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مقدمة

الحمــد للــه رب العالميــن، والصــاة والســام علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن، نبينــا محمد 

صلــى هللا عليــه وعلــى مــن تبعــه بإحســان إلــى يــوم الدين.

نظــرا ألهميــة نتائــج البحــث األولــى فــي محــركات البحــث لمــا لهــا مــن تأثيــر كبيــر علــى 

عــدد زوار الموقــع عــن طريــق محــركات البحــث والــذي يتضمــن البحــث المعتــاد والبحــث 

عــن الصــور والفيديوهــات )المــواد الســمعية والبصريــة( واألماكــن واالخبــار، زادت أهميــة 

هــذا المجــال والــذي أصبــح لــه متخصصــون وخبــراء بــل ويتــم تدريســه أيضــا.

لذلــك تــم إنتــاج هــذا الكتــاب الــذي يحتــوي بيــن ســطوره الكثيــر مــن المعلومــات القيمــة 

والجيــدة ألي مبتــدأ وكذلــك متوســط لمعرفــة مــا هــو الســيو، ونحمــد هللا زوجــل الن هذا 

الكتــاب ســيحقق فائــدة قيمــة للكثيــر مــن األشــخاص فــي مختلــف البلــدان.

ويحتــوي هــذا الكتــاب علــى بعــض االســتطاعات الهامــة لتديــد مــا يتاجــه العديــد وكان 

كتابنــا يحتــوي علــى نقــاط مهمــه وأســئلة شــامله لمعرفــة مــا هــو الســيو :

• ما الذي تحتاجه لكي تبدأ في تعلم الـ SEO؟	

• ماذا ينقصك لكي تترف السيو؟	

• كيفية البحث عن الكلمات المفتاحية؟	

• ما هو المحتوى الذي يجب عليك اشاره؟	

وغيرها من األسئلة التي سيتم عرضها في هذا الكتاب
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ما هو السيو:

ــو  ــث )Search engine optimization( ه ــركات البح ــع لمح ــة المواق ــيو )SEO( أو تهيئ الس

عمليــة تطويــر المواقــع لتناســب متطلبــات محــركات البحــث المختلفــة مثــل Google  أو 

الرئيســية  والمصطلحــات  األولى للكلمــات  البحــث  نتائــج  فــي  بهدف الظهــور   Bing

ــة. ــطة التجاري ــروعات واألنش ــركات والمش ــن للش ــاء المحتملي ــن العم ــتخدمة م المس

ــوم زوار  ــث يق ــة حي ــع اإللكتروني ــارات المواق ــن زي ــدر %70 م ــي مص ــث ه ــركات البح مح

المواقــع باللجــوء إلــى محــركات البحــث المختلفــة لإلجابــة علــى أســئلة معينــة أو البحــث 

عــن منتــج أو خدمــة مــع وجــود مئــات الموضوعــات المنشــورة لإلجابــة عــن أســئلة الــزوار 

وتواجــد مواقــع إلكترونيــة لمعظــم الشــركات والمشــروعات التجاريــة التــي توفــر بدائــل 

ــوات  ــن قن ــل م ــريعة أفض ــة وس ــل مريح ــائل تواص ــع وس ــبة م ــة مناس ــددة بتكلف متع

ــة. التســوق التقليدي

https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%88-seo-%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%d9%83/
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فوائد السيو )SEO( لمواقع الرشكات واألنشطة التجارية اإللكرتونية

تتعدد فوائــد الســيو )SEO( للمواقــع اإللكترونية الخاصــة باألفــراد وباألخــص المواقــع 

اإللكترونيــة الخاصــة بالمشــروعات واألنشــطة التجاريــة حيــث أنهــا مصــدر رئيســي لزيــارات 

المواقــع اإللكترونيــة والتــي تســهم فــي زيــادة أربــاح الشــركات والمشــروعات التجاريــة 

مــن خــال زيــارات مجانيــة       

ــارات أخــرى لاســتفادة مــن محــركات البحــث مــن خال حمــات  ــى وجــود خي باإلضافــة إل

ــة. ــة مدفوع ــات إعاني ــال حم ــن خ ــركات البحث م ــر مح ــويق عب التس

»علــى ســبيل المثــال مــن خال تهيئــة موقعــك لمحــركات البحث والمنافســة علــى 

ــق  ــوف تحق ــث س ــة بح ــهريا 1000 عملي ــا ش ــث عنه ــم البح ــغ حج ــة يبل ــة مفتاحي كلم

ــرة  ــة 10000 م ــة المفتاحي ــذه الكلم ــث له ــج البح ــى لنتائ ــة األول ــي الصفح ــور ف الظه

ــن.« ــاء المحتملي ــام العم أم

ماحظــة/ إذا افترضنــا أن نســبة النقــر علــى صفحــة موقعــك )CTR%( فــي أول ثاثــة 

نتائــج بحــث %10 مــن عــدد مــرات الظهــور )1000 زيــارة لموقعــك( وهــي أقــل مــن النســبة 

com� )الحقيقــة للنقــر علــى أول ثاثــة نتائــج بحــث وكانــت نســبة التحويــات المكتملــة 

ــي  ــتراك ف ــاري أو االش ــاطك التج ــات نش ــراء منتج ــات ش ــل عملي pleted conversions( مث

خدمــات تقدمهــا هــي  10 بالمائــة فقــط  أي 100 عمليــة مكتملــة والربــح مــن كل 

ــا  ــك طبق ــين موقع ــن خال تحس ــح م ــيكون الرب ــو 100 دوالر إذن س ــة ه ــة مكتمل عملي

لمتطلبــات محــركات البحث هــو 10,000 دوالر شــهريا )120,000 دوالر ســنويا( مــن خــال 

ــي. ــك اإللكترون ــويق لموقع ــة للتس ــة باهظ ــة إعاني ــد تكلف ــة دون تكب ــارات مجاني زي

https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%88-seo-%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%d9%83/
https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%88-seo-%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%d9%83/
https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-sem/
https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-sem/
https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad/
https://www.sendiancreations.com/ar/search-engine-optimization-steps/
https://www.sendiancreations.com/ar/search-engine-optimization-steps/
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ــارات الموقــع اإللكترونــي كفيــل ببنــاء  باإلضافــة إلــى الربــح المالــي فــإن زيــادة عــدد زي

ــروج  ــز ي ــوى ممي ــن محت ــه م ــا تقدم ــن بم ــاري مهتمي ــاطك التج ــن لنش ــدة متابعي قاع

بطريقــة غيــر مباشــرة لمنتجــات وخدمــات نشــاطك التجــاري يجيــب عــن كل أســئلة العماء 

المحتمليــن فــي مجــال خبرتــك ونشــاطك التجــاري وتــزداد ثقــة العمــاء تلقائيــا ويقومــوا 

بدعايــا مجانيــة مــن خــال نشــر االنطبــاع اإليجابــي عــن مشــروعك أو نشــاطك التجــاري.

كيف تعمل محركات البحث؟

ــات  ــى موضوع ــوي عل ــي تحت ــن المواقع الت ــب ع ــى التنقي ــث عل ــركات البح ــل مح تعم

ــا  ــا وإظهاره ــوم بترتيبه ــم تق ــث ث ــركات البح ــتخدم مح ــه مس ــث عن ــا يبح ــة بم متعلق

ــي  ــع ف ــاح الموق ــبة نج ــوى ونس ــودة المحت ــب ج ــرس حس ــب ومفه ــكل مرت ــارئ بش للق

.)SEO( عمليــة الســيو

تتــم هــذه العمليــة عــن طريــق مــا يســمى بعناكــب البحــث المســؤولة عــن الزحــف وتتبــع 

الروابــط بيــن صفحــات المواقــع المختلفــة أو داخــل الموقــع الواحــد ولمســاعدة محــركات 

البحــث مثــل Google علــى الزحــف وفهرســات صفحــات موقعــك المنشــئة حديثــا أو 

التــي تــم تعديــل المحتــوى الخاصــة بهــا باســتخدام أداة  URL Inspection الموجــودة 

بمنصــة  Google Search Console بهــدف أن يتــم فهرســة صفحــات موقعــك  اإللكترونــي 

ــام  ــتهدفة أم ــث المس ــج البح ــي نتائ ــور ف ــة والظه ــق قليل ــال دقائ ــي خ )Indexing( ف

العمــاء المحتمليــن فــي أقــرب وقــت ممكــن )خــال يــوم أو يومــان( فــي حالــة التفــوق 

https://support.google.com/webmasters/answer/9012289?hl=en
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علــى المواقــع المنافســة علــى نفــس مصطلحــات البحــث فــي معاييــر وعوامــل ترتيــب 

صفحــات المواقــع فــي نتائــج البحــث المختلفــة والتي ســيتم شــرحها فــي الفقــرة التالية.

أهم عوامل ترتيب المواقع اإللكرتونية في نتائج صفحات البحث

جهــود المواقــع اإللكترونيــة فــي عمليــة الســيو )SEO( لــن تضمــن الظهــور فــي نتائــج 

البحــث األولــى إال فــي حالــة االهتمــام بــكل التفاصيــل والتركيــز علــى كل العوامــل التــي 

ــن  ــتهدفة م ــث المس ــج البح ــي نتائ ــة ف ــه المختلف ــع وصفحات ــب الموق ــى ترتي ــر عل تؤث

العمــاء المحتمليــن وأهمهــا:

	 .)Content Quality( جودة ومالئمة المحتوى

On�( وباألخص الســيو الداخلــي )SEO( العامــل األكثــر تأثيــرا فــي نجــاح مجهــودات الســيو

Page SEO( ألي موقــع هــو جــودة ومائمــة المحتــوى لمــا يبحــث عنــه الــزوار باســتخدام 

كلمــات ومصطلحــات البحــث المســتخدمة )Search Keywords( مــن العمــاء المحتمليــن.

https://www.sendiancreations.com/ar/on-page-seo-optimization-factors/
https://www.sendiancreations.com/ar/on-page-seo-optimization-factors/
https://www.sendiancreations.com/ar/on-page-seo-optimization-factors/
https://www.sendiancreations.com/ar/on-page-seo-optimization-factors/
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ــادة رضــا واســتفادة زوار الموقــع مــن محتــوى موقعــك  عــدة خطــوات تهــدف لزي

ــا: ــي وأهمه اإللكرتون

• ــة 	 ــى كلم ــي عل ــوان الرئيس ــتمل العن ــب أن يش ــى )Page Title(: يج ــوان الرئي العن

ــارة الصفحــة علــى  البحــث المســتهدفة ويشــير إلــى محتــوى الصفحــة لزيــادة نســبة زي

عــدد مــرات الظهــور فــي نتائــج البحــث )Click�through�rate( والتــي أيضا عامــل مهم في 

ترتيــب موقعــك فــي نتائــج البحــث وال يتخطــى 65 حرفــا حتــى يظهــر كامــل لمســتخدمي 

الحواســب والهواتــف الجوالــة.

• وصــف الصفحــة )Meta Description(: يظهــر وصــف الصفحــة فــي نتائــج البحــث حيــث 	

أن وصــف مختصــر عــن محتــوى الصفحــة يجــب االهتمــام بــه حيث يشــجع على زيادة نســبة 

ــوان  ــل العن ــة مث ــث المختلف ــج البح ــي نتائ ــور ف ــرات الظه ــدد م ــى ع ــة عل ــارة الصفح زي

الرئيســى وال يتخطــى 156 حرفــُا ليظهــر كامــا متضمنــا كلمــة البحــث المســتهدفة.

• ــج البحــث ويســهم 	 ــط الصفحــة فــي نتائ رابــط الصفحــة )Page URL(: يظهــر أيضــا راب

مثــل العنــوان ووصــف الصفحــة فــي إنشــاء وصــف مختصــر لمحتــوى الصفحــة مــن خــال 

4 أو 5 كلمــات علــى األكثــر تتضمــن كلمــة البحــث المســتهدفة ويكــون مقاربــة لعنــوان 

الصفحــة.
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• 	 :)Headings( العناونني الفرعية

• ــن فرعيــة يشــمل بعضهــا وليــس كلهــا كلمــة 	 تقســيم محتــوى الصفحــة إلــى عناوي

البحــث الرئيســية يســاعد محــركات البحــث علــى فهــم محتــوى الصفحــة بشــكل أفضــل 

وفهرســة صفحــات المواقــع بشــكل افضــل والظهــور بترتيــب أعلــى فــي نتائــج البحــث.

• المحتــوى النــي والمرئي: ســواء كانــت صفحــة منشــور للمدونــة أو صفحة تســويق 	

منتــج أو خدمــة يجــب أن تحتــوى علــى محتــوى مميــز يجيــب عــن كل األســئلة الشــائعة 

لــدى زوار الصفحــة نصيــا مــع اســتغال مميزات تصميمــات الجرافيك والفيديــو )موشــن 

 )Dwell Time( فــي زيــادة التفاعــل مــع محتــوى الصفحــة وزيــادة مــدة التصفــح )جرافيك

التــي تعــد عامــا مهــم فــي ترتيــب الصفحــات فــي نتائــج البحــث.

• الروابــط الداخليــة والخارجيــة )Internal & External Links(: وجــود روابــط داخليــة فــي 	

محتــوى الصفحــة لصفحــات أخــرى داخــل الموقــع أو روابــط خارجيــة لموضوعــات ومواقــع 

ــع  ــات الموق ــط صفح ــة ورب ــاص بالصفح ــوى الخ ــراء المحت ــي إث ــاهم ف ــة سيس ذات صل

داخليــا وتســهيل عمليــة عناكــب محــركات البحــث فــي الزحــف وفهرســة وترتيــب صفحــات 

موقعــك فــي نتائــج البحــث.

• 	)User Experience( تجربة تصفح زوار الموقع

عــدد زيــارات الموقــع لــن يصبــح مهــم ومؤثــر فــي عمليــة الســيو )SEO( وترتيــب الموقــع 

فــي نتائــج البحــث فــي حالــة أن معظــم زوار الموقــع يغــادروا الصفحــات المختلفــة خــال 

ثوانــي معــدودة لعــدة أســباب أهمهــا:

• )Loading Speed(: بــطء 	 المختلفــة  الموقــع  صفحــات  تحميــل  رسعــة 

ثوانــي   4 إلــي   2 مــن  أكثــر  واســتغراقها  اإللكترونــي  موقعــك  صفحــات  تحميــل 

أخــرى  مــرة  الرجــوع  علــى  الموقــع  الــزوار  يشــجع  ســوف  ذلــك  مــن  أكثــر  أو 

اإللكترونــي. لموقعــك  منافــس  موقــع  واختيــار  البحــث  نتائــج  صفحــة   إلــى 

 PageSpeed يمكنــك التحقــق مــن ســرعة تحميل صفحــات موقعــك اإللكترونــي من خــال

Insights والــذي يوفــر تقييــم عــام وتفصيلــي لســرعة تحميــل موقعــك اإللكترونــي علــى 

أجهــزة الحواســب الشــخصية والهواتــف الجوالــة باإلضافــة إلــى إرشــادات بهــدف تحســين 

ســرعة تحميــل صفحــات الموقــع.

https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d9%85%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83/
https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83/
https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d9%85%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
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• اإللكترونية يجــب 	 المواقــع  )Website Design(: عملية تصميــم  الموقــع  تصميــم 

أن تأخــذ فــي االعتبــار أن يائــم التصميــم محتــوى الموقــع بألــوان جذابــة مريحــة للعيــن 

ــة. ــات المختلف ــزة والشاش ــاد األجه ــواع وأبع ــف أن ــع مختل ــة م ومتجاوب

• هيــكل الموقــع الداخــي )Website Structure(: إنشــاء تصنيفــات لمحتــوى الموقــع 	

مــع إدراج روابــط داخليــة لصفحــات ذات صلــة ســوف يســاهم فــي تحســين جــودة هيكلــة 

الموقــع الداخلــي بربــط جميــع الصفحــات ببعضهــا البعــض مع وجــود تصنيفات وترشــيحات 

لمحتــوى مشــابه أو منتجــات وخدمــات مقاربــة وتســهيل تصفــح الموقــع للزوار وتســهيل 

عمليــة محــركات البحــث فــي زحــف وفهرســة صفحــات موقعــك اإللكترونــي باإلضافــة 

إلــى إنشــاء ملــف sitemap وتحديثــه بشــكل دوري يشــمل روابــط صفحات الموقــع بأكمله 

)الموجــدة ســابقا / المنشــئة حديثــا / الُمعدلــة حديثــا.)

• محتــوى الموقــع )Web Content(: وجــود إعانــات مزعجــة )pop�ups( يؤثــر علــى 	

تجربــة زوار الموقــع فــي تصفــح الصفحــات المختلفــة واالســتفادة مــن محتــوى الصفحــات 

ــى مغــادرة الموقــع فــي أســرع وقــت ممكــن وعــدم  ــزوار عل بشــكل ســلبي ويشــجع ال

ــارة موقعــك مجــددا. زي

إلــي ســوء تجربــة المســتخدم مــن زوار الموقــع  التــي تــؤدي  تجنــب كل العوامــل 

ــث  ــج البح ــي نتائ ــي ف ــك اإللكترون ــب موقع ــى ترتي ــُا عل ــر إيجابي ــوف تؤث ــي س اإللكترون

المســتهدفة. للمصطلحــات 

)Backlinks Quality( عدد وجودة الروابط الخارجية

الروابــط الخارجيــة )Backlinks( هــي بمثابــة مؤشــر إيجابــي مــن المواقع األخــرى لموقعك 

ــزوار المواقــع األخــرى باإلضافــة إلــى  ودليــل علــى جــودة محتــوى الموقــع ومائمتــه ل

ــة فــي  ــة فــي نجــاح مجهــودات المواقــع اإللكتروني ــي عامــل مــن حيــث األهمي ــه ثان أن

عمليــة الســيو )SEO( وتحقيــق أفضــل ترتيــب ممكــن فــي نتائــج البحــث األولــى.

ــدد  ــة بع ــة مقارن ــر وأهمي ــات ذات تأثي ــع والمنتدي ــن المواق ــة م ــط الخارجي ــودة الرواب ج

الروابــط الخارجيــة ومــن أهــم المواقــع التــي يمكنــك مــن خالهــا نشــر أجــزاء مــن محتوى 

موقعــك والحصــول علــى الروابــط الخارجيــة عاليــة الجــودة:

https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/
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 	Mix

• 	Medium

)Mobile-Friendly( توافق الموقع مع التصفح من الهواتف الجوالة

ــك  ــا وذل ــد يومي ــة يتزاي ــف الجوال ــال الهوات ــن خ ــة م ــع اإللكتروني ــح المواق ــبة تصف نس

ــع  ــات المواق ــة صفح ــف وفهرس ــم الزح ــث يت ــث حي ــركات البح ــات مح ــى خوارزمي ــر عل أث

المتوافقــة مــع التصفــح مــن الهواتــف الذكيــة )Mobile�First Index( وفــي حالــة توافــق 

الموقــع مــع عوامــل تجربــة التصفــح مــن الموبايــل مــن ســرعة تحميــل الصفحــات وتجاوب 

ــات  ــر صفح ــوف تظه ــات س ــزة والشاش ــام االجه ــف أحج ــع مختل ــوى م ــم والمحت التصمي

موقعــك اإللكترونــي بترتيــب أفضــل فــي نتائــج البحــث.

Google’s Mo�  يمكنــك التحقــق مــن نســبة التناســب مــع التصفــح مــن الجــوال مــن خــال 

bile�Friendly test واكتشــاف مشــاكل عــدم توافــق الصفحــات مــع التصفــح مــن الجــوال 

ــات  ــوى صفح ــل محت ــرعة تحمي ــادة س ــدف زي ــتخدام Google AMP به ــى اس ــة إل باإلضاف

المواقــع مــن خــال الهواتــف الجوالــة.

