجــاح اإلســتراتيجية بشــكل عــام. أمــا عــدد 
تحميــالت حلقــة معينــة فيعطيــك مؤشــر أداء هــذه الحلقــة وحدهــا، ومــا إذا كانــت جيــدة 

كمحتــوى ليتــم تكرارهــا، أم غيــر ذلــك ليتــم اســتبعاد هــذه النوعيــة مــن المحتــوى.

ضــع نــداء اإلجــراء يف صفحــة املالحظــات وراقــب األداء: مــن الطريــف   .3
اســتغالل كل اإلمكانيــات التــي تتيحهــا منصــة مثــل iTunes ومــن ضمنهــا اســتغالل 
صفحــة المالحظــات Notes Pages لوضــع نــداء اإلجــراء Call-to-Action ومراقبــة نســبة 
تحويــالت هــذه الروابــط. ليــس شــرًطا أن تكــون الروابــط لشــراء منتــج مــا، ربمــا تكفــي أن 

تجعلهــا لتســجيل البيانــات أو االشــتراك فــي القائمــة البريديــة. 
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المؤشــرات الســابقة جميًعــا ال تعمــل – ولــن تعمــل – بشــكل جيــد إن لــم يكــن لديــك 
التــزام باإلســتراتيجية. االلتــزام فــي نشــر المحتــوى بنفــس النوعيــة التــي تــم االتفــاق 
عليهــا فــي اإلســتراتيجية هــي المعيــار الــذي يحــدد مــدى نجــاح أو فشــل خطــة التســويق 
بالمحتــوى الخاصــة بــك. أمــا عــدم االلتــزام أو عــدم انتظــام النشــر فلــن يعطيــك مؤشــًرا 

دقيًقــا تســتطيع بنــاء الخطــوة التاليــة عليــه. 
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        مرحلــة العثــور علــى أفــكار لكتابــة محتــوى اســتثنائي يجلــب لــك 
تحويــالت ومبيعــات، هــي واحــدة مــن أكثــر المراحــل متعــة فــي رحلــة كتابــة 
المحتــوى. وهــي األســهل علــى اإلطــالق بعــد دراســة العناصــر الســابقة 

مثــل رحلــة العميــل وإســتراتيجية التســويق بالمحتــوى. 

         وقد تحدثنا كثيًرا عن هذه النقطة في أكثر من موضوع في مدونة 
نكتــب لــك. ولذلــك – وحتــى ال نكــرر أنفســنا – نحيلــك إلى بعــض المصادر 
الخفيفــة التــي تســاعدك علــى بنــاء محتوى يحب الزوار اســتهالكه، ويصنع 

لك تحويالت ومبيعات، ويأتي بالزوار بشكل منتظم إلى موقعك. 

كيف تجد أفكار محتوى للكتابة عنها؟  -

أفضــل 5 قوالــب مــن المحتــوى يحبهــا جوجــل وتحــول القــراء   -
عمــاء  إلــى 

حتــى ال تســير مــع القطيــع.. كيــف تكتــب محتــوى اســتهدافًيا   -
متجــدًدا ومختلًفــا عــن المنافســين

كيف تجد أفكاًرا للكتابة عنها بحيث تنشئ محتوى 
استثنائيًّا يحبه الزوار ويتفاعلون معه؟ 

https://naktublak.com/%d8%a3%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-%d9%84%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a9/
https://naktublak.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89/
https://naktublak.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89/
https://naktublak.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89/
https://naktublak.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af/
https://naktublak.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af/
https://naktublak.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af/
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نشر املحتوى

      ال قيمــة لمحتــوى مرتفــع الجــودة ولكنــه حبيــس األدراج. جملــة »حبيس 
ــا، ولكــن أنــه تم نشــره ولكن  األدراج« هنــا ال نعنــي بهــا أنــه لــم ُينشــر فعليًّ

لــم يتــم العنايــة بترويجه على الوجــه األكمل. 

    لــن تؤتــي جهــود التســويق بالمحتــوى ثمارهــا مــا لــم تتعامــل مــع كل 
قطعــة محتــوى وكأنهــا منتــج مســتقل بذاتــه. التعامــل مــع التســويق 
بالمحتــوى أو المقالــة المكتوبــة وكأنــه عنصــر تكميلــي فــي العمليــة 
التســويقية لــن يحقــق الفائــدة المرجــوة. ولكــن عندمــا تتعامــل مــع كل 
قطعة محتوى وكأنها مشــروع مســتقل، ســتحصل على نتائج مدهشــة. 

    مشــروع مســتقل بمعنــى أنــك حتــى قبــل أن تبــدأ فــي كتابــة قطعــة 
المحتــوى تقــوم بالتخطيــط الجيــد لتســويقها. مــا القنــوات التــي ســتقوم 
بتســويقها مــن خاللهــا؟ مــن المؤثريــن الذيــن ســتعتمد عليهــم؟ هــل 
الحملــة  هــذه  منصــة ستنشــئ  أي  علــى  إعالنيــة؟  بحملــة  ســتدعمها 
ولمــاذا؟ مــا المشــكلة التــي ســتحلها هــذه المقالــة؟ هل سُتنشــر المقالة 
علــى موقعــك أم موقــع آخــر؟ وإذا كانــت سُتنشــر علــى موقــع آخــر: هــل 

ســتعالج مشــكلة مــا يقابلهــا جمهــور هــذا الموقــع اآلخــر؟
 

    نطــاق األســئلة مفتــوح لرؤيتــك لتســويق هــذه المقالــة، ولكــن الغــرض 
الرئيســي هــو البنــاء الجيــد لقطعــة المحتــوى قبــل بــدء نشــرها فــي 

قنــوات نشــر المحتــوى المختلفــة.
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فهناك عدة قنوات يمكنك االعتماد عليها لنشر المحتوى مثل: 

تهيئــة املدونــة ملحــركات البحــث مــن خــالل تقنيــات SEO: وهــي تعتبــر   -
أحــد أفضــل الوســائل للحصــول علــى تدفــق مجانــي ودائــم ومســتمر ومتنامــي – مــع 
الوقــت – مــن الــزوار. الميــزة الرئيســية فــي اســتخدام تقنيــات SEO هو أنك تحصل على 
زائــر يبحــث عنــك، ال العكــس كمــا يحــدث علــى الشــبكات االجتماعيــة. يمكنــك االســتعانة 
بالمقالــة التاليــة لتنفيــذ حملــة SEO مــن الصفــر والتفــوق علــى المنافســين فــي 

الصفحــة األولــى.
 

الشــبكات االجتماعيــة: وهــي القنــاة التــي تفــرض نفســها بحجــم الــزوار الرهيب   -
الــذي يزيــد يوًمــا بعــد يــوم. مواقــع مثــل فيســبوك، تويتــر، إنســتغرام، وغيرهــا مــن 
الشــبكات االجتماعيــة تعطيــك ميــزة جيــدة ال توفرهــا محــركات البحــث، وهــي: احتماليــة 
العثــور علــى جمهــور جديــد لــم تتوقــع أن يكــون جمهــورك أو أن تصــل إليــه يوًمــا مــا. نعــم.. 
حركــة المشــاركة Share علــى الملفــات االجتماعيــة تســمح بعــرض محتــواك إلــى شــريحة 

أخــرى مــن الجمهــور لــم تكــن تعلــم عنهــا شــيًئا قبــل اســتخدام الشــبكات االجتماعيــة.