	 .)Security Concerns( درجة أمان المواقع

توصــي محــركات البحــث بأهمية أمــان المواقــع اإللكترونيــة والمعلومات الشــخصية لزوار 

الموقــع وتنصــح زوار المواقــع التــي ال تمتلــك شــهادة SSL عــدم تســجيل أي معلومــات 

شــخصية فــي هــذه المواقــع حيــث تعمــل هــذه الشــهادة علــى تشــفير عمليــة تبــادل 

ــادة األمــان خــال كل تجــارب التصفــح  ــة بهــدف زي المعلومــات فــي المواقــع اإللكتروني

ــدال  ــع HTTPS ب ــات الموق ــوان صفح ــى عن ــاف إل ــهادة يض ــذه الش ــك ه ــع يمتل وكل موق

عــن HTTP كدليــل علــى أمــان الموقــع باإلضافــة إلــى تحقيــق ترتيــب أفضــل فــي نتائــج 

البحــث.

	 .)Website Issues Maintenance( مشاكل المواقع اإللكرتونية

ــبة  ــع بالنس ــين أداء الموق ــي تحس ــاهم ف ــكل دوري يس ــع بش ــص الموق ــة وفح مراجع

 )SEO( ــيو ــر الس ــن معايي ــاد ع ــدم اإلنحي ــن وع ــاء المحتملي ــن العم ــع م ــى زوار الموق إل

ــث. ــج البح ــي نتائ ــة ف ــز المتقدم ــى المراك ــاظ عل ــث والحف ــركات البح ــات مح ومتطلب

https://mix.com/
https://medium.com/
https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://developers.google.com/amp/
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خطوات مراجعة وفحص وصيانة الموقع بشكل دوري تشمل:

• ــن 	 ــد م ــبوعيا للتأك ــل أس ــى األق ــكل دوري عل ــف txt بش ــف Sitemap ومل ــث مل تحدي

ــددة ــع المح ــات الموق ــة صفح فهرس

• التحقق من توافق صفحات الموقع مع تجربة التصفح من الهواتف الجوالة	

• تقليــل عمليــات إعــادة التوجيــه )Redirects( لصفحــات أخــرى واســتبدال الصفحــات 	

)Not Found  404( بصفحــة  المحذوفــة 

• ــوان )Page Title( أو 	 ــس العن ــات بنف ــرر أو صفح ــوى مك ــود محت ــدم وج ــن ع ــد م التأك

)meta description( وصــف مكــرر

• متابعة وتعديل األخطاء البرمجية في تطوير الموقع اإللكتروني	

• متابعــة ســرعة تحميــل صفحــات الموقــع يوميــا والعمــل علــى زيــادة ســرعة التحميــل 	

حتــى تتوافــق مــع متطلبــات محــركات البحــث

ــي  ــة ف ــع اإللكتروني ــب المواق ــل ترتي ــن عوام ــره م ــم ذك ــا ت ــر كل م ــى تطوي ــز عل التركي

صفحــات نتائــج البحــث مــن خــال أفــراد مختصــون فــي مجال تهيئــة المواقــع لمحــركات 

ــي  ــل ف ــب أفض ــاري ترتي ــاطك التج ــي لنش ــع اإللكترون ــن للموق ــوف يضم ــث SEO س البح

ــن. ــارات الموقــع )Web Traffic( مــن العمــاء المحتملي ــادة عــدد زي ــج وزي نتائ

أفضل أدوات السيو )SEO( المجانية والمدفوعة

تتعــدد منصــات وأدوات تحســين المواقــع لمحــركات البحــث منهــا المجانيــة والمدفوعــة 

وأهمهــا:

https://www.sendiancreations.com/ar/web-development-full-guide/
https://www.sendiancreations.com/ar/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-seo/
https://www.sendiancreations.com/ar/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-seo/
https://www.sendiancreations.com/ar/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-seo/
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 	Google Search Console 

 Google Search Console مــن أهــم أدوات مشــرفي المواقــع والتــي توفــر أدوات متابعــة 

أداء الموقــع وتوافقــه مــع متطلبــات محــركات البحــث مــن تقاريــر منها عدد مــرات ظهور 

الموقــع فــي نتائــج البحــث وعــدد النقــرات علــى صفحــات الموقــع والكلمات المســتخدمة 

فــي عمليــات البحــث عــن موقعــك وأداة فهرســة صفحــات الموقــع المعدلــة والحديثــة 

باإلضافــة إلــى تقريــر الروابــط الخارجيــة )Backlinks( والداخليــة للموقــع وتقاريــر توافــق 

الموقــع اإللكترونــي مــع تجربــة التصفــح مــن الهواتــف الجوالــة.

 	Google Analytics

اإللكترونيــة  للمواقــع  األداء  واحصائيــات  تحليــات  منصــة Google Analytics توفــر 

ــد  ــارات وتحدي ــارات المواقــع ومصــدر تلــك الزي وتطبيقــات الجــوال والتــي تشــمل عــدد زي

ــد اإلقامــة – النــوع – متوســط األعمــار – األجهــزة  ــزوار الموقــع )بل الفئــات الشــخصية ل

ــع  ــى تتب ــة إل ــع باإلضاف ــات الموق ــح صفح ــدة تصف ــط م ــح( ومتوس ــيتخدمة للتصف المس

حركــة زوار الموقــع بهــدف تحديــد مــدى رضــا الــزوار )العمــاء المحتمليــن( عــن محتــوى 

ــة. ــات( المكتمل ــات والخدم ــراء المنتج ــة )ش ــات المرغوب ــدد التحوي ــع وع الموق

 	Screaming Frog

بــك  الخــاص  اإللكترونــي  الموقــع  تقــوم بفحــص  أدوات Screaming Frog المدفوعــة 

والتحقــق مــن )روابــط الصفحــات الغيــر صالحــة – فحــص حــاالت إعــادة التوجيــه – تحليــل 

العناويــن الرئيســية ووصــف الصفحــات – فحــص المحتــوى المكــرر – إنشــاء خرائــط 

Website Struc�تحليــل هيــكل الموقــع الداخلــي – XML Sitemaps  صفحــات الموقــع

ture  – إحصائيــات وتحليــات زيــارات الموقــع.

 	Ahrefs

ــر  ــي توف ــة والت ــث المدفوع ــركات البح ــع لمح ــة المواق ــن أدوات تهيئ منصة Ahrefs م

حلــول فعالــة لفحــص المواقــع اإللكترونيــة، دراســة مواقــع المنافســين، تحليــل واختيــار 

كلمــات البحــث الرئيســية )Keywords(، تحليــل وضــع الموقــع بالنســبة إلــى الروابــط 

ــوى. ــودة المحت ــي لج ــل تفصيل ــى تحلي ــة إل ــة )Backlinks( باإلضاف الخارجي

https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
https://analytics.google.com/analytics/web/
https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
https://ahrefs.com/
https://ahrefs.com/
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 	SEMrush

لمحــركات  المواقــع  لتهيئــة  مدفوعــة  متعــددة  حلــول  منصة SEMrush توفــر 

البحث SEO  أهمهــا )فحــص شــامل للموقــع – تحليــل المنافســين – أفــكار مبتكــرة 

لزيــادة حجــم زيــارات الموقــع – تحليــل الروابــط الخارجيــة )Backlinks( – إحصائيــات وتحليات 

ــوى  ــودة المحت ــل ج ــع – تحلي ــارات الموق زي

لماذا نحتاج سيو عن غريها من االسرتاتيجيات :

اســعارها معقولة وربمــا ال تكلفــك شــيء عنــد اســتخدامك للســيو , وحتــى ان الشــركات 

ــج  والمؤسســات التــي تســتخدم الســيو تكلفتهــم اقــل بنســبة %61 مــن غيرهــم , ونتائ

افضــل.

• ــه 	 ــى فإن ــل االول ــج قوق ــي نتائ ــك ف ــر نتائج ــا تظه ــدى الجمهور عندم ــة ل المصداقي

ــع , وان  ــوة الموق ــاء بق ــور والعم ــدى الجمه ــة ل ــة والمصداقي ــاع الثق ــيعطي انطب س

لــم يظهــر لــدى الجمهــور نتائجــك فسيشــكك فــي مصداقيتــك وربمــا يلجــأ لشــركات او 

ــة. ــات منافس مؤسس

https://www.semrush.com/
https://www.sendiancreations.com/what-are-seo-marketing-services/
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• ال يمكــن للمــال منافســتك اي مــن كبــار التجــار واالقتصادييــن والتخريــب علــى نتائجــك 	

ــى  ــد عل ــا تعتم ــل وغيره ــات قوق ــث خوارزمي ــركات البح ــي مح ــا ف ــك عليه ــور حصول ف

المحتــوى وليــس مــن يدفــع المــال.

• سياســة قوقــل فــي تحســين وتطويــر مســتمر , تســعى كبــرى محــركات البحــث نحــو 	

االفضــل وتحســين خوارزميــات البحــث واظهــار النتائــج االفضــل .

• المنافســة فــي ســيو للجميع حتــى لــو كانــت شــركتك صغيــرة يمكنــك منافســة كبرى 	

.SEO الشــركات وربمــا تتفــوق عليهــم بفضل الســيو واتقانــك لتحســين نتائج البحــث

• ــة 	 ــزة المحمول ــتقبل لألجه ــف الذكية والمس ــر الهوات ــث عب ــي البح ــل ف ــيو يدخ الس

والهواتــف الذكيــة فأكثــر مــن 40 % مــن االشــخاص يبحثــون علــى االنترنــت مــن الهواتــف 

واالجهــزة الذكيــة , فالمســتقبل للســيو فعليــك المنافســة علــى البحــث مــن الهواتــف 

الذكيــة .

• ــن 	 ــث ع ــركات البح ــى مح ــاس عل ــه الن ــا يبحث ــك بم ــد معرفت ــه يخدمك عن ــيو نفس الس

طريــق تحليــل لبيانــات العمــاء ســتعرف مــا يبحــث عنــه النــاس ويمكنــك تلبيــة احتياجاهم 

وقتهــا وتقديــم الحلــول التــي نفيــد جمهــورك وتقــوي موقعــك.

• ــة 	 ــي دراس ــدى فف ــد الم ــتثمار بعي ــادي ضخم واس ــد اقتص ــج وعائ ــي نتائ ــيو يعط س

ــج  ــر مــن 700 شــركة صغيــرة يســتثمرون فــي تحســين محــركات البحــث حققــو نتائ الكث

ــة . ــتثمارية خيالي اس

• ــا 	 ــازة ربم ــج ممت ــك لنتائ ــتمرة فبمجرد وصول ــة مس ــة وصيان ــاج لمراقب ــيو ال يحت الس

ــاج  ــن تحت ــث ل ــركات البح ــي مح ــركتك ف ــاس لش ــر االس ــع حج ــدة ووض ــنة واح ــاج لس تحت

ــيط . ــل بس ــك بعم ــى نتائج ــة عل ــب المحافظ ــط يج ــت فق ــى االنترن ــم عل ــويق دائ لتس

• اذا حققــت النتائــج االولــى لــن تتعــب فــي التســويق بعــد اليــوم 75 % مــن المتصفحيــن 	

لمحــركات البحــث ال يتجــاوزون الصفحــة االولــى مــن النتائــج فبمجــرد وصولــك للصفحــة 

االولــى فقــط انجــزت مــا تريــد وامــا ان وصلــت للنتيجــة االولــى لــن تتعــب فــي التســويق 

بعــد اليــوم الن %33 مــن المتصفحيــن يدخلــون الول نتيجــة فــي البحــث.
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كيفية إدارة المواقع اإللكرتونية

 إدارة المحتــوى: تعــد إدارة المحتــوى مــن أهــم وأبــرز األمــور المتعلقــة بــإدارة 1. 

المواقــع اإللكترونيــة، حيــث يجــب أن يقــوم مديــر الموقــع اإللكترونــي بإضافــة األخبــار 

ــور أو  ــل، أو ص ــج تحمي ــع برام ــب أن يض ــا يج ــتمر، كم ــي ومس ــكل يوم ــاالت بش والمق

ــة ردود  ــم مراقب ــب أن يت ــا يج ــاج ذلك كم ــع يحت ــال كان الموق ــي ح ــاش ف ــج ف برام

الــزوار بشــكل مســتمر والتفاعــل معهــا، وذلــك لكــي يظهــر للزائــر اهتمــام الموقــع 

ــد  ــة كل جدي ــى إضاف ــع عل ــر الموق ــرص مدي ــب أن يح ــك يج ــى ذل ــة إل بزواره باإلضاف

وحصــري لموقعــه، لذلــك يجــب أن تكــون المواضيــع مكتوبــة بطريقــة جذابــة ومميــزة.

تنســيق المحتــوى: مهمــا كان المحتــوى جيــدا لــن يظهــر بالشــكل المطلــوب مــا لــم . 2

ــر  ــة، لذلــك يجــب أن يهتــم مدي يتــم تنســيقه بشــكل جيــد ووضعــه فــي قوالــب جذاب

الموقــع اإللكترونــي بشــكل المحتــوى، كمــا يجــب أن يحــرص علــى تنســيقه بطريقــة 

ــوان  ــتخدم األل ــب أن يس ــا يج ــرات، كم ــى فق ــص إل ــم الن ــب أن يقس ــك يج ــزة، لذل ممي

ــة، ويضــع صــورة تشــرح وتعبــر عــن الموضــوع. الجذاب

 العمــل علــى إرضــاء جوجــل: تعــد هــذه الخطوة مــن أهــم وأبــرز خطــوات إدارة المواقع 3. 

اإللكترونيــة، فحتــى يظهــر الموقــع فــي الصفحــات األولــى فــي البحــث يجــب أن يتــم 

ضبطــه وفــق األســس التــي وضعهــا جوجل حيــث يعتمــد نظــام جوجــل علــى الــذكاء 

االصطناعــي، حيــث يقــوم جوجــل بتقديــم تقاريــر دوريــة عــن موقعــك تســاعدك علــى 

تطويــره ونجاحــه، وتافــي نقــاط الضعــف الموجــودة فيــه، حيــث يقــدم لــك جوجــل عــدد 

الــزوار اليومــي لموقعــك، ومــن أيــن الــدول جــاء هــؤالء الــزوار، وكيفيــة وصــول الــزوار 

إلــى موقــع اإللكترونــي، ومــا هــي الكلمــة التــي جعلتهــم يصلــون إلــى موقــع، ومــا 

ــدراء  ــاعد م ــي تس ــور الت ــن األم ــا م ــزوار، وغيره ــا ال ــي قرأه ــاالت الت ــر المق ــي أكث ه

المواقــع اإللكترونيــة علــى إدارة هــذه المواقــع بطــرق ســليمة.

 أرشــفة الموقع: كمــا يجــب أن يقــوم مــدراء المواقــع اإللكترونيــة بأرشــفة الموقــع 4. 

ــر  ــد الروابــط المــراد أرشــفتها، والروابــط الغي بشــكل مســتمر، وذلــك مــن خــال تحدي

مرغــوب بأرشــفتها، مــع تحديــد كلمــات البحــث، وتســاعد عمليــة األرشــفة علــى ســرعة 

ظهــور موقعــك فــي الصفحــات األولــى، باإلضافــة إلــى زيــادة عــدد الــزوار فيــه.
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ــإن  ــي ف ــكل يوم ــزوار بش ــن ال ــر م ــدد كبي ــذب ع ــي ج ــح ف ــع، وينج ــح الموق ــد أن ينج وبع

ــون  ــب أن يك ــك يج ــع، لذل ــي الموق ــا ف ــع إعاناته ــابق لوض ــوف تتس ــان س ــركات اإلع ش

مــدراء المواقــع قادريــن علــى اختيــار اإلعانــات المناســبة للموقــع، كمــا يجــب أن يحرصــوا 

ــات  ــدد اإلعان ــث أن تع ــر، حي ــج الزائ ــزة، وال تزع ــة ممي ــات بطريق ــذه اإلعان ــع ه ــى وض عل

ــارة الموقــع. ــر لتجنــب زي ــغ فيــه ســيدفع الزائ ووضعهــا بشــكل مبال

من هو مدير الموقع اإللكرتوني، وما هي مهامه؟

ــث  ــة، حي ــع اإللكتروني ــإدارة المواق ــص ب ــخص المخت ــو الش ــي ه ــع اإللكترون ــر الموق مدي

قــد يكــون الشــخص مســؤول عــن إدارة موقــع واحــد أو عــدة مواقــع فــي آن واحــد، حيــث 

يقــوم هــذا الشــخص بإضافــة المحتــوى بشــكل مســتمر، وتنســيقه، ومراقبــة عــدد الــزوار، 

ووضــع الخطــط لزيــادة عــدد الزوار كمــا يجــب أن يقــوم مديــر الموقــع اإللكترونــي بالتأكــد 

مــن أن جميــع الخــوادم تعمــل بشــكل صحيــح وســليم، كمــا يجــب أن يكــون لديــه اطــاع 

ــات  ــال البرمجي ــي مج ــرا ف ــون خبي ــب أن يك ــا يج ــا، كم ــة عمله ــات، وكيفي ــى البرمجي عل

ــن  ــت م ــتخدام اإلنترن ــوم باس ــذي يق ــخص ال ــه الش ــع بأن ــر الموق ــرف مدي ــا ع األمنية كم

أجــل يقــوم بعمليــات البيــع والشــراء.

https://www.passion-company.com/
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ــوم  ــب أن يق ــدة، ويج ــي عدي ــة فه ــع اإللكرتوني ــر المواق ــام مدي ــبة لمه ــا بالنس أم

المديــر بهــا جميعــا حــى تكــون إدارة المواقــع اإللكرتونيــة الــي يقــوم بهــا ناجحــة، 

ومــن أبــرز هــذه المهــام:

توليــد وتنقيــح صفحــات الويب: حيــث يجــب أن يقــوم المديــر بفتــح صفحــات جديــدة فــي . 1

الموقــع الــذي يشــرف علــى إدارتــه، كمــا يجــب أن يقــوم بتنقيــح الصفحــات ويتأكــد مــن 

خلوهــا مــن األخطــاء.

ــر . 2 ــام مدي ــرز مه ــم وأب ــن أه ــع م ــاط الموق ــة نش ــد دراس ــع: تع ــاط الموق ــة نش دراس

الموقــع اإللكترونــي، حيــث يجــب أن يقــوم مديــر الموقــع بدراســة عــدد الــزوار، والطــرق 

التــي يأتــي مــن خالهــا هــؤالء الــزوار للموقــع، هــل يأتــون بشــكل مباشــر أم عــن الطريــق 

البحــث بجوجــل أم عــن طريــق وســائل التواصــل االجتماعــي.

ــدد . 3 ــي ع ــع اإللكترون ــن الموق ــل ضم ــد يعم ــن: ق ــتخدمين اآلخري ــات المس إدارة صاحي

ــع  ــر الموق ــى مدي ــب عل ــوى، ويج ــة المحت ــون بإضاف ــن يقوم ــتخدمين والذي ــن المس م

ــم. ــى عمله ــاع عل ــم واالط مراقبته

ــكاوى أو . 4 ــن الش ــد م ــي العدي ــع اإللكترون ــرد للموق ــد ي ــواردة: ق ــكاوى ال ــة الش معالج

االستفســارات مــن المســتخدمين، ويجــب علــى مديــر الموقــع اإللكترونــي أن يقــوم بالــرد 

علــى هــذه الشــكاوى واالستفســارات.

ــؤدي إلــى تعطــل . 5 ــاه للخــادم: قــد تحــدث بعــض المشــاكل فــي الخــادم والتــي ت االنتب

ــة أي  ــتمر، ومعالج ــكل مس ــادم بش ــة الخ ــع مراقب ــر الموق ــى مدي ــب عل ــع، ويج الموق

ــه. ــدث ب ــن أن تح ــكلة ممك مش

النســخ االحتياطــي: يجــب أن يقــوم مديــر الموقــع اإللكترونــي بإجــراء النســخ االحتياطي . 6

ــي  ــا ف ــل م ــدث عط ــال ح ــي ح ــه ف ــاظ ب ــى االحتف ــادرا عل ــون ق ــي يك ــك لك ــع، وذل للموق

الموقــع أدى إلــى ذهــاب محتــواه بشــكل كامــل.

https://www.passion-company.com/contact.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
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ــا  ــل إن له ــهل، ب ــيطا أو س ــر بس ــت أم ــة ليس ــع اإللكتروني ــرى أن إدارة المواق ــذا ن وهك

الفضــل الكبيــر فــي نجاح موقــع ويــب، لذلــك يجــب أن يكــون مديــر الموقــع اإللكترونــي 

ــم  ــا فــي تقدي ــة كاملــة بهــذا الموضوع وفــي الختــام نتمنــى أن نكــون وفقن علــى دراي

معلومــات وضحنــا من خالهــا كافة األمــور المتعلقة بكيفيــة إدارة المواقــع اإللكترونية.

5 نصائح إلنجاح المواقع اإللكرتونية

أرقــام ضئيلــة مــن أصحــاب المواقــع ال يعرفــون كيــف يديــرون مواقعهــم اإللكترونيــة وال 

يدركــون أهميــة تحســين أداء الموقــع للوصــول للنجــاح. فكيــف تديــر موقــع إلكترونــي 

باحترافيــة؟ فــي الحقيقــة، تعتمــد إدارة المواقــع علــى العديــد مــن الجوانــب التــي يجــب 

أن توليهــا اهتمــام بالــغ مــن أجــل تعزيــز حضــور موقعــك اإللكترونــي فــي عالــم الويــب.

الــزوار يأتــون إلــى موقعــك ال مــن أجــل أي شــيء فيــه إال المحتــوى الــذي تديــره وتقدمــه، 

وعنــد الحديــث عــن محتــوى مواقــع اإلنترنــت يتبــادر إلــى أذهاننــا أن نهتــم بأمرين:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D8%A8


22

جودة المحتوى وأهميته للزائر. 	

الفكــرة تتمحــور حــول تقديــم محتــوى ذا جــودة كبيــرة لــزوار موقعــك اإللكترونــي، 

تهتــم فيــه بحداثــة األفــكار وتقســيم المقــال إلــى فقــرات مــع إضافــة بعــض مــن 

الصــور والفيديوهــات المناســبة، وتشــرح بشــكل بســيط كل مــا جــاء بــه مــن معلومــات 

موافقا شــروط الســيو عند الكتابــة، ثــم تكــرر العمليــة فــي كل محتــوى موقعــك 

فيكــون مــا تقدمــه مــن محتوى حصــري لموقعك ومســتحقا للظهــور، ســواء للــزوار أو 

ــث. ــركات البح ــي مح ــة ف ــة متقدم ــي مرتب ف

 تجديد المحتوى عىل موقعك اإللكرتوني بصفة مستمرة. 	

ــرة  ــودة كبي ــري ذو ج ــوى حص ــم محت ــإن تقدي ــة، ف ــع اإللكتروني ــة إدارة المواق ــي بداي ف

بصفــة مســتمرة يســهم فــي زيــادة عــدد الــزوار وارتباطهــم بالموقــع اإللكترونــي، ويؤثــر 

ــع  ــى أداء الموق ــلبيا عل ــيؤثر س ــر س ــن النش ــف ع ــداد. والتوق ــدل االرت ــا على مع إيجابي

ــى  ــؤدي إل ــا ي ــّل مم ــث يق ــركات البح ــي مح ــاالت ف ــض المق ــب بع ــدأ ترتي ــد يب ــد، وق الجي

ــزوار. خســارة ال

جميــع أنــواع المحتــوى الــذي تقدمــه علــى موقعــك اإللكترونــي يجــب أن يكــون مميــز 

وموجــه إلــى فئــة معينــة مســتهدفة، كمــا يجــب أن تســتمر فــي إضافــة محتــوى بهــذا 

الشــكل القّيــم إلــى موقعــك باســتمرار حتــى يتعــود الــزوار أن يجــدوا فــي موقعــك مقــاال 

جديــدا يوميــا أو كل ثاثــة أيــام أو كل أســبوع علــى األكثــر. فــإذا كنــت ال تجــد الوقــت لتقوم 

بإنتــاج هــذا المحتــوى وحــدك، فخيــار توظيــف مســتقلين عبــر منصــات العمــل الحــر األولى 

ــي  ــع ف ــى التنوي ــاعدك عل ــد، سيس ــار جّي ــات يعد خي ــتقل أو موقع خمس ــا مثل مس عربي

ــاب يمكــن ضمهــم لفريقــك فيمــا بعــد، فقــط قــم  ــور علــى كّت المحتــوى وفرصــة العث

بحســاب ميزانيتــك مســبقا.

رسعة تصفح موقعك اإللكرتوني

ــا حتــى يفتــح؟ نحــن فــي  ــا طوي ــر موقــع إلكترونــي ناجــح إذا كان ســيأخذ وقت كيــف تدي

ــى  ــر عل ــى ال نتأخ ــرعة حت ــأكل بس ــرعة، ن ــيء بس ــل كل ش ــا نفع ــرعة، أصبحن ــر الس عص

العمــل، ونتصــرف بســرعة ألن األعمــال كثيــرة، ونقــرأ بســرعة ألنــه ال يوجــد وقــت؛ لذلــك 

يجــب أن يكــون موقعــك هــو اآلخــر ســريع حتــى يتمكــن الزائــر مــن تصفــح موقعــك فــي 
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أقــل مــن 4 ثوانــي علــى أكبــر تقديــر. أهــم األســباب التــي تجعــل تصفــح الموقــع بطــيء؟

• ــر هــذا الخطــأ فــي 	 ــرة، ويكث ــة كثي ــد الموقــع ســيء ويســبب أخطــاء برمجي تكوي

المواقــع التــي لهــا برمجــة خاصــة.

• اإلســراف فــي اســتخدام الصــور ذات األحجــام الكبيرة، نعــم ذكرنا أن المقــال يجب أن 	

يحتــوي علــى صــورا وفيديوهــات ولكــن بمقــدار معيــن وكأنــك ســتضيف بعض الملــح إلى 

الطعــام لتحليــة طعمــه وجعلــه مقبــوال وجميــا، فــإن زاد عــن حــده أصبــح غيــر مقبول.

• ــكربتات 	 ــتخدمي الس ــأ لمس ــذا الخط ــر ه ــرة، ويكث ــة كثي ــات برمجي ــتخدام إضاف اس

التــي تتيــح صاحيــات تثبيــت إضافــات برمجيــة، مثــل ســكربت مدونــات ووردبريس الشــهير؛ 

حيــث يفتــح المتصفــح موقــع مــا بإرســال طلبــات بفتــح كل الملفــات المرتبطــة بالصفحــة 

)ملفــات CSS، ملفــات JavaScript، … الــخ( فيأخــذ وقتــا طويــا قبــل أن يفتــح الموقــع 

بأكملــه.

• اســتضافة المواقــع الســيئة تعــد ســبب رئيســي فــي بطــئ ســرعة الموقــع؛ يجــب 	

عليــك اختيــار االســتضافة المناســبة لإلمكانيــات التــي يحتــاج إليهــا موقعــك.

مناسبة موقعك لمقاسات الشاشات المختلفة

مــع انتشــار الهواتــف الذكيــة أصبــح كل شــخص يمتلــك هاتفــا ذكيــا ُيمّكنــه مــن الولــوج 

لإلنترنــت، وبالطبــع تعــرف أن مقاســات شاشــات الهواتــف الذكيــة تختلــف مــن هاتــف آلخــر 

فهــي متنوعــة. أضــف إلــى ذلــك أن بعــض الُمســتخدمين يعتمــد علــى الحاســب اآللــي 

بأنواعــه والــذي هــو اآلخــر لــه مقاســات مختلفــة للشاشــات. هــذا التنــوع فــي مقاســات 

الشاشــات فــرض علــى ُكبــرى المواقــع والشــركات التــي تعنــي باإلنترنــت جوجــل أن تفــرض 

ــدر  ــل تص ــن عوام ــات كعامل م ــكل الشاش ــب ل ــون الموقع مناس ــرورة أن يك ــا ض بدوره

الموقــع فــي محــركات البحــث.

مــا ســبق ليــس معنــاه أن المواقــع غيــر المتناســبة مــع الشاشــات لــن يأتيهــا زّوار، 

ولكنهــا عمليــا ســوف تخســر الــزوار تدريجيــا خصوصــا مســتخدمين الهواتــف الذكيــة ألن 

أحدهــم لــن يتحمــل تصفــح موقــع غيــر مرتــب ومربــك، فســيكون أســهل شــيء تفعلــه 

هــو الضغــط علــى زر العــودة إلــى محــرك البحــث ليفتــح نتائــج أخــرى، وأعتقــد أنــك 

ــا 50 بالمائة مــن  ــم أن أعــداد هــؤالء الُمســتخدمين للهواتــف الذكيــة يســاوي تقريب تعل
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ــك  ــة، فبإمكان ــزة المختلف ــع األجه ــك م ــة موقع ــص توافقي ــي تفح زوار أي موقع. ولك

اســتخدام أداة Mobile�Friendly Test، فــإن وجــدت أن موقعــك يدعمهــا فــكان بهــا، وإال 

ينبغــي عليــك حــل هــذه المشــكلة، وســتجد علــى موقــع مســتقل مطورين قوالــب 

ــة. ــذه المهم ــاز ه ــي إنج ــاعدتك ف ــم مس ووردبريس بإمكانه

إطالق حملة تسويقية جادة لموقعك اإللكرتوني

االنتقــال إلــى صفحــة الفيــس بــوك الخاصــة بالموقع ونشــر منشــور عليهــا ال يعد تســويقا 

جــادا تديــر بــه موقعــك اإللكترونــي فقــط، ولكنــه خطــوة واحــدة فــي عمليــة التســويق؛ 

ــة  ــبكة اجتماعي ــويقية لش ــة تس ــى خط ــوي عل ــب أن تحت ــدة يج ــويق الجي ــة التس فخط

مائمــة لفكــرة موقعــك وتتبعهــا بشــبكة اجتماعيــة أخــرى أقــل اهتمامــا، فعلــى ســبيل 

المثــال إن كان موقعــك متخصــص فــي تقديــم الــدورات التعليميــة فــإن االهتمــام األول 

يجــب أن يكــون ُمنّصــب علــى اليوتيــوب ثــم فيســبوك. هــذا باإلضافــة إلــى أهميــة وجــود 

خطــة تســويقية عــن طريــق اإلعانــات المدفوعــة كإعانــات فيســبوك أو جوجــل بصفتهــم 

أشــهر الشــبكات اإلعانيــة وأكثرهــم تأثيــرا.

متابعة أداء الموقع اإللكرتوني

المتابعــة الدوريــة ألرقــام موقعــك سيســهم فــي إنجاحــه، فقــد ينقــل مســتوى موقعــك 

إلــى مكانــة متقدمــة ســريعا؛ فالفــرق أنــك تعمــل هنــا علــى بينــة ودليــل، بخــاف مــن 

يعمــل دون مراجعــة اإلحصائيــات. فهــي ال ُتخبــرك فقــط عــن عــدد الــزوار، ولكنهــا تقــدم 

لــك معلومــات شــاملة عــن كل كبيــرة وصغيــرة فــي موقعــك، منهــا:

• أعداد الزوار وبادهم وأعمارهم كذلك اهتماماتهم	

• األجهزة التي تصفحوا موقعك باستخدامها	

• الصفحات األكثر مشاهدة على موقعك	

• معدل بقاء الزائر على صفحات موقعك	

• المصادر التي أتى منها الزوار	

تحليــل أرقــام موقعــك اإللكترونــي مــن األمــور المهمــة فــي إدارتــه وتتبــع أدائــه، ومــن 

أشــهر األدوات التــي تعطــي معلومــات عــن زوار الموقــع وتفاعلهــم هي تحليــات 
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جوجــل. يوجــد العديــد مــن المؤشــرات التــي تتيحهــا تحليــات جوجــل مثــل: توضيــح معــدل 

اإلرتــداد وتحديــد مصــادر الزيــارات ومتوســط وقــت الزيــارات وغيرهــا مــن األمــور الهامــة 

التــي يجــب علــى مديــر الموقــع تتبعهــا باســتمرار، وايجــاد حلــول عمليــة ألي مشــكلة أو 

تحديثــات قــد تطــرأ.

تحسني تجربة الزائر باستمرار

ــا  ــح جميعهــا، أو يمكنــك اعتبارهــا قانون قــد تكــون هــذه النصيحــة هــي خاصــة النصائ

تســير عليــه إذا أردت أن ينجــح موقعــك اإللكترونــي علــى اإلنترنــت، فالزائــر هــو الهــدف 

ــل  ــر يكــون هامــا، مث ــه الزائ ــاج إلي ــه فــإّن كل مــا يحت ــه. وعلي ــاج إلي ــذي تحت الجوهــري ال

ــح  ــريع التصف ــهل وس ــع س ــون الموق ــرة، وأن يك ــودة الكبي ــدد ذو الج ــوى المتج المحت

ــات. ــات الشاش ــف مقاس ــب لمختل ومناس

فــي الختــام، إذا طبقــت النصائــح الســابقة مــن إدارة محتــوى حصــري متجــدد واالهتمــام 

بســرعة عاليــة للموقــع ومناســبته لمختلــف األجهــزة مــع إدارة حمــات تســويقية دوريــة، 

والتزمــت بهــذا قانونــا تســير عليــه فــي إدارة موقعــك اإللكترونــي، فــا شــك أنــك ســُتحرز 

النجــاح فــي القريــب العاجــل. شــاركنا مــن خــال تجربتــك، كيــف تديــر موقعــك اإللكترونــي 

نحــو النجــاح؟

عرشون طريقة لزيادة رسعة موقعك اإللكرتوني

مــن أكثــر األمــور إزعاجــا التــي قــد تصادفــك فــي أثنــاء عملــك، المواقــع بطيئــة االســتجابة 

، ليــس فقــط للبشــر، بــل إن محــركات البحــث أيضــا تســتبعد تلــك المواقع مــن نتائــج البحث. 

إليــك بعــض النصائــح التــي يمكنــك تنفيذهــا لتتجنــب إزعــاج زوار موقعك:

تبسيط  الشيفرات  الربمجية:. 	

جعــل المبرمجــون بنــاء موقــع علــى اإلنترنــت عمليــة ســهلة وواضحــة إلــى حــد مــا. إذ إن 

ــك  ــم موقعــك بســهولة، إال أن لتل ــى تصمي ــب الجاهــزة ستســاعدك عل مجموعــة القوال

القوالــب عيبــا واحــدا، فقــد تتضمــن رمــزا فوضويــا قــد يبطــئ موقعــك.

للتغلــب علــى تلــك المشــكلة، يمكنــك إزالــة جميــع التعليمــات البرمجيــة غيــر الضروريــة 

والتنســيق فــي ملفــات HTML و CSS و JavaScript. وُتســمى هــذه العمليــة »التصغيــر«، 

https://blog.mostaql.com/google-analytics-in-wordpres/
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ويمكنــك اســتخدام أدوات بســيطة علــى اإلنترنــت مثــل Will Peavy’s minifier لمســاعدتك 

 Autoptimize اســتخدام المكــون اإلضافــي WordPress علــى البــدء. يمكــن مســتخدمي

لجعــل العمليــة بســيطة.

 ضغط الموقع:. 	

لــن يســتغرق األمــر وقتــا طويــا حتــى تصبــح مواقــع الويــب كبيــرة وثقيلــة. جميــع الصــور 

والنصــوص وملفــات HTML و CSS و JavaScript يــزداد حجمهــا بســرعة. إحــدى أفضــل 

اآلليــات لتســريع مواقــع الويــب هــي تمكيــن الضغــط باســتخدام Gzip. ســيؤدي ذلــك إلــى 

تقليــل حجــم االســتجابة لبروتوكــول HTTP، ومــن ثــم تقليــل وقــت االســتجابة.

ســتحتاج إلــى تمكيــن وحــدة الضغــط المناســبة فــي خــادم الويــب قبــل تمكينــه لموقــع 

الويــب بتحريــر ملــف htaccess. تختلــف الخطــوات حســب خــادم الويــب.

تحسني الصور  وضبطها:. 	

الصور من أثقل أجزاء مواقع اإلنترنت والعنصر األبطأ تحميا عادة.

بــدال مــن توســيع نطــاق الصــور الكبيــرة عبــر HTML، يمكنــك تغييــر حجــم جميــع الصــور 

علــى موقعــك إلــى حجــم مناســب.

يمكنــك االحتفــاظ بقائمــة بأحجــام الصــور للعناصــر المختلفــة علــى موقعــك لضمــان عدم 

تحميــل وحــدات بكســل أكثــر ممــا تحتــاج إليــه. إذا كان لديــك موقــع ويــب يحــوي الكثيــر 

مــن الصــور، يجــب عليــك أيضــا التفكيــر فــي ضغطهــا. مــن األدوات الشــائعة لهــذا الغــرض: 

.reSmush

تعمــل هــذه األداة مــع جميــع أنظمــة إدارة المحتــوى الشــائعة )CMS( وتوجــد أيضا نســخة 

ــك  ــة. يمكن ــع الثابت ــى المواق ــتخدامها عل ــور الس ــط الص ــع Linux CLI لضغ ــة م متوافق

أيضــا اســتخدام Compressor.io لضغــط صــور متعــددة.

التحميل  البطيء  للوسائط  المتعددة:. 	

ــل فــور أن  ــو وإطــارات iframes ُتَحمَّ يعنــي التحميــل البطــيء أن الصــور ومقاطــع الفيدي

يمــرر المســتخدم أســفل الصفحــة لرؤيتهــا. قــد يــؤدي ذلــك إلــى تحســين وقــت تحميــل 

الصفحــة.

ــيء  ــل البط ــن التحمي ــم يك ــتخدام JavaScript ول ــذ باس ــة ُتنّف ــذه الطريق ــت ه ــابقا كان س
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ــب. ــات الوي ــي متصفح ــا ف ُمدمج

 Lazy Load by WP :العديــد مــن الخيــارات منهــا WordPress أمــا حاليــا، فلــدى مســتخدمي

Rocket  و A3 Lazy Load المصممــة لألجهــزة المحمولــة.

5.    استخدام  روابط  المشاركة  في  وسائل  التواصل  االجتماعي:

حاليــا يحتــاج كل منــا إلــى مشــاركة محتــواه علــى وســائل التواصــل االجتماعــي. باســتخدام 

 Free Share Link Generator يمكنــك االســتفادة مــن أدوات إنشــاء الروابــط مثــل ،HTML

 Pinterestو LinkedInو Twitterو Facebook التــي تســاعدك علــى إنشــاء روابــط مشــاركة لـــ

 WordPress كالعــادة ال يعانــي مســتخدمو .JavaScript أو iframes دون االعتمــاد علــى

Social War�  نقصــا فــي اإلضافــات التــي يمكنهــم اســتخدامها لهــذا الغــرض، متضمنــة

.Growو fare

إلغاء  تثبيت  اإلضافات عديمة  الفائدة:. 	