ــي Email Marketing: لهــذا نحــرص علــى أخــذ  ــد اإللكترون ــويق بالبري التس  -
بيانــات المســتخدمين مــن خــالل تقنيــات مثــل Lead Magnet لهــذا الغــرض وحــده: أن 
نقــوم بإرســال رســالة تنبيــه بالمحتــوى الجديــد إلــى المســتخدمين من خالل رســالة بريدية 
واحــدة )هــذا بجانــب العــروض الخاصــة والمحتــوى الحصــري والرســائل األخرى بالطبــع(. هذا 
مــن شــأنه توســعة نطــاق انتشــار المحتــوى إلــى أماكــن أخــرى لــم يصلهــا من قبــل، وليس 

فقــط الصناديــق البريديــة للمســتخدمين.

https://naktublak.com/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-seo/
https://naktublak.com/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-seo/
https://naktublak.com/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%aa%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a9/
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اإلعالنــات: ال تظــن أن جمهــورك المســتهدف ســيعثر عليــك مــن تلقــاء نفســه. إن   -
لــم تقــم بالخطــوات الســابقة لنشــر المحتــوى الــذي تكتــب، فربمــا يظــل محتــواك حبيــس 
األدراج كمــا أشــرنا مــن قبــل. إنشــاء حملــة إعالنيــة للمقالة المنشــورة ســتعطيها مســاحة 
مــن التعــرض هــي فــي حاجــة إليهــا، لتحصــل المقالــة علــى انتشــار ســريع فــي وقــت 
قياســي، ثــم تتــرك الطبيعــة تمــارس عملهــا بشــكل تلقائــي دون تدخــل منــك لتضاعــف 

عــدد المشــتركين. 
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الربح من املحتوى 

     المحطــة األخيــرة: كيــف تكســب مــن المحتــوى الــذي تنشــره؟ )بغــض 
النظــر عــن المنصــة(

     مــرة أخــرى .. ال ننشــر المحتــوى ألن مــن هواياتنــا التدويــن، وإنمــا 
ننشــره لنربــح منــه بشــكل أو بآخــر. لذلــك فــإن عمليــة تهيئــة المحتــوى 
للربــح Monetizing تعتبــر واحــدة مــن أهــم العمليات في رحلة التســويق 
بالمحتــوى، ويجــب أن تكــون علــى رأس أولــى أولوياتــك وأنــت تكتــب 
الكلمــة األولــى مــن مقالتــك الجديــدة، أو تعد ســكربت الفيديو أو الصوت 

القــادم. 

      هنــاك العديــد مــن الطــرق التــي يمكنــك االســتفادة بهــا مــن المحتــوى 
المنشــور. ولكــن أولــى هــذه الطــرق بالطبع – بحكم كونك تملك نشــاًطا 
ــا بــك – هــو أن تحقــق مبيعــات مــن المنتجــات أو الخدمــات التــي  ــا خاصًّ تجاريًّ

تبيعها. 

     دراســتك لرحلــة العميــل ومراحلهــا )ToFu – MoFu – BoFu( تشــير 
ــذي ســيتم  ــة المحتــوى ال إلــى أنــك قــد أصبحــت علــى وعــي اآلن بنوعي
نشــره فــي كل مرحلــة وكيــف يمكنــك االســتفادة منــه بشــكل تدريجــي 

حتــى تصــل إلــى هدفــك: تحقيــق عمليــة البيــع.

      لــن تتمكــن مــن بيــع منتجــك مــن المــرة األولــى، ولكنك ســتحصل على 
انتبــاه عميلــك، وربمــا اشــتراكه فــي القائمــة البريديــة، والــذي يؤهلــك 

للتواصــل معــه بقطــع مــن المحتــوى تشــجعه علــى الشــراء. 
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      لذلك تأتي على أولى أوليات وسائل الربح من المحتوى....

1. إقناعه بالشراء
       لــن نخــوض فــي الكثيــر مــن التفاصيــل بشــأن هــذه النقطــة، ولكــن تــم التعــرض لهــا 
باســتفاضة فــي هــذا الكتيــب مــن خــالل نمــوذج رحلــة العميــل. الشــيء الــذي نضيفــه 
ــج ال  ــج أو الخدمــة المقدمــة. وجــودة المنت فقــط هــو ضــرورة الحــرص علــى جــودة المنت
تتوقــف علــى ماهيــة المنتــج نفســه، ولكــن مــا تقدمــه أنت مــن دعم بعد بيع هــذا المنتج. 