قــد يحتــوي نظــام إدارة محتــوى مثــل WordPress علــى الكثيــر مــن المكونــات اإلضافيــة 

التــي يمكنهــا إضافــة وظائــف مفيــدة إلــى موقعــك. ومــع ذلــك، فــإن وجــود الكثيــر مــن 

ــاج  ــي تحت ــات الت ــغيل اإلضاف ــط تش ــك فق ــب علي ــذا يج ــك، ل ــئ موقع ــد يبط ــات ق اإلضاف

إليهــا.

لــم ُتصمــم جميــع اإلضافــات بالجــودة ذاتهــا، فيمكنــك زيــادة ســرعة موقعــك بــأن 

تســتبدل باإلضافــات البطيئــة بدائــل أســرع. تحلــل األداة GTmetrix موقعــك مجانــا وتظهــر 

ــة، واقتراحــا باســتبدالها، خاصــة إذا اســُتدعَيت عــدة مــرات  ــك قائمــة اإلضافــات البطيئ ل

https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/Tips-and-Tricks-to-Magnify-The-Loading-Speed-Website.jpg
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ــا. ببديــل أخــف وزن

أيضــا يســتطيع مســتخدمو WordPress اســتخدام Query Monitor إلجــراء تحليــل مفصــل 

لإلضافــات المســتخدمة علــى موقعهــم علــى الويــب. بالطبــع، تذكــر إزالــة المكــون 

ــه. ــي من ــا تنته ــه عندم ــي Query Monitor نفس اإلضاف

 تقليل  عمليات  إعادة  التوجيه:. 	

غالبــا مــا تكــون عمليــات إعــادة التوجيــه ضروريــة عنــد نقــل الصفحــات وحذفهــا، وهــي 

أفضــل طريقــة للقضــاء علــى المشــكات المتعلقــة بالروابــط المعطلــة، ومــع أن عمليــات 

إعــادة التوجيــه مــن النــوع 301 أفضــل مــن أخطــاء 404، فهــي ال ُتَعــد مثاليــة، إذ تبطــئ 

الوقــت الــذي يســتغرقه المتصفــح لبلــوغ اإلصــدار الصحيــح مــن الصفحــة. يمكنــك 

اســتخدام Screaming Frog’s bulk redirect checker لتحليــل عمليــات إعــادة التوجيــه علــى 

موقعــك ومحاولــة تقليــل اســتخدامها.

 تقديم  طلبات   HTTP أقل:. 	

ُيعــد تقليــل طلبــات HTTP طريقــة جيــدة لتحســين موقعــك. كل عنصــر تضيفــه إلــى 

ــح  ــى المتصف ــب عل ــي يج ــات الت ــدد الطلب ــادة ع ــب HTTP. وبزي ــى طل ــم إل ــة ُيترج الصفح

إجراؤهــا، يــزداد وقــت تحميــل الصفحــة. مــع أن األمــر يتطلــب بعــض الوقــت، فــإن نتائــج 

ــة. ــة للغاي ــات رائع ــدد الطلب ــل ع تقلي

يمكنــك اســتخدام أدوات المطــور فــي المتصفــح والتبديــل إلــى عامــة تبويــب الشــبكة 

ــتغرق  ــي تس ــات الت ــن الملف ــرة ع ــك فك ــتصبح لدي ــل، وس ــات HTTP بالتفصي ــرض طلب لع

وقتــا أطــول للتحميــل، مــن ثــم يمكنــك البحــث عــن الملفــات الممكــن دمجهــا -خاصــة 

ملفــات CSS- وتلــك التــي يمكــن فصلهــا.

 ضع   CSS قبل  الشيفرات  الربمجية:. 	

ــر ترتيــب الصفحــة والشــيفرات البرمجيــة فــي كيفيــة تحميــل الموقــع. يجــب عليــك  يؤث

دائمــا وضــع CSS الخــاص بــك فــي الجزء العلــوي في قســم )head(. هــذا يســمح للمتصفح 
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بتحميــل CSS الخــاص بــك، ليمكــن المســتخدمين رؤيــة المحتــوى عنــد تحميــل موقعــك.

Ja� ــل ــى تحلي ــاج إل ــات تحت ــب؛ ألن المتصفح ــة الترتي ــي نهاي Javascript ف ــب أن تكــون  يج

vascript أوال قبــل أن تتمكــن مــن االنتقــال إلــى الخطــوة التاليــة. إذا وضعــت الشــيفرات 

البرمجيــة قبــل المحتــوى الفعلــي، فســيحدق المســتخدمون فــي صفحــة فارغــة عنــد 

.JavaScript ــغيل تش

استخدم  األسلوب  القديم  إن  أمكن:. 		

باســتخدام لغــة برمجــة مثــل PHP يمكنــك أن تفعــل بعــض األشــياء غيــر الممكنــة مــع 

HTML. لكــن معالجــة PHP تســتغرق وقتــا أطــول مــن تحليــل HTML، لذلــك تجنــب طلــب 

المعلومــات بواســطة PHP، إن أمكــن اســتخدام HTML. وبالمثــل، ليــس مــن الجيــد دائمــا 

ــب  ــات الوي ــى صفح ــة عل ــات الخارجي ــاط الصفح ــن أنم ــة import CSS لتضمي ــتخدام آلي اس

im� فــي حيــن أن كليهمــا يحقــق نفــس الغــرض، يســتخدم .link HTML  بــدال مــن عامــة

port CSS مــوارد أكثــر مــن االرتبــاط المباشــر باألنمــاط الخاصــة بــك

.

 تمكني  التخزين  المؤقت:. 		

ــى محــرك  ــى الصفحــة عل ــع العناصــر الموجــودة عل ــب، ُتخــزن جمي ــارة موقــع وي ــد زي عن

األقــراص الثابتــة، فــي منطقــة تخزيــن مؤقتــة ُتســمى ذاكــرة التخزيــن المؤقــت. هــذه 

العمليــة مفيــدة جــدا ألنــه فــي الزيــارات الاحقــة سيســتدعي متصفحــك الصفحــة مــن 

ــن المؤقــت دون الحاجــة إلــى إرســال طلــب HTTP آخــر إلــى الخــادم. ذاكــرة التخزي

 w3 Total Cache plugin يمكنــك اســتخدام إضافــات مثــل ،WordPress إذا شــّغلت موقــع

لتمكيــن التخزيــن المؤقــت. إذا كان لديــك موقــع HTML ثابــت، يمكنــك تمكيــن التخزيــن 

المؤقــت باســتخدام Expires header فــي ملــف htaccess الخــاص بــك. فــور التمكيــن، لــن 

توفــرExpires header الوقــت المســتغرق لتنزيــل الملفــات المخزنــة مؤقتــا فحســب، بــل 

.HTTP ستســاعد أيضــا علــى تقليــل عــدد طلبــات
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تنظيف  قواعد  البيانات:. 		

إذا كنــت تســتخدم CMS مثــل WordPress أو Joomla الســتضافة موقعــك. فــي أثنــاء 

إجــراء التثبيــت -أي إضافــة أو إزالــة المكونــات اإلضافيــة وإنشــاء المنشــورات وتحديثهــا 

ــات التــي تشــغل نظــام إدارة المحتــوى  وتثبيــت الترقيــات، … إلــخ- ســتصبح قاعــدة البيان

WP�Opti� مليئــة جــدا وبطيئــة. لتجنــب ذلــك، يجــب اســتخدام المكــون اإلضافــي )CMS(

ــام. ــات بانتظ ــدة البيان ــف قاع mize لتنظي

		 .:hotlinking  حظر  االرتباط  الرسيع

تحــدث عمليــة hotlinking عندمــا يعــرض شــخص مــا صــورة مــن موقعــك باســتخدام رابــط 

الويــب مباشــرة. فــي كل تحميــل ُتســتخرج الصــورة مــن خــادم موقــع الويــب األساســي.

ــن  ــن المعروفي ــن المضيفي ــد م ــدم العدي ــريع: يق ــاط الس ــع االرتب ــارات لمن ــدة خي ــك ع لدي

Word� لمنــع االرتبــاط الســريع، وهنــاك مكونــات administration  تبديــا فــي واجهــة

Press اإلضافيــة مثــل All In One Security & Firewall التــي ســتوفر الحمايــة ضــد االرتبــاط 

ــرا، يمكنــك إضافــة التعليمــات فــي ملــف htaccess الخــاص بــك. الســريع، وأخي

تفعيل  مزية  الحفاظ  عىل  االتصال:. 		

 tcp للســماح بنفــس اتصــال ،Keep Alive يتبــادل خــادم الويــب وجهــاز العميــل رســالة

 ،Keep Alive ــد. يســاعد ــة HTTP، بــدال مــن فتــح رســالة جديــدة مــع كل طلــب جدي لمحادث

ل  المعــروف أيضــا باســم االتصــال الدائــم، علــى تقليــل زمــن وصــول الطلبــات الاحقــة. ُتَعطِّ

ــذ  ــتركة. ينف ــتضافة المش ــي االس ــة ف ــزة، خاص ــذه المي ــتضافة ه ــركات االس ــم ش معظ

ــك  ــن يمكن ــب، لك ــادم الوي ــل خ ــطة تعدي ــل بواس ــة أفض ــدادات بطريق ــي اإلع ــم ف التحك

htac�  تجــاوز اإلعــدادات االفتراضيــة للخــادم بإضافــة بعــض األســطر البرمجيــة فــي ملــف

ــك. cess الخــاص ب

		 .:WordPress  زيادة  رسعة

يحتــوي WordPress علــى العديــد مــن اإلضافــات لتحســين األداء، مــا يســاعد علــى تحســين 
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موقــع الويــب. مــن أشــملها perfmatters التــي تحــوي العديــد مــن أدوات تســريع األداء 

ــر  ــرض عب ــا ُتع ــة به ــين الخاص ــات التحس ــم تقني ــة أن معظ ــذه اإلضاف ــزة ه ــائعة. مي الش

واجهــة مســتخدم بســيطة، مــا يجعلهــا ســهلة االســتخدام.

		 .:Google PageSpeed  تثبيت أداة 

Ng�و  Apache الويــب لخــوادم  المصــدر  مفتوحــة  النمــاذج  مــن  مجموعــة   هــي 

األكثــر  األداء  تحســين  تقنيــات  بعــض  بتنفيــذ  تحســين موقعــك  علــى  وتســاعد   ،inx

ــادم  ــي خ ــا ف ــاذج وتثبيته ــل النم ــك تحمي ــذه األداة فيمكن ــك ه ــت تمل ــة. إذا كن فاعلي

 الويــب الخــاص بــك، وإال ســيكون عليــك البحــث عــن مــزود اســتضافة لتنفيــذ ذلــك.

:DNS  تقليل  عمليات  بحث

ــذي  ــت ال ــو الوق ــك ه ــل موقع ــرعة تحمي ــدى س ــي م ــرة ف ــل المؤث ــم العوام ــن أه م

 IP ــوان ــى عن ــور عل ــة العث ــو عملي ــن DNS ه ــث ع ــث DNS. البح ــات بح ــتغرقه عملي تس

.URL المرتبــط بعنــوان

إحــدى طــرق تســريع موقعــك هــي تقليــل عــدد أســماء المضيفيــن المختلفــة. ســيؤدي 

عــدد أقــل مــن اســتعامات DNS إلــى تقليــل وقــت االســتجابة ويــؤدي إلــى تحميــل مواقع 

الويــب بســرعة. أيضــا فــإن الوقــت الــذي يســتغرقه االســتعام عــن ســجات DNS يعتمــد 

.DNS علــى ســرعة مــزود

إذا لــم تكــن راضيــا عــن أداء مــزود DNS الخــاص بــك، ففكــر فــي التحــول إلــى مــزود آخــر. 

يتتبــع DNSperf ســرعة االســتعام لموفــري DNS المعتمديــن المختلفيــن.

الرتقية  إىل  مضيف  ويب  أفضل:. 		

إذا كنــت تحــاول تســريع موقعــك، لكنــك لــم تاحــظ فرقــا كبيــرا، فقــد تكــون المشــكلة 

اســتضافة الويــب.

العديــد مــن اســتضافات الويــب الرخيصــة -خاصــة الُمشــتَركة- مزدحمــة للغايــة وتســتخدم 

خــوادم تفتقــر إلــى المــوارد الكافيــة لتخصيــص مــا يكفــي لــكل موقــع ويــب. بــدال مــن 
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ذلــك، يجــب عليــك البحــث عــن الخيــارات المختلفــة قبــل اســتخدام الُمضيــف وخطــة 

ــك. ــتضافة موقع اس

استخدام  شبكة  توصيل  المحتوى:. 		

إضافــة إلــى التحــول إلــى مضيــف ويــب أفضــل، يجــب عليــك أيضــا التفكيــر فــي اســتخدام 

.)CDN( شــبكة توصيــل المحتــوى

علــى عكــس الخــادم الموجــود فــي موقــع معيــن، يســتخدم CDN شــبكة مــن الخــوادم 

التــي تــوزع المحتــوى إلــى الخــوادم فــي جميــع أنحــاء العالــم، مــا يجعلــه أقــرب إلــى زوارك 

بصــرف النظــر عــن مواقعهــم.

ــزوار.  تســرع شــبكات CDNs موقــع الويــب بتقليــل المســافة الفعليــة بيــن المحتــوى وال

ــدة  ــتخدام ع ــبكات CDN، واس ــتخدام ش ــات باس ــواع المحتوي ــع أن ــتضافة جمي ــك اس يمكن

محتويــات مــن أجــل مواقــع محــددة.

مراقبة  األداء  بانتظام:. 		

مــن األمــور المهمــة مراقبــة األداء بانتظــام. ليــس فقــط للمســاعدة علــى قيــاس تأثيــر 

اإلضافــات والتعديــات الجديــدة، بــل أيضــا لإلشــارة إلــى مكونــات الموقــع التــي تحتــاج إلى 

عنايــة. ُيعــد اختبــار ســرعة موقــع مــن Pingdom األداة األكثــر شــيوعا عبــر اإلنترنــت، فهــي 

ال تختبــر وقــت تحميــل الصفحــة فحســب، بــل تشــير أيضــا إلــى وجــود مشــكات.



33

)SEO( أنواع السيو

انواع السيو فى مجال تحسني محركات البحث المختلفة هي:

 On-Page SEO و الســيو الداخــىل ، Technical SEO األكــر أهميــة هــو الســيو التقــى

ــاه.س ــي أدن ــم البيان ــي الرس ــح ف ــو موض ــا ه ــي Off Page SEO كم ــيو الخارج و الس

	 .Technical SEO السيو التقى

الســيو التقــى Technical SEO هــو بالضبــط مــا يعنيــه االســم ، أي هــى المعلمــات او 

العوامــل التقنيــة التــي تؤثــر علــى رؤيــة أى موقــع ويــب مــن قبــل محــركات البحــث.

فالهــدف الرئيســي مــن تحســين محــركات البحــث بشــأن الســيو التقنــي هــو التأكــد مــن 

أن برامــج زحــف محــركات البحــث يمكنهــا الزحــف إلــى موقعــك علــى الويــب وفهرســته 

دون أي مشــاكل.

أهم إرشادات SEO التقنية هي:

تحقــق مــن ملف robots.txt وقــم بتحســينه للتأكــد مــن أن محــركات البحــث يمكنهــا . 1

الوصــول إلــى موقــع الويــب الخــاص بــك بشــكل صحيــح.

أضــف موقعــك اإللكترونــي وتحقــق منــه باســتخدام Google Search Console وحــدد . 2

نطاقــك المفضــل.

استخدم تقرير التغطية للبحث عن أخطاء الزحف وإصاحها.. 3

https://support.google.com/webmasters/answer/6062596?hl=ar
https://www.learnwebseo.com/google-search-console-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88/
https://www.learnwebseo.com/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%ad%d9%81-%d9%81%d9%8a-google-search-console/
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قــم بإنشــاء ملــف Sitemap بتنســيق XML وأرســله إلــى جميــع محــركات البحــث . 4

الرئيســية.

تحسين بنية موقعك وبنية URL الخاصة بموقعك.. 5

استخدم موقع متجاوب مع تحسين محركات البحث المختلفة.. 6

إنشــاء موقــع ويــب يتــم تحميلــه بســرعة علــى كل مــن أجهــزة ســطح المكتــب . 7

المحمولــة. واألجهــزة 

	 .On-Page SEO السيو الداخىل

الســيو الداخــىل On-Page SEO ، وهــذا النــوع من انــواع الســيو يتعلق بمجال تحســني 

ــركات  ــة لمح ــاوب وصداق ــر تج ــا أكث ــة جعله ــها وكيفي ــة نفس ــركات البحث بالصفح مح

البحــث المختلفــة والمســتخدمين او الــزوار عمومــا لموقعــك.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بينمــا تنظــر محــركات البحــث إلــى موقــع الويــب ككل، يتــم أيضــا 

إجــراء التصنيــف لموقعــك علــى مســتوى الصفحــة.

ــك  ــاص ب ــب الخ ــع الوي ــى موق ــة عل ــين كل صفح ــى تحس ــاه إل ــم االنتب ــن المه ــذا م له

لمحــركات البحــث.

أهم إرشادات تحسني محركات البحث عىل الصفحة هي:

• تحســني عناويــن صفحتــك لمحــركات البحث. هــذا عامــل مهــم فــى مجال تحســني 	

ــرة  ــون مثي ــب أن تك ــث ويج ــج البح ــي نتائ ــات ف ــن الصفح ــر عناوي ــث. تظه ــركات البح مح

لاهتمــام بالنســبة للمســتخدمين للنقرعليهــا. يجــب أن يعطــي عنــوان الصفحــة روبوتــات 

محــرك البحــث مــا يكفــي مــن األدلــة حــول محتــوى الصفحــة.

• فــي 	 الصفحــة  عنــوان  عــرض  بك. أثنــاء  عالمة H1 الخاصــة  تحســني 

مــا  هــي   H1 عامــة  فــإن   ،  SERPS مايســمى  أو  البحــث  محــركات  نتائــج 

علــى  الُمحّســنة  الصفحــة  تحتــوي  للصفحــة.  علــوي  كعنــوان  يظهــر 

الصفحــة. عنــوان  نفــس  علــى  تحتــوي  مــا  وعــادة   ، فقــط  واحــدة   H1  عامــة 

راجــع مقالــى هــذا حــول نفــس الموضــوع : عنــوان المقالــة والوســم H1 tag ماهــو الفرق 

https://www.learnwebseo.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%d9%83/
https://www.learnwebseo.com/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%89-h1-tag-%d9%81%d9%89-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://www.learnwebseo.com/%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d9%85-h1-tag/
https://www.learnwebseo.com/%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d9%85-h1-tag/
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بينهــم لتحســين الســيو لمقالتك

• تحســني العناويــن الخاصــة بــك فــى مقاالتك. إلــى جانــب عامــة H1 ، يجــب أن 	

تحتــوي الصفحــة علــى عناويــن فرعيــة H3(  ، )H2لألقســام المختلفــة. فــي حالــة المحتوى 

ــتخدمين  ــل المس ــن قب ــراءة م ــهل للق ــة أس ــة الصفح ــن الفرعي ــل العناوي ــل ، تجع الطوي

والمســح مــن قبــل برامــج الزحــف.

• تحســني محــركات البحــث للصــور. يجــب تحســين أي صــور مســتخدمة علــى الصفحــة 	

بشــكل صحيــح ، وإال فلــن تتمكــن محــركات البحــث مــن فهــم مــا تمثلــه هــذه الصــورة. 

تعتبــر أشــياء مثــل تحســين اســم الملــف وحجــم الملــف ونــص ALT ضروريــة للصــورة فــى 

ــث. ــركات البح ــني مح مجال تحس

• تنســيق الصفحــة. إن نشــر صفحــة تحتــوي علــى نــص وصــور دون قضــاء الوقــت فــي 	

تجميــل المحتــوى ليــس ممارســة جيــدة لتحســين محــركات البحــث. علــى الرغــم مــن أن 

ــم  ــا لفه ــم طرق ــر ، إال أن لديه ــا الزائ ــا يراه ــل م ــة مث ــة” الصفح ــه “رؤي Google ال يمكن

كيفيــة ظهــور الصفحــة أو مــا إذا كانــت مليئــة باإلعانــات والنوافــذ المنبثقــة ويتــم أخــذ 

ذلــك فــي االعتبــار أثنــاء عمليــة الترتيــب.

https://www.learnwebseo.com/%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d9%85-h1-tag/
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 .	SEO  المحتوى 

 SEO المحتــوى  فــى مجال تحســين محــركات البحث هــو مجموعــة فرعيــة من تحســين 

محــركات البحث علــى الســيو علــى مســتوى الصفحــة SEO المحتوى هــو كل شــيء عــن 

جــودة المحتــوى وكيفيــة تحســينه.

نظــرا ألن هــذا عامــل نجــاح مهــم في تحســين محــركات البحــث ، يعتبــره الكثيــرون 

ويمكــن  المســتخدمون  يحبــه  رائــع  محتــوى  نشــر  فــإن  الســيو المهمة.  أحد انــواع 

لمحــركات البحــث فهمــه ، هــو المحتــوى الفائــز والمحبــب بيــن محــركات البحــث.

ــث  ــة بحي ــادر المعلوم ــموال بمص ــة مش ــه الكفاي ــا في ــل بم ــق وطوي ــوى دقي ــر محت نش

يمكــن للمســتخدمين الحصــول علــى مــا يريــدون ومحــركات البحــث لديهــا أدلــة كافيــة 

ــك. ــاص ب ــوى الخ ــياق المحت ــم س لفه

قــم باالرتبــاط بمواقــع ويــب أخــرى عاليــة الجــودة – لــو كان مطلــوب فــى ســياق النــص 

كمصــدر خارجــى للمعلومــة ودليــل – وكذلــك صفحــات أخــرى علــى موقــع الويــب الخــاص 

بــك لمســاعدة المســتخدمين علــى معرفــة المزيــد حــول محتــوى المقــال.

	 . Off-Page SEO السيو خارج الصفحة

ــك  ــج لمقالت ــوع التروي ــن موض ــيء ع ــو كل ش ــة Off-Page SEO ه ــارج الصفح ــيو خ الس

بعــد اإلنتهــاء منهــا وعــن الترويــج لموقعــك عموما . فــي حين أن انــواع  السيو الســابقة 

ركــزت بشــكل أكبــر علــى البنيــة التحتيــة لموقــع الويــب والمحتــوى ، فإن تحســني 

ــج  ــتخدامها للتروي ــك اس ــي يمكن ــات الت ــق بالتقني ــة يتعل ــارج الصفح ــركات البحث خ مح

لموقــع الويــب الخــاص بــك علــى اإلنترنــت.

ــة  ــب الشــهيرة والقوي ــه مــن المرجــح أن تحتــل مواقــع الوي لكــن وليكــن فــى علمــك أن

ــب األقــل شــهرة. ــى Google مــن مواقــع الوي ــى عل ــة أعل مرتب

 Off-Page SEO أهم طرق تحسني محركات البحث فى مجال السيو خارج الصفحة

 هي:

بناء الوصالت فى المواقع األخرى لموقعك هو عملية الحصول على

 روابط خلفية لتحسين محركات البحث من مواقع الويب األخرى.

https://www.learnwebseo.com/category/backlinks
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ــع  ــلطة موق ــن س ــد م ــة” وتزي ــات ثق ــا “تصويت ــى أنه ــة عل ــط الخلفي ــذه الرواب ــل ه تعم

الويــب المســتهدف وذلــك شــريطة أال تحتــوي علــى الســمة nofollow المرتبطة بالرابــط 

وكلمــا كانــت Dofollow كان الرابــط أفضــل وخصوصــا لــو كان مــن موقــع مشــابة لمحتــوى 

موقعــك.

ترويج العالمة التجارية

. تحب Google ترتيب العامات التجارية المعروفة وإظهارها في النتائج األولى ألن الناس 

 يثقون بها.

إلى جانب الترويج لموقعك اإللكتروني للحصول على روابط خلفية ، يجب عليك أيضا 

العمل على الترويج لعامتك التجارية

وتشجيع المحادثات حوله في مختلف شبكات التواصل االجتماعي والمنتديات لو كان 

 محتوى موقعك تجارى.

يمكن لـ Google التقاط هذه اإلشارات ومكافأة مواقع الويب التي يتحدث عنها الناس 

برفع تصنيفها فى نتائج البحث.

 SEO المحي احد انواع السيو. 	

SEO المحلي هو نوع من SEO يناسب الشركات المحلية فقط على مستوى اإلقليم أو 

 الدولة .

بعبارة أخرى ، إذا كان لديك موقع ويب وهدفك هو جذب العماء إلى متجرك المحلي ، 

فيجب عليك تحسين موقعك على الويب لتحسين محركات البحث المحلية.

https://www.learnwebseo.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-nofollow-links/
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كل مــا هــو مذكــور أعــاله صالــح لموقعــك فــى مجــال الســيو المحــىل ، مــع إضافــة 

ــادات التالية: اإلرش

تأكد من أنه بموقعك مذكور اسم عملك وعنوانك وتفاصيل االتصال بك على جميع . 1

صفحات موقع الويب الخاص بك.

أضف مخطط لنشاطك التجارى على صفحتك الرئيسية والتنسى اضافة . 2

breadcrumbs وتفعيل 

3 .Google My Business   إنشاء حساب نشاطي التجاري على

4 . Foursquare و Yahoo Small Business و Yelp سجل عملك فى أدلة موثوقة مثل

وغيرها.

قم بترويج موقع الويب الخاص بك على الدالئل والمواقع المحلية )على سبيل المثال . 5

الصحف المحلية عبر اإلنترنت).

	 .Mobile SEO

Mobile SEO  هو احد انواع السيو فى مجال تحسين محركات البحث لموقعك ولكن 

بمجموعة فرعية أخرى من الــــ SEO مخصصة لألجهزة المحمولة.

فأرجوا منك ان تعلم أنه يوجد  أكثر من 80٪ من عمليات بحث Google يتم إجراؤها اآلن 

 على أجهزة الجوال.

هذا رقم ضخم ومؤشر جيد على أن اإلنترنت تتحرك بعيدا عن سطح المكتب التقليدي 

وتذهب إلى األجهزة المحمولة.

ــدء  ــّوال أوال والب ــرس للج ــاء فه ــى إنش ــع Google إل ــذي دف ــبب ال ــو الس ــا ه ــذا أيض وه

بفهرســة النســخة المتوافقــة مــع الجــّوال لموقــع الويــب بــدال من إصــدار ســطح المكتب.

عند العمل عىل Mobile SEO ، عليك التأكد مما يي:

موقعــك علــى الويــب متوافــق مــع الجــّوال. يعــد إجــراء اختبــار التوافــق مــع األجهــزة . 1

المحمولــة نقطــة انطــاق جيــدة.

يتم تحميل الموقع بسرعة على الهاتف المحمول.. 2

الموقع سهل االستخدام على الهاتف المحمول.. 3

https://www.google.com/business/
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ال تزعــج تجربــة المســتخدم علــى الجــّوال الفتــات بينيــة أو طرق أخــرى لإلعــان العدواني . 4

أو النوافــذ المنبثقة.

	 .eCommerce SEO التجارة اإللكرتونية أو SEO 

التجــارة اإللكترونيــة صناعــة ضخمــة. عندمــا يتعلــق األمــر بمجــال تحســين محــركات 

البحــث ، فــإن تحســين موقــع للتجــارة اإللكترونيــة أكثــر تعقيــدا مــن العمــل علــى مدونــة 

أو موقــع ويــب للشــركة. حيــث يوجــد المزيــد مــن الصفحــات لتحســينها ، ويصعــب الترويــج 

لموقــع ويــب للتجــارة اإللكترونيــة لكــون المنتــج الواحــد تتفــرع منــه اكثــر مــن صفحــه 

ويحتــاج لجهــد مرهــث ومتابعــة كل صفحــة لمنــع المحتــوى المكــرر وغيــرة.

White Hat SEO vs Black Hat SEO

ــوع مــن تحســين  ــر البعــض أن “القبعــة الســوداء لتحســين محــركات البحــث” هــي ن يعتب

ــاكا للمبتدئيــن. محــركات البحــث وهــذا يخلــق ارتب

ــداع  ــا لخ ــم اتخاذه ــراءات ت ــف أي إج ــتخدم لوص ــح يس ــرد مصطل ــو مج Black hat SEO ه

ــث. ــرك البح ــات مح خوارزمي

مــن وقــت آلخــر يخــرج الكثيــر مــن األشــخاص بأفــكار حــول كيفيــة إنشــاء روابــط بشــكل 

تتعــارض  الطــرق  هــذه   .Google علــى  الويــب  موقــع  تصنيفــات  لتحســين  مصطنــع 

مع إرشــادات Google  حــول الســيو ويجــب تجنبهــا.

تصنيفاتــك  تفقــد  أن  هــي  الســوداء  القبعــة  تقنيــات  اتبــاع  مــن  الوحيــدة  النتيجــة 

وثقــة Google فــى موقعــك ، وتعــرض موقعــك للعقــاب مــن Google وتقلــل مــن فرصــك 

ــرى. ــرة أخ ــي Google  م ــات ف ــق أي تصنيف ــي تحقي ف

جميــع الطــرق الموضحــة فــي هــذه المقالــة هــي تقنيــات “White Hat SEO” وإذا اتبعتها 

https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=ar
https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=ar
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بشــكل صحيــح ، فســتتمكن فــي النهايــة مــن الحصــول علــى مرتبــة عاليــة فــي محــركات 

البحــث والحصــول علــى جــزء مــن حركــة مــرور محــرك البحــث.

)SEO( معايري ورشوط السيو

اآلن وقــد تعرفنــا علــى أهميــة محــرك البحــث )غوغــلGoogle ( للمواقــع بشــكل عــام البــد 

لنــا مــن التعــرف علــى الكيفيــة التــي علينــا تهيئــة المواقــع لمحــركات البحــث )غوغــل 

Electronic mar�( الــذي يعتبــر أحــد أهــم شــركات خدمــات التســويق األلكترونــي ) Google

keting companies(، فمعاييــر الســيو )SEO( الواجــب تطبيقهــا لتحقيــق ذلــك الهــدف 

علينــا أن نعمــل علــى:

)Conten( أوال المحتوى



41

ــب  ــن ترتي ــوف تحس ــي س ــر الت ــة الس ــر كلم ــع يغتب ــه الموق ــذي يتضمن ــوى ال إن المحت

ظهــور الموقــع مــن خــال محــركات البحــث، فتقديــم المحتــوى الجيــد والممتــاز والمفيــد 

للــزوار األمــر الــذي ســجبر الــزوار علــى الدخــول إلــى الموقــع، واختيــار موقعــك بالتحديــد 

وباالســم كبعــض المواقــع الشــهيرة مثــل موقــع )أمــازون للتســوق (.

ــارئ(  ــر )الق ــل الزائ ــرم عق ــذي يحت ــة وال ــودة العالي ــوى ذو الج ــم المحت ــب تقدي ــك يج لذل

األمــر الــذي يمكــن أن يزيــد مــن ثقافتــه مــن خــال المحتــوى الــذي يحويــه مضمــون مــا 

تقدمــه لــه فــي الموقــع.

فعلــى ســبيل المثــال يجــب أن يكــون المقــال طويــا بشــكل نســبي فــإذا كان عــدد كلمــات 

المقــال كبيــرا زادت فرصــة احتــال المقــال لترتيــب جيــد فــي مقدمــة ترتيــب نتائــج البحــث، 

ــن )1000  ــك مــن المفضــل أن يكــون عــدد الكلمــات فــي المقــال الواحــد متراوحــا بي لذل

و1500( األلــف واأللــف وخمســمائة كلمــة بشــكل متوســط، مــع العلــم أنــه مــن الممكــن 

أن يقــل أو يزيــد بحســب حجــم المعلومــات التــي يقدمهــا المقــال.

)Pictures( ثانيا الصور

إن اختيــار الصــور داخــل المقــال بعنايــة كبيــرة علــى غايــة بالغــة األهميــة، فيجــب أن تكون 

ــر مــن  ــه توجــد الكثي ــك أن الصــورة معبــرة عــن المحتــوى وال تمتلــك حقــوق ملكيــة، ذل

المواقــع التــي تســمح لنــا بإعــادة اســتخدام الصــور منهــا كونهــا ال تملــك حقــوق ملكيــة 

مــع العلــم بــأن الكثيــر أيضــا مــن هــذه المواقــع مدفوعــة األجــر والبعــض اآلخــر مجانيــة.

ــا خدمــة البحــث عــن الصــور التــي ال  ــار )غوجــل صــور )Google Photo يقــدم لن كمــا أن خي

ــا(. ــار )مســموح اســتخدامها تجاري ــد الخي ــة مــن خــال تحدي تملــك حقــوق ملكي

كمــا أنــه علينــا بعــد اختيــار الصــور التــي ســنضيفها للمقــال أن نســجل الكلمــة المفتاحيــة 

)Keyword( فــي عنــوان الصــورة ضمــن الخانــة الخاصــة بتحريــر الصــورة، وكتابــة تعليــق أو 

وصــف بســيط وســهل لهــا.

)Links( ثالثا الروابط

مــن المفضــل بعــد اإلنتهــاء مــن كتابــة المقــال إضافــة أو عمــل روابــط داخليــة وخارجيــة 

للمقــال، كمــا أنــه مــن المفتــرض كتابــة المصــادر التــي اســتقينا المعلومــات منهــا فــي 

.)External links( روابــط المقــال الخارجيــة
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ــن المقــال ومقــاالت أخــرى  ــط بي ــا إضافــة وعمــل رواب ــة فعلين ــط الداخلي ــا فــي الرواب أّم

ــا زادت  ــه كلم ــوم أن ــن المعل ــال، وم ــام للمق ــوى الع ــة بالمحت ــع ذات الصل ــى المواق عل

الروابــط تحســن الســيو )SEO( كثيــرا، ألن الروابــط الداخليــة تنجــح فــي رفــع معــدل زمــن 

 )Nofollow( بقــاء الزائــر أو القــارئ داخــل الموقــع كمــا أنــه مــن األفضــل لنــا اختيــار الســمة

عنــد إضافــة أو تشــكيل الروابــط الخارجيــة .

)Resarch keywords( رابعا الكلمات المفتاحية البحثية

ويخبرنــا دليــل الســيو )SEO guide( بــأن هــذه الكلمــات غيــر الكلمــات المفتاحبــة الرئيســية 

بيــد أنهــا ال تقــل عنهــا أهميــة للمقــال، ذلــك أنــه مــن الواجــب أن نضــع أكثــر مــن كلمــة 

مفتاحيــة بحثيــة والكثيــر مــن المرادفــات لهــا للعمــل علــى تســهيل ظهــور المقــال مــن 

خــال محــرك البحــث فــي الشــبكة.

فعلــى ســبيل المثــال الشــخص الــذي يبحــث عــن كلمــة )معلــم( والمقــال ال يحتــوي علــى 

هــذه الكلمــة ولكنــه يحتــوي علــى كلمــة )مــدّرس( المرادفــة لكلمــة المعلــم األمرالــذي 

يجعــل المقــال يظهــر مــن خــال محــركات البحــث لهــذا الــذي يبحــث عــن كلمــة )المعلــم.)

)Keywords( خامسا الكلمات المفتاحية الرئيسية

يخبرنــا دليــل الســيو )SEO guide( بــأن هــذه الكلمــات مــن أهــم عناصــر الســيو )SEO( حيــث 

تعتبــر العمــود الفقــري بالنســبة للمقــال، فهــو أي المقــال ال يمكــن أن يظهــر مــن خــال 

نتائــج البحــث فــي محــركات البحــث فــي الشــبكة العنكبوتيــة وليــس فــي المقــال كلمــة 

.)Keywords( مفتاحيــة رئيســية

)world Wide Web( سادسا تهيئة محركات بحث الشبكة العنكبوتية

إن الكلمات المفتاحية )Keywords( هي الكلمات التي يوضع بناءا عليها سعر نقرات 

اإلعان المدفوع وهي التي تحدد مدى ظهور المقال في نتائج البحث، وبالتالي هناك 

ثمة أمور يجب أن نراعيها عند كتابة الكلمات المفتاحية )Keywords( تلك ضمن المقال 

وهذه األمور هي:

	 علينا أن نختار الكلمة المفتاحية القوية من خال جملة، فمن المفضل أن تكون

مكونة من عدة كلمات تتراوح بين الثاثة كلمات والخمسة كلمات.

	 علينا كذلك أن نبدأ عنوان المقال بهذه الكلمة المفتاحية، وكمثال على ذلك هو
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عنوان مقالنا هذا )دليل السيو ما هو؟بحث كامل( فالكلمة المفتاحية هي )دليل السيو 

SEO guide ( والعنوان هو ما ذكر آنفا.

	 ومن المفترض أو الواجب علينا أن تحتوي الفقرة األولى من المقال الكلمات

المفتاحية، واألفضل أن تذكر بداية الخمسة عشر كلمة من الفقرة األولى.

	Key� )كما أنه من الواجب أن يحتوي عنوانا رئيسّيا واحدا على األقل الكلمة المفتاحية 

.)words

	.)Keywords( كذلك يجب أن يتضمن عنوانا فرعيا واحدا على األقل الكلمة المفتاحية

	 )2%( من الواجب واألفضل أن  تتكرر الكلمة المفتاحية في المقال بنسبة ال تزيد عن

إثنان في المائة في المقال أي أن المقال الذي يتألف من سبع مائة وخمسون كلمة 

يجب أن ال تتكرر الكلمة المفتاحية أكثر من )14( أربعة عشر مرة تقريبا.

	 بلون مختلف وخط عريض أو أن نضع تحتها )Keywords( علينا تمييز الكلمات المفتاحية

خطا للتنسيق وألرشفتها ببساطة وسهولة بمحركات البحث.

)Mobile phones( سابعا تهيئة المقال للجواالت

مع انتشار الهواتف النقالة )Mobile phones( فالكثيرين يقوم بالبحث عن المواقع 

األلكترونية من خال الهواتف النقالة )Mobile phones(، فمن أجل ذلك علينا تهيئة 

المقاالت للجواالت، لذلك يجب أن تكون الجمل قصيرة بحيث ال تتعدى أل )20( عشرين 

كلمة، ومن المهم أن نقوم بتقسيم محتوى المقال على عدد من الفقرات، وأن 

نضع لكل فقرة عنوانا، كما أنه يجب أن يتراوح طول الفقرة بين ال )150 و300( المائة 

وخمسون وثاثمائة كلمة.