وكذلــك مــا تقدمــه مــن قيمــة إضافيــة للعميــل مــع المنتــج نفســه. 

     علــى ســبيل المثــال فــي نكتــب لــك نحــرص علــى أن نعمــل بمثابــة المستشــار 
التســويقي لعمالئنــا بشــكل مجانــي وبــدون أن ُيطلــب منــا ذلــك. نســتخدم األدوات 
التقنيــة المتاحــة والكثيــر مــن البرامــج التحليليــة – مثــل SEMrush علــى ســبيل المثــال – 
لنقــوم بتحليــل النشــاط التجــاري للعميــل، ومســاعدته علــى فهــم موقعــه فــي العمليــة 
التســويقية وإلــى أيــن ينبغــي أن يذهــب. نقــدم هــذا بشــكل مجانــي تماًمــا. وكل هــذا 

قبــل حتــى أن يتعاقــد معنــا العميــل. 

     لماذا؟ 
      دعًمــا للقيمــة التــي نحــرص علــى تقديمهــا، وهــي: أن نقــدم لــه أكثــر ممــا يتوقــع منــا 

تقديمه.

هل هناك وسائل أخرى للربح من المحتوى؟ 

ــة يســتخدمها معظــم مــن يعمــل فــي التســويق        بالتأكيــد.. ولكنهــا وســائل تقليدي
الرقمــي، ولكــن حرصنــا فــي نكتــب لــك يكــون مركــًزا علــى مســاعدتك فــي بيــع منتجاتــك 
وخدماتــك. ولكــن بشــكل عــام ســنذكر واحــدة أو اثنتــان مــن تلــك الوســائل مــن بــاب 

التعــرف عليهــا، ومــا إذا رغبــت فــي زيــادة أرباحــك. 
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وسائل مثل....
Ads 1. اإلعالنات

       هي الوســيلة األكثر شــهرة للربح منذ نشــأة اإلنترنت. لعل أشــهرها إعالنات جوجل 
ــات، ويمكنــك  Google Adsense ولكــن هنــاك ســعة كبيــرة اآلن فــي شــركات اإلعالن
ــل حتــى يمكنــك  ــا أفضــل. ب ــت تقــدم عروًض ــر جوجــل إذا كان االعتمــاد علــى شــركات غي
االعتمــاد علــى برامــج إعالنيــة خاصــة مــع أحــد الجهــات )وهــذا أفضــل خاصــة إذا كان محتــوى 

مدونتــك انتقائًيــا، وكان عــدد الــزوار محــدوًدا(.  

       موقــع مثــل موقــع موضــوع )أكبــر موقــع عربــي فــي العالــم(، إيراداتــه بالكامــل مــن 
اإلعالنات. أنواع مختلفة من اإلعالنات. ولكن مثل هذه اإليرادات شــجعت المســتثمرين 

علــى تمويــل موضــوع بأكثــر مــن 23 مليــون دوالر فــي جولتين اســتثماريتين.

      العقبــة األساســية فــي اإلعالنــات هــي عــدد الــزوار. يجــب أن يكــون عــدد الــزوار 
كبيــًرا حتــى تســتفيد مــن عوائــد اإلعالنــات. يســري األمــر علــى اإلعالنــات المنشــورة فــي 
مدونتــك، وكذلــك إعالنــات اليوتيــوب. فــإذا كان المحتــوى الــذي تنشــره انتقائًيــا يهــم 
شــريحة ضيقــة مــن المســتخدمين، فغالًبــا ســيكون عــدد المشــاهدات – ســواء للفيديــو 
ــل تكــون  ــة، ولكــن نســبة التحوي ــاًل للغاي ــة – قلي ــة علــى المدون علــى يوتيــوب أو المقال

ــا، ومــن ثــم لــن تجــدي معــك اإلعالنــات.  مرتفعــة غالًب

https://mawdoo3.com/
https://www.wamda.com/ar/2019/05/jordans-mawdoo3-closes-series-b-235-million-arabic
https://www.wamda.com/ar/2019/05/jordans-mawdoo3-closes-series-b-235-million-arabic
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      باإلضافــة إلــى أنــك إذا كنــت تســعى لبنــاء عالمــة تجاريــة قويــة، فليــس مــن الالئــق 
نشــر اإلعالنــات فــي مدونتــك حتــى ال تظهــر عالمتــك التجاريــة بمظهــر الفقيــر المفتقــر 

إلــى عوائــد اإلعالنــات.