)SE0( فوائد خدمات سيو

إننــا نســمع بكلمــة الســيو )SEO(  غيــر أن الكثيريــن منــا ال يعــي مــا هــو المقصــود مــن 

تلــك الكلمــة، ومــا الفائــدة التــي نجنيهــا منهــا، أو فــي أي مجــاالت يمكــن اســتخدامها، 

بالرغــم مــن أنهــا أهــم التقنيــات )المعايير( التــي يســتخدمها أغلــب المهتمين بالتســويق 

أو النشــر علــى الشــبكة العنكبوتيــة لإلرتفــاع مــن مســتوى مواقــع التواصــل االجتماعــي 

السوشــال ميديــا )Social Media( المنتشــرة أة تطويــر التقنيــات االســتراتيجية التســويقية، 

حيــث أن:
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	:يهيء ويساعد ببناء مصداقية وقوة العامة التجارية )SEO( السيو 

لكونــه ليــس مجــرد إنشــاء روابــط )Links( لينــكات للموقــع أو تكــرار للكلمــات المفتاحيــة 

لكــي يحتــل الموقــع ترتيــب الصــدارة فــي نتائــج البحــث، فهــو لــم يعــد بتلــك البســاطة 

ــات  ــن العملي ــح م ــيو )SEO( أصب ــه أي الس ــذاجة، لكن ــك الس ــت بتل ــث ليس ــركات البح ومح

ــى ال  ــيو )SEO( حت ــر الس ــع معايي ــل م ــرة بالتعام ــرة كبي ــى خب ــاج إل ــي تحت ــدة والت المعق

 Google( ــى ــع إل ــرض الموق ــوف يتع ــث س ــا، حي ــو منه ــس المرج ــى عك ــج عل ــي النتائ تأت

Penalty( بســبب اســتخدام معاييــر الســيو )SEO( بطرقــة مغلوطــة، األمــر الــذي قــد يــؤدي 

لحــذف الموقــع بشــكل نهائــي مــن نتائــج البحــث.

 السيو )SEO( يقوم بتحسين تجربة الزائر للموقع:	

إن اســتخدام الوائــر أو تجربــة الموقــع مــن قبــل الــزّوار )User Experience( أو المســتخدم 

ــك  ــب، لذل ــع للترتي ــدر الموق ــث وتص ــج البح ــين نتائ ــل تحس ــم عوام ــن أه ــت م ــد أضح ق

يوصــي غوغــل بــأن أولــى اهتماماتــه بالموقــع ســهولة وســرعة التحميــل علــى الموبايــل 

)Mobile( بحيــث ال تتجــاوز مــدة التحميــل بيــن ثانيــة واحــدة إلــى ثــاث ثــوان كحــد أقصــى 

للتحميــل.

	:دور كبير في عملية الشراء )SEO( للسيو

إن الزبائــن يتوقعــون وجــود الموقــع أينمــا بحثــوا وفــي كل األماكــن، للبحــث عــن منتجــك 

Goo�( 80( ثمانــون بالمائــة مــن الزبائــن يبحثــون فــي )غوغــل% )وأن اإلحصائيــات تفيــد بــأن 

ــل  ــج األفض ــن المنت ــث ع ــك للبح ــات، وذل ــن المنتج ــراء أي م ــرار ش ــم لق ــل اتخاذه gle قب

واألرخــص بــآن معــا

	:دائمة التطور )SEO( إن استرتيجيات السيو

كــون خوارزميــات )غوغــل Google ( تتحــدث أكثــر مــن )400( أربــع مائــة مــرة خــال العــام 

ــث، إن  ــج البح ــدر نتائ ــان تص ــورات لضم ــك التط ــاير تل ــب يس ــيو )SEO( يج ــإن الس ــد، ف الواح

ــتخدام  ــى اس ــاءا عل ــع بن ــفة المواق ــيقوم بأرش ــق )Mobile First Indexation(  س التطبي

 )Laptop( أو الابتــوب )Disctop( فــي البحــث وليــس الديســك تــوب )Mobile( الموبايــل

 Mobile( ــك ــر أصحــاب المواقــع أن تكــون متوافقــة مــع ذل ــذي يجب فــي البحــث، األمــر ال

Friendly(، أي أن الســيو )SEO( يجعــل المواقــع علــى معرفــة بأحــدث التطــورات ومــا هــي 
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.)Internet( ــت ــات األنترن توجه

	:زهيدة الثمن نسبيا )SEO( خدمات السيو

ــور  ــرى فأج ــان األخ ــات اإلع ــه بمنص ــت مقارنت ــا تم ــن إذا م ــد الثم ــيو )SEO( زهي إن الس

اإلعــان علــى منصــات )غوغــل )Google مثــا تتــم حســابها علــى كل نقــرة علــى اإلعــان، 

ــد. ــة األم ــتمرة وطويل ــج مس ــن نتائ ــتراتيجيته تضم ــيو )SEO( اس فالس

) Google أهمية محرك البحث )غوغل

إن غوغــل ليــس مجــرد مجــرك بحــث علــى الشــبكة العنكبوتيــة )website( فقــط، وإّنمــا 

هنــاك الكثيــر مــن األمــور التــي ال نعلمهــا عــن أهميــة )غوغــل )Google، إنــه عبــارة عــن 

منصــة متكاملــة بشــكل كبيــر وهــي تشــمل كل مــا يمكــن أن يكــون لــه صلــة )بالويــب 

ســايت )website ، عــدا عــن كــون أهميتــه تنتــج عــن الربــح الــذي يمكــن أن يتــم عــن طريــق 

اســتخدامه، فالكثيــر مــن النــاس التــي تهتــم بالربــح عــن طريــق )األنترنــت )Internet تعتبــر 

ــن  ــي يمك ــتراتيجيات الت ــم االس ــن أه ــل )Google م ــق )غوغ ــن طري ــح ع ــتراتيجية الرب اس

اســتخدامها، وأفضلهــا للربــح بواســطة المواقــع األلكترونيــة تكــون مــن الخدمــة التــي 

يقدمهــا )غوغــل )Google، وهــي خدمــة )غوغــل أدســنس )، بيــد أن هنــاك شــروطا ومعايير 

لتحقيــق الربــح عبــر هــذه الخدمــة، وهــذا مــا ســنحاول تقديــم شــرح لهــا مــن خــال مقالنــا 

هــذا    )دليــل الســيو مــا هــو؟… بحــث كامــل(، غيــر أننــا ســنقدم أوال تعريفــا عــن )غوغــل 

)Google والخدمــات التــي يمكــن أن يقدمهــا، ومــا هــي أهميتــه للمواقــع األلكترونيــة 

ولألشــخاص بــآن معــا:

) Googleماهو  ) غوغل

تاسســت شــركة )غوغــل )Google فــي العــام )1988( ميــادي وكان ذلــك على يــدّي طالبين 

اثنيــن مــن الجامعــة األمريكيــة، كمــا أنهــا شــركة متعــددة الجنســيات علــى الرغــم مــن 

نشــأتها كشــركة أمريكيــة فــي بداياتهــا، وهــي اآلن تقــوم بتشــغيل أفــراد مــن مختلــف 

البلــدان فــي العالــم، وهــي كيــان متكامــل بحــد ذاتهــا، فقــد احتــل محــرك البحــث )غوغــل 

)Google المركــز األول مــن بيــن جميــع محــركات البحــث المعروفــة عالميــا وأفضلهــا علــى 

ــي  ــات الت ــودة الخدم ــين ج ــا وتحس ــين أدائه ــتمرار بتحس ــوم باس ــا تق ــث أنه ــاق، حي اإلط

تقدمهــا.



46

Key�( علــى الكلمــة المفتاحيــة Google )ويعتمــد التصنيــف فــي محــرك البحــث )غوغــل 

ــع  ــور أو مقاط ــن الص ــر كل م ــم عب ــا يت ــث عنه ــية، والبح ــة الرئيس ــة البحثي word( الكلم

الفيديوهــات أو مواقــع الويــب ومنصــات التواصــل االجتماعــي الشــهيرة )الفيســبوك أو 

ــتغرام …...( األنس

وكمــا أســلفنا فقــد نشــأ موقــع )غوغــل Google ( في العــام )1996( كفكرة ضمن مشــروع 

البحــث التكنولوجــي المتعلــق بارتبــاط صفحــات الويــب مــع صفحــة معينــة بالــذات للبحــث 

وبــدأ العمــل فــي موقــع البحــث )غوغــل )Google فعليا فــي العــام )1988.)

وكان قــد قــدم المشــروع الطالبــان )ســيرجي بــدن، الري بيــدج) حيــث كانــا مهتمان بدراســة 

.)website( العاقــات الرياضيــة في الشــبكة العنكبوتيــة العالميــة

أّمــا االســم فــكان نتيجــة خطــأ إمائــي ارتكبــه الطالبــان فــي بحثهمــا غيــر أن ذلــك الخطــأ 

ــارة عــن اســم لعــدد  كان اســما مقبــوال مــن قبلهمــا فكلمــة )غوغــل )Google وهــو عب

رياضــي يتكــّون مــن الرقــم )1( الواحــد الصحيــح وأمامــه )100( مائــة صفــر.

ــه كل مــن )ســيرجي بــدن والري  وكان االســم متوافــق مــع أهــداف البحــث الــذي قــام ب

ــي  ــة )website( ف ــبكة العنكبوتي ــى الش ــث عل ــج البح ــب النتائ ــة ترتي ــو صفح ــدج( وه بي

صفحــات يوجــد فيمــا بينهــا صلــة بالموضــوع، بينمــا كانــت تعتمــد محــركات البحــث األخرى 

ــل  ــتطاع )غوغ ــك اس ــور، وبذل ــرات الظه ــدد م ــاءا لع ــج بن ــب النتائ ــى ترتي ــابقة عل أو الس

)Google مــن تبديــل تلــك المفاهيــم وأصبحــت الروابــط أو المواقــع تظهــر بحســب الصلــة 

التــي تربــط فيمــا بينهــا.

) Google ظهور اإلعالنات عىل محرك البحث )غوغل

ــن  ــل Google ( يمك ــأن )غوغ ــيو )SEO guide( ب ــل الس ــا دلي ــا به ــي يخبرن ــياء الت ــن األش م

 An electronic advertising( ــة ــة ألكتروني ــيلة إعاني ــل وس ــو أفض ــل ه ــاره أو بالفع اعتب

medium( أو رقميــة ظهــرت حتــى اآلن، حيــث اســتطاعت )غوغــل Google ( التفــوق علــى 

غيرهــا مــن الوســائل اإلعانيــة،  والنجــاح بحماتهــا اإلعانيــة وأصبحــت أكثــر فائــدة مــن 

غيرهــا علــى اإلطــاق.

ــن  ــة م ــا اإلعاني ــن خدمته ــتفادة م ــى اإلس ــل Google ( عل ــت )غوغ ــة عمل ــي البداي فف

خــال عرضهــا لنوافــذ منبثقــة لإلعــان وذلــك ضمــن نتائــج البحــث، وكانــت هــذه اإلعانــات 
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ــة  ــكان مقارن ــاطة بم ــن البس ــة م ــذ المنبثق ــك النواف ــت تل ــث كان ــر، وحي ــة األج مدفوع

بالنوافــذ علــى مــا هــي اآلن.

حيــث بــدأت بإعانــات نصيــة، حيــث أن كــون النصــوص تجعــل مــن الصفحــة أكثــر ســرعة في 

التحميــل وال تشــكل عبئــا علــى تصميــم الصفحــات، لقــد تطــور اإلعــان فــي العــام )2000( 

للميــاد وأصبــح اإلعــان يســتقطب كلمــات مفتاحيــة بحثيــة رئيســة وهــذه الكلمــات لهــا 

ســعر مرتبــط بعرضهــا وعــدد النقــرات وكان الســعر يبــدأ مــن )0.05 $( للنقــرة الواحــدة.

) Google الخدمات الي يقدمها )غوغل

يخبرنــا دليــل الســيو )SEO guide( بــأن )غوغــل Google ( يقــدم الكثيــر مــن الخدمــات التــي 

تتعــدى كونــه محــرك بحــث فقــط يقــوم بترتيــب نتائــج البحــث  علــى شــكل صفحــات ذات 

أرقــام، وهــذه الخدمــات هــي:

	: خدمة غوغل صور

حيــث يمكننــا محــرك البحــث مــن خــال خدمــة )غوغــل صــور )Google Photo لبحــث 

ــور  ــم الص ــب حج ــة )Keyword( وحس ــات المفتاحي ــب الكلم ــط بحس ــي ترتب ــور الت ــن الص ع

وصيغتهــا أو ترخيصهــا، وهــي مــن أكثــر خدمــات )غوغــل Google ( اســتخداما بعــد خدمــة 

البحــث األساســية التــي يقــوم بهــا أوال، ويتــم عــادة اســتخدام هــذه الصــور فــي المدونــات 

ــي. ــل االجتماع ــع التواص أو مواق

	) Google translate خدمة: )غوغل ترجمة

تقــدم ترجمــة الكلمــات أو الجمــل مــن لغــة إلى أخــرى ويفــوق عــدد اللغــات ال )100( مائة 

لغــة، وفــي البــدء كانــت الترجمــة غيــر دقيقــة بيــد أنهــا أضحــت قريبــة مــن الدقــة بشــكل 

ــوص أو  ــة النص ــل ترجم ــة مث ــات الخاص ــن الترجم ــر م ــة الكثي ــذه الخدم ــؤدي ه ــر، وت كبي

المســتندات أو ترجمــة المحادثــات الثنائيــة.

	) خدمة ) غوغل أدسنس

وهــي خدمــة تهــم أصحــاب المواقــع األلكترونية للمشــاركة في كســب األمــوال وتحقيق 

األربــاح كعائــدات إعانــات مدفوعــة فــي مواقعهــم، والكثيــر مــن المواقــع غيــر مهيــأة 

لنشــر اإلعانــات حيــث أنــه توجــد عــدة معاييــر يجــب أن تتوفــر لتلــك المواقــع لكــي تكــون 

مهيــأة لنشــر اإلعانــات، وهــذه المعاييــر هــي:
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	 العــرض وبشــكل حصــري للمحتــوى ســواء كان ذلــك غيــر منســوخ )مبتكــر( أو منقــول

مــن المواقــع األخــرى.

	 ــون ــرار، وأن ال يك ــو والتك ــن الحش ــا م ــدة وخلوه ــات بالفائ ــوى اإلعان ــف محت أن تتص

.)Flash games( معتمــدا علــى ألعــاب الفــاش

	 أن يتكــون الموضــوع مــن عــدد معقــول مــن الكلمــات والجمــل فمــن غيــر المعقــول أن

يتألــف المقــال مــن )20( عشــرين كلمــة األمــر الــذي يدعــو للســخرية.

	 أن يوجــد أعــداد مــن المقــاالت فــي الموقــع بشــكل كاف ومــن المستحســن أن ال يقــل

العــدد عــن )30( ثاثيــن مقــاال.

	 علــى أن يحظــى الموقــع بعــدد معقــول مــن الزيــارات، حيــث ال فائــدة مــن عــرض

اإلعانــات علــى مواقــع خاليــة مــن الزيــارات أو الــزوار.

وبعــد اإلنتهــاء مــن تهيئــة الموقــع يتــم االشــتراك فــي خدمــة )غوغــل أدســنس )ويتــم 

بذلــك البــدء بعمليــة جنــي األربــاح مقابــل الزيــارات للمواقــع أو المقــاالت وكذلــك بحســب 

عــدد النقــرات علــى اإلعــان.

	 )خدمة: )غوغل ادووردز

وهــي خدمــة علــى العكــس مــن الخدمــة الســابقة خدمــة )غوغــل أدســنس )حيــث تحّصــل 

)غوغــل Google ( أمــواال مــن مالكــي المواقــع أو المنصــات كأجــور لنشــر إعاناتهــم 

ــة. المدفوع

	) خدمة: )غوغل خرائط

ــتخدمي  ــواح ومس ــافرين أو الس ــط للمس ــتخدام الخرائ ــة اس ــة إمكاني ــذه الخدم ــدم ه تق

الطــرق فــي المــدن، وهــذه الخدمــة تعتبــر دليــا ومرشــدا ألي شــخص مســافر كان لبلــد 

مــا، أو حتــى لألشــخاص مــن داخــل البلــد نفســه.

ــة  ــر Android Wear، وخدم ــد وي ــة أندروي ــل )خدم ــات مث ــن الخدم ــر م ــد الكثي ــا توج وكم

 Site وخدمــة أدوات مشــرفي موقــع ،Picasa وخدمــة بيكاســا ،Google Play غوغــل بــاي

 Google ــس ــل أناليتك ــة غوغ ــام Google Movies، وخدم ــل أف ــة غوغ admin tools، وخدم

 ،Google Blix وخدمــة غوغــل بليكــس ،Google Srive وخدمــة غوغــل درايــف ،Analytics
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.)Google Distcope ــتكوب ــل ديس ــة غوغ وخدم

ومــن الخدمــات التــي يقــوم بهــا هــي خدمــة جلــب الــزوار للمواقــع وهــذا يتطلــب رضــا 

)غوغــل )Google عــن الموقــع وبالتالــي مــدى تحقيــق المعاييــر التــي يقدمهــا لنــا دليــل 

الســيو كتطبيــق معاييــر الســيو ليظهــر الموقــع أوال فــي ترتيــب نتائــج البحــث.

وبالتالــي فــإن )غوغــل Google ( هــو عالــم افتراضــي )Avirtual world( يــوازي العالــم 

الحقيقــي )The real world( فهــو عامــر بالمعــارف والمعلومــات وملــيء بهــا، وممــا ال 

شــك فيــه بأنــه توجــد كميــة مــن األمــور لــم يكــن يعرفهــا البعــض علــى األقــل فنحــن 

ــا تعريفــا مختصــرا لهــا. ــا قدمن هن

)organic( والزائر المستهدف  )Google Adsense( الفرق بني الزائر الطبيعي

ــات، وهــو مــا  ــر المســتهدف )organic( أفضــل زوار المواقــع األلكترنيــة أو المدون إن الزائ

يســمى بالزائــر الذهبــي )The golden visitor( وهــو هــدف كل مســؤول أو صاحــب أي 

ــزّوار مــن خــال هــذا المثــال: ــة مــا، وسنشــرح الفــرق بيــن ال موقــع أو مدون

مــن المعلــوم لدينــا بــأن اإلعــان هــو أهــم مصــدر لربــح المــال مــن المواقــع أو المدونــات 

 Berbler ADS ــر ادس ــركة )بربل ــركات كش ــات لش ــع إعان ــال وض ــن خ ــواء كان م ــك س وذل

أوغوغــل أدســنس )Google Adsense علــى ســبيل المثــال أو حجــز مســاحات إعانيــة لهــا، 

ــا  ــيال ميدي ــع السوش ــد مواق ــارة أح ــد زي ــان، فعن ــى اإلع ــر عل ــل النق ــع مقاب ــا تدف كونه

)Social Media( كالفيســبوك  )Facebook(  مثــا ورأينــا إعانــا مــن خــال رابــط أفضــل 

ــة أو  ــا الرغب ــون لدين ــن أن ال يك ــن الممك ــون، وم ــعار التلفزي ــن أس ــون أو ع ــاز تلفزي جه

ــة  ــك اإلعــان أو ٌرؤي ــن بمحتــوى ذل الفضــول لمتابعــة هــذا اإلعــان فنحــن لســنا مهتمي

ذلــك الموضــوع، فاحتمــال الضغــط علــى هــذا اإلعــان لمشــاهدته ضعيفــا جــدا فنحــن هنــا 

نمثــل زائــرا طبيعيــا، لذلــك يكــون ثمــن النقــر علــى هــذا اإلعــان زهيــدا.

أّمــا إذا وجــد شــخص مــا يبحــث عن ســعر جهــاز تلفزيون بعينــه كجهــاز تلفزيون سامســونغ 

ــون  ــا يك ــر )organic( وهن ــتهدف أو زائ ــر المس ــو الزائ ــخص ه ــذا الش ــون ه ــا يك ــا، هن مث

ثمــن النقــرة علــى اإلعــان مرتفعــا ألن احتمــال الضغــط أو النقــر علــى اإلعــان مرتفعــا 

بشــكل كبيــر كــون الزائــر يرغــب بشــراء التلفــاز.