2. الرعاية والشراكات 

        تبــدو هــذه الوســيلة فعالــة وجذابــة والئقــة بعالمتــك التجاريــة. فــكل مــا عليــك فعلــه 
هــو التواصــل مــع العالمــات التجاريــة التــي تقــدم منتجــات أو خدمــات مقاربــة لمــا تقــدم 
فــي نشــاطك التجــاري، وعقــد شــراكات معهــم لنشــر منتجاتهــم مقابــل عمولــة عــن كل 
عمليــة بيــع تتــم، أو حتــى بمقابــل مــادي بســيط مقابــل النشــر في موقعــك. ُيطلق على 
هــذه الوســيلة التســويق بالعمولــة Affiliate Marketing. الميــزة فــي هــذه الوســيلة 
هــو أن أرباحهــا معقولــة وال تتطلــب عــدًدا كبيــًرا مــن الــزوار، وفــي نفــس الوقــت ال تؤثــر 

علــى عالمتــك التجاريــة، فأنــت تقــدم منتجــات مســاندة. 

        فمثــاًل، إذا كنــت تملــك متجــًرا يبيــع إكسســوارات الجــوال، ســيكون مــن الطبيعــي 
أن ُينشــر عنــدك إعــالن لمتجــر يبيــع جــواالت بأحــدث عــروض وأســعار الجــواالت. وإذا كان 
نشــاطك التجــاري عبــارة متجــر إلكترونــي يبيــع عطــور العــود، فربمــا يتناســب معهــا خدمات 
تغليــف الهدايــا ألن هنــاك شــريحة كبيــرة تشــتري العطــور بغــرض منحهــا كهديــة، لذلــك 
ــا فــي صفحــة بيــع العطــور يبــدو منســجًما مــع متطلبــات  فوجــود عــرض لتغليــف الهداي

العميــل. 
وهكذا...

       كلمــة الســر فــي هــذه الوســيلة هــي أن تختــار منتجــات يهتــم بهــا نفــس الجمهــور 
الــذي تســتهدفه، حتــى ال تنعكــس اآليــة وتجلــب هــذه الشــراكة الضــرر أكثــر مــن النفــع. 
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الخاتمة: 

أو  الفضائيــة  الصواريــخ  علــم  إلــى  ينتمــي  ال  بالمحتــوى  التســويق     
الحيوانــات المجهريــة. وإنمــا هــو علــم بســيط يمكــن ســبر أغــواره بخطوات 
محــددة. التســويق بالمحتــوى هــو اســتخدام األشــكال المختلفــة مــن 
بغيــة  المســتهدف  الجمهــور  مــن  الــزوار  مــن  المزيــد  لجــذب  المحتــوى 
ــل Customer Journey. نراعــي  ــة العمي ــر رحل ــى عمــالء عب تحويلهــم إل
فيهــا نوعيــة المحتــوى المناســب للعميــل فــي رحلتــه حســب مكانــه فــي 
القمــع البيعــي Sales Funnel، ومــا إذا كان فــي قمــة القمــع فنكتــب 
لــه محتــوى مــن نوعيــة ToFu، أو منتصــف القمــع فنكتــب لــه محتــوى مــن 
 .BoFu أو فــي نهايــة القمــع فنكتــب لــه محتوى مــن نوعية ،MoFu نوعيــة

      أمــا إن لــم تفهــم هــذه المصطلحــات وقرأتهــا فقــط ألنــك قمــت 
بعمــل ســكرول Scroll down فننصحــك بإعــادة قــراءة هــذا الكتيــب مــن 

البدايــة، فإنــه مفيــد وممتــع بحــّق. 