هنــا نــرى أهميــة الســيو )SEO( لجــذب الكثيــر مــن الــزّوار المســتهدفين )organic( بهــدف 
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الشــراء بعــد النقــر علــى اإلعــان لمشــاهدته والمقارنــة بيــن األســعار، وبالتالــي تحقيــق 

ربــح أعلــى مــن خــال الحملــة اإلعانيــة أو اإلعــان.

ــت  ــد والوق ــذل الجه ــة وب ــدم إضاع ــال ع ــن خ ــت م ــر الوق ــه توفي ــيو )SEO( بإمكان والس

ــوم  ــث يق ــدوى، حي ــة الج ــة عديم ــات المفتاحي ــار الكلم ــوائية الختي ــل بعش ــر والعم الكبي

ــي  ــرارة ف ــة الح ــا درج ــل )م ــدوى مث ــة الج ــا عديم ــة م ــة مفتاحي ــتهداف كلم ــر باس الزائ

ــث  ــرك البح ــإن مح ــي ف ــا وبالتال ــس What is the temperature in Paris( مث ــة باري مدين

ســيعطي النتيجــة مــن خــال مربــع حــوار صغيــر وبالتالــي لــن يقــوم الزائــر بالدخــول إلــى 

الموقــع كونــه حصــل علــى النتيجــة التــي يريدهــا دون الدخــول إلــى الموقــع، وبالتالــي 

ــد. ــر مج ــا كان غي ــتهداف هن فاإلس

ــر  ــة الغي ــار الكلمــات المفتاحي ــا عــن العشــوائية فــي اختي ــك فالســيو )SEO( كان بدي لذل

مجديــة، ومــن هنــا تكمــن أهميــة الســيو )SEO( فــي التســويق، وبالتالــي يقــوم الســيو 

)SEO( بتوظيــف الكلمــات المفتاحيــة األكثــر جذبــا للــزّوار المســتهدفين )organics( وهــذا 

مــا يخبرنــا بــه دليــل الســيو .

ما هو المحتوى الدعائي؟

 الـ Sponsored Content وما يسمى بالعربية بالمحتوى الدعائي أو المحتوى المدفوع

 والبعض يطلقون عليه اسم المحتوى المدعوم  هو محتوى متميز

 حيث يدفع الراعي بعض المال للناشر إلنشائه وتوزيعه.

Native Ads إنه نوع من أنواع  اإلعالنات المدمجة مع المحتوى 

حيث تنسجم مع البيئة المحيطة على صفحة الويب.

لماذا يعترب المحتوى الدعائي شكال شائعا من أشكال التسويق؟

•  يجعل المحتوى الدعائي عامتك التجارية ذات مصداقية وجديرة بالثقة	

من خال وضعها بجانب أشياء أخرى يستمتع بها المشاهد.

• يضيف المحتوى الدعائي إلى تجربة المستخدم ويحسنها بدال من تعطيلها 	

وتشويشها. 

• ال يقتصر المحتوى المدعوم على تنسيق واحد أو نوع واحد من الوسائط )مكتوب، 	

https://majana.blog/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%85%d8%ac-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-native-ads%d8%9f/
https://majana.blog/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%85%d8%ac-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-native-ads%d8%9f/
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صور، فيديو…. الخ(.

•  المحتوى الدعائي مفيد للطرفين يحصل منشئ المحتوى على التمويل	

ويحصل منشئ المنتج )الذي يحتاج إلى جمهور للحصول على العماء( على جمهور

 يعتبر المحتوى الدعائي في جوهره أمرا بسيطا:

 تشكل عامتان تجاريتان شراكة محتوى دعائي

 حيث أن أحدهم )المعلن( يدفع مقابل المحتوى

وعامة تجارية أخرى )المنشئ( و مؤثر أو ناشر يشاركه.

في الواقع المحتوى الدعائي بسيط للغاية لدرجة أنه موجود منذ أكثر من ١٠٠ عام.

ثالثة أشياء تحتاج إىل معرفتها عن المحتوى الدعائي

 يتطور المحتوى الدعائي Sponsored Content دائما مع التطور التقني

 ومع ظهور طرق جديدة لنا الستهاك المحتوى ونظرا للتغير المستمر

 فإن العديد من تعريفات المحتوى الدعائي ليست كاملة أو شاملة

ولتحديد المحتوى الدعائي هناك ثاثة جوانب يجب أخذها بعين االعتبار:

• ما الفرق بين المحتوى الدعائي واإلعان المدمج بالمحتوى ” االعان األصلي”؟	

• أنواع تنسيقات المحتوى للمحتوى الدعائي. 	

•  يجب أن يظهر المحتوى الدعائي مثل إي محتوى آخر في المنصة.	

	 . Native“ ما الفرق بني المحتوى الدعائي واإلعالن المدمج مع المحتوى 

ads” ؟

 الفرق بين المحتوى الدعائي واإلعان المدمج مع المحتوى

هو أن المحتوى الدعائي يعتبر نوع من اإلعانات المدمجة الخاصة بشراكة بين عامتين 

 تجاريتين.

الفرق كالقول بأن “كل مربع مستطيل وليس كل مستطيل مربع”.

 كل المحتوى الدعائي Sponsored Content هو إعان مدمج مع المحتوى
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 ولكن ليس كل إعان مدمج مع المحتوى هو محتوى دعائي.

ما هو اإلعالن المدمج مع المحتوى؟

وفقا لمعهد اإلعان المدمج “اإلعان المدمج هو إعان مدفوع حيث يتطابق اإلعان مع 

شكل ومظهر ووظيفة محتوى الوسائط التي يظهر عليها.”

اإلعانات المدمجة مع المحتوى و المحتوى الدعائي كاهما يبدو ويظهر طبيعيا 

ومائما على صفحة الويب.

Native ads وينطبق هذا )في الغالب( على جميع اإلعانات المدمجة مع المحتوى 

يعرف مكتب اإلعان التفاعلي )IAB( اإلعان المدمج مع المحتوى Native ads بأنه:

“اإلعانات المدفوعة والمتسقة جدا مع محتوى الصفحة والمندمجة في التصميم 

 والمتوافقة مع إحساس المنصة والتي تشعر المشاهد ببساطة أنها تنتمي إليه”.

صيغ وأشكال المحتوى للمحتوى الدعائي. . 	

 يمكن أن يكون أي نوع من المحتوى الذي يمكنك التفكير فيه محتوى دعائيا !

 ألن المحتوى الدعائي ال يقتصر على أي تنسيق أو نمط معين

والشيء الوحيد الذي يفصل المحتوى عن المحتوى الدعائي هو الدعاية هو المال و 

 المبلع المدفوع!

 المحتوى الدعائي مثله كمثل أي محتوى آخر في المنصة.. 	

 من المرجح أن تنجو من حادث تحطم طائرة أكثر من النقر على إعان بانر!

لم تعد اإلعانات الصورية وإعانات البانر وإعانات الصفحة الكاملة وحتى القوائم 

الترويجية تؤدي بشكل جيد في هذه األيام.

لكن بعض الدراسات أظهرت أن الناس ال يكرهون جميع اإلعانات!

بل يكرهون اإلعانات المتطفلة فقط! 

يقدم المحتوى الدعائي Sponsored Content حا لذلك عن طريق وضع اإلعانات في 

https://blog.nativeadvertisinginstitute.com/what-is-definition-native-advertising
https://www.iab.com/insights/iab-native-advertising-playbook-2-0/
https://www.iab.com/insights/iab-native-advertising-playbook-2-0/
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األماكن التي يفضلها ويتقبلها األشخاص بالفعل.

في اليوميات أو كما يفضل البعض تسميته بالمسار الزمني الـ Timeline على كل من 

فيسبوك Facebook أو لينكدين LinkedIn تبدو المشاركة الدعائية مثل تحديث حالة أي 

مستخدم آخر أو تحميل صورة أعلى أو أسفل المشاركة الدعائية.

عرض المحتوى الدعائي ضمن المحتوى العادي يلفت االنتباه بعيدا عن من هو الراعي

ويجلب األنظار إلى المنشور الفعلي.

إذا كان المحتوى متوافق مع الصفحة فإن انطباع القراء األول سيكون طبيعيا وسيتم 

تجنب موضع الشك الذي يشعرون به بالعادة تجاه اإلعانات التقليدية مما يؤدي إلى 

 Brand عرض العامة التجارية لجمهور جديد وهذا يؤدي إلى: الوعي بالعامة التجارية

 .awareness

• التقارب	

• زيادة الثقة	

• زيادة عدد الزيارات المجانية	

• زيادة عدد اإلحاالت الناجحة	

• زيادة عدد الزبائن	

يشبه المحتوى الدعائي المحتوى التحريري )المحتوى غير اإلعاني( حيث يبدوان 

متشابهين لدرجة أن المستهلكين ال يمكنهم معرفة الفرق بين االثنين.

لألمانة يجب أن يعرف المستهلكون متى ينظرون إلى أحد اإلعانات ولذلك في الواليات 

المتحدة تدخلت لجنة التجارة الفيدرالية FTC لتقديم بعض المساعدة ووضع بعض 

القوانين ونحن بانتظار تطبيق هذه القوانين في منطقتنا العربية.
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أهمية خدمات السيو )SEO( لنجاح موقعك اإللكرتوني

السيو )SEO( هو تهيئة المواقع لمحركات البحث )Search engine optimization(؛ لتتصدر 

نتائج البحث فى الصفحات األولى من جوجل، وهو مهم لكل أنواع المواقع اإللكترونية 

باختاف الغرض منها والمحتوى الخاص بها.

 

ــار فــي قيــاس كفــاءة أى موقــع إلكترونــي عبــر محــركات  يعتبــر الســيو مــن أهــم معي

البحــث، إلنهــا تســاهم فــي الوصــول للعمــاء المحتمليــن، وبنــاء مصداقيــة الموقــع لــدى 

العمــاء المحتمليــن، ويعــزز تفاعــل الجمهــور وعــدد الزيــارات للموقــع؛ ممــا يؤثــر علــى 

عمليــة الشــراء داخــل الموقــع، وجــذب المعلنيــن.

 

كيف تساعدك خدمات السيو )SEO( فى نجاح موقعك اإللكرتوني؟

وباألخــص  باألفــراد  الخاصــة  اإللكترونيــة  للمواقــع  الســيو متعددة   أهمية خدمــات 

ــدر  ــر المص ــا تعتب ــة، ألنه ــطة التجاري ــروعات واألنش ــاص بالمش ــي الخ ــع اإللكترون الموق

الرئيســي لزيــارات المواقــع اإللكترونيــة والتــي تســهم فــي زيــادة الربــح للشــركات 

والمشــروعات التجاريــة مــن خــال زيــارات مجانيــة )Free Organic Traffic( باســتمرار.

https://www.sendiancreations.com/ar/what-is-search-engine-optimization-seo/
https://www.sendiancreations.com/ar/what-is-search-engine-optimization-seo/
https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-seo/
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وتكمن ممزيات وأهمية خدمات السيو فى األتى:

تكســبك مــزية تنافســية عالية، فمــن المؤكــد أن منافســينك لديهــم صفحــات الويــب . 	

ــور  ــك للظه ــا زادت فرصت ــيو لديك؛ كلم ــات الس ــا زادت جودة خدم ــم، فكلم ــة به الخاص

فــى أعلــى النتائــج فــى محــركات البحــث؛ فتــزداد فرصتــك -فــى زيــارات العمــاء- أكثــر 

مــن المنافســين.

 

زيادة العائد عىل االستثمار )ROI(، فالنشاط التجاري أو الشركة الناشئة التى تضع . 	

خطة تسويقية رقمية عبر الموقع اإللكتروني، تحتاج إلى تقليل تكلفة الحمات االعانية 

المدفوعة لجوجل، واالتجاه إلى رفع جودة الموقع اإللكتروني عن طريق تحسين جودة 

خدمات السيو األساسية الخاصة بالموقع؛ فبالتالى تزداد فرص جذب عدد زوار أكبر لتصفح 

المنتجات، والقيام بعمليات الشراء فتزيد حجم المبيعات، وبالتالى زيادة األرباح.

وال ننسى أهمية خدمات السيو لألفراد والشركات التى تقدم الخدمات المختلفة، عندما 

تمتلك خدمات سيو قوية وتقدم محتوى مميز وتتصدر نتائج البحث؛ تجذب الشركات 

األخرى المهتمة بالتسويق الرقمي ) digital marketing( لوضع اإلعانات الخاصة بها في 

موقع الويب الخاص بك.

https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-seo/
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تكسبك مصداقية أكر، فعندما يتصدر موقعك اإللكتروني نتائج البحث فى google؛ . 	

يجعل االنطباع األول لدى العماء جيدا، ويحمسهم لزيارة موقع الويب الخاص بك.

 

توفر لك نطاق أوسع للوصول لعمالئك عرب اإلنرتنت، من خال ترتيب ظهورك فى . 	

نتائج البحث.

أهم عوامل ترتيب المواقع اإللكرتونية في نتائج صفحات البحث

هناك العديد من العوامل المؤثرة فى مدى استفادتك من أهمية خدمات السيو، مثل 

اختيار أفضل متخصص سيو للعمل على تحسين الظهور فى النتائج باستمرار، ولكن 

أيضا تعد جودة ومائمة المحتوى العامل األكثر تأثيرا، للوصول للعماء المستهدفين، 

وباألخص السيو الداخلي، لما يبحث عنه الزوار باستخدام كلمات ومصطلحات البحث 

المستخدمة )Search Keywords( من العماء المحتملين.

:)Content Quality( وتشمل تحسني جودة ومالئمة المحتوى 

• 	)Page Title( العنوان الرئيسى 

اختيار عنوان شيق يجذب العميل للدخول للصفحة، -مثل اختيار جملة )أهمية خدمات 

السيو( فى هذا المقال- ويجب أن يشمل على كلمة البحث المستهدفة، ويجب أن تكون 

https://www.sendiancreations.com/ar/on-page-seo-optimization-factors/


57

بحدود ال 65 حرف أو أقل حتى يتمكن المتصفح من قراءته كاما بصورة واضحة من 

الهواتف الجوالة أو الحاسب .

 

• 	)Meta Description( وصف الصفحة

كتابة وصف دقيق ومختصر للصفحة يشمل على اسم المنتج أو الخدمة تساعد محرك 

البحث فى العثور عليها وتقديمها ضمن نتائج البحث، تحمس المستخدم للدخول إلى 

موقعك اإللكتروني، ويجب أال يزيد عن 156حرف. 

• 	)Page URL( رابط الصفحة

يظهر أيضا رابط الصفحة فى نتائج البحث، وأن يحتوى على الكلمة المستهدفة فى 

البحث. 

• 	)Headings( العناونين الفرعية

تقسيم المقاالت لعنوانين رئيسية وفرعية، وأن تحتوى على كلمات البحث المستهدفة. 

• المحتوى النصي والمرئي	

التأكد من صحة المعلومات ودقتها، واستخدام صور أو فيديوهات أو موشن جرافيك، 

وتطوير المحتوى باستمرار، فهذا تساعد المتصفح فى فهم المقاالت المكتوبة التى 

تعزز معرفة القارئ -مما يساعد فى العملية التسويقية بشكل غير مباشر- أو تعليمات 

الشراء والسياسات الخاصة بالموقع، وحقوق التأليف، وحقوق النشر، مع الحفاظ على 

الهوية الخاصة بالموقع. 

• 	)Internal & External Links( الروابط الداخلية والخارجية

تحديد الكلمات المفتاحية المناسبة مما يزيد من سهولة األمر على المتصفح وعلى 

جوجل إلظهارك فى النتائج البحثية.

 

• 	)Loading Speed( سرعة تحميل صفحات الموقع المختلفة

باستخدام المحتوى المرئى المناسب فى المجال الخاص بالموقع من صور وفيديوهات 

أو موشن جرافيك بحجم قليل وجودة مناسبة.
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• 	)Website Design( تصميم الموقع

اختيار تصميم مبدع لشركتك وموقعك اإللكترونى، واختيار ألوان مائمة للمنتجات 

والخدمات، مع الحفاظ على هوية موقعك اإللكترونى ووسائل التواصل االجتماعي 

األخرى.

 

• 	)Website Structure( هيكل الموقع الداخلي

إنشاء هيكل مترابط يربط جميع صفحات الموقع ببعضها، ووضع تصنيفات مناسبة 

لكل قسم مثل قسم المنتجات وقسم المقاالت بالمدونة، واالهتمام بالصفحة 

الرئيسية، وأيقونات التواصل االجتماعى، وسهولة االشتراك فى الموقع بتسجيل البريد 

اإللكترونى، وتوفير اللغة العربية و اإلنجليزية، مع توفير خريطة للموقع مميزة، بطريقة 

يسهل التنقل بها داخل الموقع.

 

• 	)Web Content( محتوى موقعك اإللكترونى

يجب أن تحرص دائما على أن يحظى الزائر بمحتوى ممتع ومعرفة مميزة، وأن يخلو 

الموقع من اإلعانات المزعجة.

• 	)Backlinks Quality( جودة وعدد أى روابط خارجية

• 	)Mobile�Friendly( توافق الموقع مع التصفح من الهواتف الجوالة

• ــى 	 ــر أعل ــعى لتوفي ــح يس ــع الناج ــع )Security Concerns(، فالموق ــان المواق ــة أم درج

ــتخدم ــان للمس ــات األم درج
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)Local SEO( عرش خطوات لتحسني السيو المحي

الســيو المحلــي )Local SEO( يختلــف عن الســيو التقليدي تهيئــة المواقــع لمحــركات 

البحث )SEO( حيــث تختــص جهــود الســيو المحلــي بتحســين ترتيــب المواقــع فــي صفحــات 

نتائــج البحــث المحليــة )Local SERPs( أمــام العمــاء المحتمليــن الذيــن يبحثــون عــن مقــر 

ــم  ــرب مطع ــث “أق ــح البح ــل مصطل ــم مث ــرب منه ــن بالق ــج معي ــة أو منت ــرع لخدم أو ف

بيتــزا”.

 %46 مــن عمليــات البحــث علــى محــرك Google هــي عمليــات بحــث محليــة  يهــدف بهــا 

مســتخدم محــرك البحــث إلــى الوصــول إلــى أقــرب موفــر للخدمــة أو المنتــج المرغــوب 

ــروع  ــارة لف ــي بزي ــة تنته ــف الجوال ــال الهوات ــن خ ــة م ــث المحلي ــج البح ــن نتائ و%78 م

النشــاط التجــاري خــال نفــس اليــوم بالمقارنــة ب %34 مــن مســتخدمي الحواســب 

ــة. ــخصية واللوحي الش

https://www.sendiancreations.com/ar/what-is-search-engine-optimization-seo/
https://www.sendiancreations.com/what-are-seo-marketing-services/
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)Local SEO( فوائد السيو المحي

تهدف جهود السيو )تهيئة المواقع لمحركات البحث( إلي زيادة حجم الزيارات إلى 

موقعك اإللكتروني من خال تصدر نتائج البحث للعماء المحتملين مجانا دون إستخدام 

إعانات التسويق عبر محركات البحث )Search Engine ads( المدفوعة عموما دون التركيز 

فقط على نتائج البحث المحلية للعماء المحتملين بالقرب من مقر أو فروع نشاطك 

التجاري.

تتعدد فوائد تهيئة المواقع لنتائج البحث المحي )السيو المحي( وأهمها:

• الظهور في نتائج البحث المحلية للعماء المحتملين وزيادة فرصة استقطاب 	

عماء جدد

• الحصول على نسبة نقر أعلى لنتائج البحث المحلية أكثر من نتائج البحث العامة 	

)زيادة زيارات الموقع)

• عائد أفضل على االستثمارت التسويقية من خال خلق فرصة زيادة حجم المبيعات 	

من العماء المحتملين

• الظهور بشكل مميز من خال بطاقة بيانات وملف شخصي مكتمل على منصة 	

Google My Business  مجانُا

• توفير كافة المعلومات الخاصة بالنشاط التجاري للعماء المحتملين للوصول إلى 	

أفضل قرار وتفضيل حلول وخدمات نشاطك التجاري على المنافسين

https://www.sendiancreations.com/ar/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-seo/
https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-sem/
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• زيادة الثقة لدى العماء المحتملين من خال التقييمات والتعليقات اإليجابية	

عوامل تحديد ترتيب نتائج البحث المحلية

• مدى قرب مقر أو فرع شركتك أو نشاطك التجاري لمستخدم محركات البحث	

• مدى صلة مصطلح البحث المستخدم للخدمات والمنتجات المتوفرة ومحتوى 	

الموقع اإللكتروني

• تقييمات العماء الحاليين والسابقين لنشاطك التجاري وللخدمات والمنتجات التي 	

تم اقتنائها

خطوات تحسني السيو المحي لمواقع الرشكات واألنشطة التجارية

لكي تتمكن من تحسني السيو المحي يجب عليك تطوير اسرتاتيچية مناسبة 

تشمل خطوات أساسية أهمها:

1 . Google My Business إدراج شركتك في منصة
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توفر منصة Google My Business فرصة الظهور بشكل مميز وتفصيلي في نتائج 

البحث حيث يتم عرض المعلومات المهمة لنشاطك التجاري مجانا من عنوان تفصيلي 

للمقر والفروع المتاحة، أرقام التواصل، أيام وساعات العمل الرسمية، رابط الموقع 

اإللكتروني، صور خاصة بنشاطك التجاري داخليا وخارجيا.

يجب عليك تسجيل كل البيانات التالية لشركتك أو نشاطك التجاري عند إدراجه في منصة 

Google My Business  لتحقيق أفضل استفادة ممكنة:

تصنيف النشاط التجاري	 

عنوان المقر أو الفروع	 

أرقام التواصل	 

رابط الموقع اإللكتروني	 

وصف عام عن النشاط التجاري	 

قائمة الخدمات والمنتجات المتوفرة	 

صور عالية الجودة للمقرات والفروع بانورامية ) 360 درجة(	 

فيديو ترويجي قصير ال يتعدى 30 ثانية	 

بعــد تســجيل بيانــات نشــاطك التجــاري وتوثيــق ملكيــة النشــاط التجــاري مــن خــال الطــرق 

ــن  ــن م ــوف تتمك ــي، س ــد اإللكترون ــدي أو البري ــد التقلي ــف أو البري ــر الهات ــددة عب المتع

ــل  ــط جوج ــال خرائ ــن خ ــث م ــة والبح ــث المحلي ــج البح ــي نتائ ــل ف ــب أفض ــور بترتي الظه

.Google Maps

التسجيل في دالئل األنشطة التجارية. 	

وجــود بيانــات شــركتك أو نشــاطك التجــاري )اإلســم –  التصنيــف – وصــف عــام عــن المجــال 

واألنشــطة التجاريــة – أرقــام التواصــل – رابــط الموقــع اإللكترونــي( هــو مؤشــر إيجابــي 

لمحــركات البحــث يســاهم فــي الحصــول علــى أفضــل ترتيــب ممكــن فــي نتائــج البحــث 

المحليــة.

تحديث البيانات والمحتوى في دالئل األنشطة التجارية باستمرار. 	

من األخطاء الشائعة لدى الشركات واالنشطة التجارية في عملية السيو المحلي هو 

عدم تحديث بيانات الشركة والمحتوى الموجود في دالئل األنشطة التجارية باستمرار 

https://www.google.com/business/
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سواء أرقام التواصل أو عناوين وعدد الفروع المتاحة وقائمة الخدمات والمنتجات مما 

يسهم في ضياع العديد من الفرص الكتساب عماء جدد لم تتاح لهم أحدث المعلومات 

الخاصة بنشاطك التجاري.

يمكنك إضافة صور بانورامية )360 درجة عالية الجودة( لفروع نشاطك التجاري أو فيديو 

ترويجي قصير إلى حساب نشاطك التجاري على منصة Google My Business بهدف 

إطاع العماء المحتملين على كل ما توفره من من منتجات وخدمات بشكل احترافي 

جذاب ويمكنك إزالة هذا المحتوى أو استبداله في أي وقت.

إضافة معلومات التواصل للموقع اإللكرتوني. 	

يعد توفير معلومات التواصل والعنوان التفصيلي من أساسيات إنشاء أي موقع 

إلكتروني لشركة أو نشاط تجاري حيث تعتبر معلومات التواصل )أرقام التواصل – البريد 

اإللكتروني – عنوان المقر الرئيسي للشركة – حسابات الشركة على مواقع التواصل 

االجتماعي – موقع نشاطك التجاري على )Google Maps ركنا أساسيا في عملية 

اكتساب عماء جدد والتعامل مع العماء الحاليين وتحقيق نتائج أفضل في عملية السيو 

المحلي.

إذا كنت تمتلك أكثر من مقر أو فرع لنشاطك التجاري فيتوجب عليك إدراج كل العناوين 

ومعلومات التواصل في صفحة تواصل معنا )Contact Us( أو الصفحات المخصصة لكل 

فرع من فروع الشركة أو النشاط التجاري.

عند يقوم أحد العماء المحتملين بالبحث عن أقرب موفر للمنتج أو الخدمة التي يحتاجها 

سوف تستند محركات البحث في إظهار نتائج البحث المحلية وترتيبها بناءا على عدة 

عوامل منها الموقع الجغرافي المذكور في موقعك اإللكتروني. 

تهيئة المواقع اإللكرتوني للتصفح من الهواتف الجوالة. 5

يقوم مستخدمي محركات البحث باستخدام الهواتف الجوالة بشكل أكبر في عمليات 

البحث المحلية وتصفح نتائج البحث المحلية وينتهي األمر بهم إلى زيارة فرع النشاط 

التجاري الذي اختاروه لسد حاجتهم الحالية في نفس اليوم أو في اليوم التالي على 

األكثر.

لكي يتم اختيارك بأفضلية على المنافسين في نتائج البحث المحلية وتحقيق ترتيب 

https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d9%85%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83/
https://www.sendiancreations.com/ar/visual-content-benefits/
https://www.sendiancreations.com/ar/visual-content-benefits/
https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d9%85%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d9%83/
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أفضل يجب عليك توفير تجربة تصفح ممتازة من خال تصميم وتطوير موقعك 

اإللكتروني ليتناسب مع تجربة التصفح من الهواتف الجوالة من حيث توفير تصميم 

متجاوب )Responsive Design( مع مختلف أنواع االجهزة وزيادة سرعة تحميل صفحات 

الموقع المختلفة حتى ال تخسر كل العماء المحتملين إلى نشاطات تجارية منافسة 

تفوقت عليك في السيو المحلي )Local SEO( بتوفير تجربة تصفح أفضل.

استخدام مصطلحات البحث المناسبة لنتائج البحث المحلية. 	

من أساسيات السيو التقليدي وأيضا السيو المحلي خطوة اختيار كلمات ومصطلحات 

البحث الرئيسية الشائعة بين العماء المحتملين )Keywords Research( بهدف تطوير 

محتوى مميز حول مصطلحات وكلمات البحث المختارة يجيب عن أسئلة ورغبات 

مستخدمي محركات البحث.

تطوير محتوى الموقع اإللكرتوني. 	

من أهم خطوات استراتيچية السيو التقليدي وأيضا السيو المحلي هي تطوير المحتوى 

الخاص بالموقع اإللكتروني ليائم نتائج البحث المستهدفة الخاصة بالعماء المحتملين 

وذلك يشمل:

استخدام كلمات البحث المختارة المتعلقة بالموقع الجغرافي ورغبات العماء 	 

 )Meta Description( ووصف الصفحة )Page Title( المحتملين في عنوان كل صفحة

بهدف زيادة نسبة النقر )%CTR( على صفحات موقعك في نتائج البحث

استخدام كلمات البحث المحلية في وصف الصور )Images Alt tags( ووصف الفيديو 	 

)Video Transcript(

نشر محتوى متجدد في مدونة الموقع يجيب عن األسئلة الشائعة في نتائج البحث 	 

المحلية المستهدفة

إدراج األماكن وعناوين الفروع التي يتم توفير فيها الخدمات والمنتجات في كل صفحة 	 

خاصة بالخدمة أو المنتج

التركيز على تطوير محتوى مائم لعمليات البحث المحلية في استراتيچية السيو 

المحلي سوف يضمن بكل تأكيد تحقيق ترتيب أفضل في نتائج البحث المحلية بالتزامن 

https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://www.sendiancreations.com/ar/web-development-full-guide/
https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://www.sendiancreations.com/ar/web-development-full-guide/
https://www.sendiancreations.com/ar/web-development-full-guide/
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مع خطوات تحسين السيو المحلي األخرى.

الحصول عىل تقييمات إيجابية. 	

تهدف محركات البحث ومن ضمنها Google توفير أفضل تجربة مستخدم ممكنة من 

خال إظهار نتائج بحث مائمة لرغبة المستخدم في نتائج البحث المحلية لنشاطات تجارية 

جديرة بثقة العماء المحتملين.

 )Positive reviews & ratings( الحصول على أكبر عدد ممكن من التقييمات اإليجابية

الصادقة من العماء السابقين والحاليين من أهم خطوات تحسين السيو المحلي حيت 

تساهم التقييمات اإليجابية في زيادة ثقة محركات البحث والعماء المحتملين في 

نشاطك التجاري.

تقييمات Google My Business و Yelp ومواقع التواصل االجتماعي هي األكثر تأثيرا 

في نتاج البحث المحلية ولكي تتمكن من زيادة عدد هذه التقييمات اإليجابية يجب 

عليك أن تقدم خدمة ممتازة من كل الجوانب للعماء باإلضافة إلى مشاركة والتفاعل 

مع التقييمات اإليجابية على مختلف المواقع من خال ردود امتنان تعبر عن هدف 

الشركة في زيادة والء العماء من خال تقديم خدمات وحلول مائمة الحتياجات العماء 

المستهدفين.

التعامل مع التقييمات السلبية. 	

تقييم سلبي واحد قد يحدث تأثيرا وصدى أكثر من 100 تقييم إيجابي حيث يقلل ذلك من 

ثقة العماء في نشاطك التجاري وباألخص عند التعامل بأسلوب غير احترافي مع مشاكل 

العماء والتقييمات السلبية.

من أهم أساسيات السيو المحلي إرسال إشارات إيجابية لمحركات البحث عن مدى رضاء 

العماء عن ما يوفره نشاطك التجاري حتى تكون جدير بتحقيق ترتيب أفضل في نتائج 

البحث المحلية وذلك لن يحدث إن لم تعالج مشاكل العماء وتتعامل باحترافية مع 

التقييمات السلبية في أسرع وقت ممكن على مختلف المواقع والمنصات اإللكترونية.

10 .)Local Backlinks( زيادة الروابط الخارجية المحلية

من أهم خطوات تحسين المواقع لمحركات البحث )SEO( هي تطوير استراتيچية فعالة 

لزيادة الروابط الخارجية للموقع اإللكتروني )External Backlinks( من مواقع ذات صلة 

https://www.sendiancreations.com/ar/search-engine-optimization-steps/
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من حيث المحتوى موثوقة لدى محركات البحث والجمهور المستهدف ويساهم ذلك 

في تحقيق مصداقية أكبر لموقعك اإللكتروني لدى محركات البحث وبالتالي ترتيب 

أفضل في نتائج بحث العماء المحتملين.

األمــر يختلــف قليــاُل فــي خطــوات الســيو المحــي حيــث يتــم الرتكــزي عــىل الحصــول 

عــىل أكــرب عــدد روابــط خارجيــة ممكــن مــن المواقــع المحليــة الموثوقــة ومنهــا:

•  مواقع الشركات واألنشطة التجارية في مجال نشاطك	

مدونات مشهورة وموثوقة في مجال نشاطك

• دالئل األنشطة التجارية	

• مواقع ومنتديات تقييم المنتجات والخدمات	

ــم  ــز مائ ــوى ممي ــر محت ــي تطوي ــة ه ــة المحلي ــط الخارجي ــادة الرواب ــة لزي ــل طريق أفض

ــات العمــاء  ــم خدمــات ومنتجــات وحلــول مائمــة لرغب ــات البحــث المحليــة وتقدي لعملي

ــة وثقــة المواقــع ومحــركات البحــث  ــادة التقييمــات اإليجابي ــن تســهم فــي زي المحتملي

ــاري. ــاطك التج ــي نش ــن ف ــاء المحتملي والعم

 سيو )SEO( المتاجر اإللكرتونية

https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%b3%d9%8a%d9%88-seo-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%b3%d9%8a%d9%88-seo-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/
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ــا  ــي به ــا تعن ــوم Search Engine Optimization وداللته ــار لمفه ــو إختص ــيو SEO وه س

العمليــات التــي تجريهــا لتهيئــة و تحســين ترتيــب موقعــك أو متجــرك اإللكترونــي فــي 

ــتعانة  ــدون االس ــة ب ــة و طبيعي ــة مجاني ــل  Google Search بطريق ــث جوج ــركات البح مح

باإلعانــات المدفوعــة, وكلمــا جــاء دورك فــي ترتيــب المواقــع فــي أعلــى النتائــج كلمــا 

كثــرت الزيــارات علــى صفحاتــه المتنوعــة وربمــا المزيــد مــن األعمــال.. ويعد ســيو 

ــك ألن  ــة وذل ــع العادي ــيو المواق ــط س ــن ضب ــف ع ــه يختل ــة ضبط ــر اإللكتروني SEO المتاج

ــة.. ــرا مــن المواقــع العادي ضبطــه أبســط كثي

ــي  ــي لمتجــرك اإللكترون ــة هــو تســويق طبيعــي ومجان ــر ســيو المتاجــر اإللكتروني يعتب

والســلع المعروضــة. ويعتمــد اعتمــاد كبيــر علــى الســلع  بحــد ذاتهــا لــ تهيئــة محــركات 

البحث مــن نواحــي مختلفــة تبــدأ مــن اســم المتجــر و األســماء الفرعيــة وصــور المنتجــات 

و ووصفهــا ومميزاتهــا..

ــي  ــتخدمة ف ــاليب المس ــوى األس ــم وأق ــد أه ــي أح ــة ه ــر اإللكتروني ــيو المتاج ــد س ويع

التســويق اإللكترونــي التــي تمهــد الطريــق لتحقيــق الربــح والنجــاح المرجــو مــن إنشــاء 

المتاجــر اإللكترونيــة والوصــول إلــى أكبــر قاعــدة زائريــن مــن الفئــة المســتهدفة التــي 

ــزوار  ــوع ال ــم ن ــة, وه ــلع المعروض ــع الس ــة م ــة المتائم ــص الديموغرافي ــم بالخصائ تتس

ــا  ــون عنه ــا و يبحث ــن يحتاجونه ــل, والذي ــة بالفع ــلعتك المعروض ــن س ــون ع ــن يبحث الذي

ممــا يســهل عليــك الوصــول إليهــم بســهولة, والعمــل علــى تحســين محــركات البحــث 

لمتجــرك اإللكترونــي تحقــق لــك أهدافــك و نجــاح نشــاطك التجــاري وتوســع لــك مــدارك 

كثيــرة للوصــول إلــى شــريحة عريضــة مــن الجمهــور المســتهدف بأســاليب ســيو المتاجــر 

اإللكترونيــة وهــي أســاليب غيــر مدفوعــة اآلجــر..

 قبــل أن نتطــرق إلــى موضوعنــا يجــب أوال أن نفهــم معنــى المتاجــر اإللكترونيــة و 

تعريفهــا

https://www.sendiancreations.com/ar/what-is-search-engine-optimization-seo/
https://www.sendiancreations.com/ar/what-is-search-engine-optimization-seo/
https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-seo/
https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-seo/
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ما هي المتاجر اإللكرتونية ؟

المتاجــر اإللكترونيــة هــي منصــات تجاريــة لبيــع و شــراء منتجــات و ســلع مختلفــة و 

تتحــدد اختصاصهــا بتحديــد نوعيــة المتجــر بشــكل عــام , كمــا أنــه مــن الممكــن أن تكــون 

المنصــة التجاريــة تقــدم خدمــات وليــس ســلع عبر شــبكة اإلنترنــت ..ولقد أنتشــر اســتخدام 

ــد منهــا  المتاجــر اإللكترونيــة علــى نطــاق واســع و بشــكل ســريع و أصبحــت وســيلة الب

فــي عمليــات الشــراء فــي حيــاة المســتهلكين علــى الصعيــد العالمــي و العربــي ايضــا, 

ويعتبــر المتجــر اإللكترونــي لــه أساســيات البــد أن تتوافــر والتــي كثيــرا مــا تمثــل أضخــم 

أســباب فــوز المحــات اإللكترونيــة أال وهــي:

• المنتج          	

• الجودة             	

• األسعار   	

• التسويق	

• طريقة استرداد القيمة المدفوعة للمنتج         	

• طريقة الشحن و االستام	
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- تريد أن تجلب زوار بشكل طبيعي و مجاني؟ لكي تكتسب عماء يبحثون عن سلعتك 

يجب أوال تهيئة متجرك اإللكتروني لمحركات البحث والذي نطلق عليه ال SEO  وهو  

Search  Engine Optimization, وما يميز هذا النوع من الزوار أن هو من يبحث عن 

المنتج لديك بعكس الزائرين القادمون من اإلعانات المدونة مدفوعة اآلجر  مثل إعانات 

فيسبوك Facebook Ads، و جوجل أدوردز Google AdWords، و أيضا البانرات اإلعانية 

في المواقع المتردد عليها الكثير من الزائرين. لذلك يجب أن تفهم جيدا أهم األسس 

لمحركات البحث لكي تحظى بترتيب أعلى مما سبق في محركات البحث جوجل, مع 

الجدير بالذكر ان عوامل تصدر نتائج البحث لدى جوجل قاربت ال 250 عامل ولذلك سنتناول 

أهم العوامل التي ستساعدك جيدا و تأتي بنتائج ملحوظة  ولكنك تحتاج إلى بعض 

الوقت، وهذا الوقت يتحدد حسب نشاطك والجهد الذي تبذله بانتظام , فالجهد المبذول 

في تهيئة موقعك من ناحية الـ SEO يستحق كل دقيقة تستغلها..

- قبل أن تتعرف على خطوات لــ كيفية تهيئة متجرك لمحركات البحث يجب أن تدعم 

 SEO خطتك أوال بعاملين رئيسيين يعتبروا أساس كل خطوة ستخطيها في عالم ال

والذي ستعتمد عليها كل عوامل التسويق للمتاجر اإللكترونية ويتمثلوا في:

الرتتيب الحايل لمتجرك في محرك البحث جوجل

 يجب أن تعرف ترتيب متجرك اإللكتروني الحالي لتتابع عمليات الصعود أو الهبوط في 

عمليات البحث و هناك العديد من الخدمات التي يمكن عن طريقها معرفة ترتيب 

المواقع في جوجل ومحركات البحث األخرى و هناك أدوات مجانية يمكن اعتبارها 

في الكثير من األحيان أفضل من تلك المدفوعة مثل Rank Checker  التي يوفرها 

موقع SeoBook مجانا فعادة الخدمات المدفوعة تقوم بعرض النتائج بطريقة جميلة و 

جذابة لكن في نفس الوقت تكون محدودة من حيث عدد الكلمات المفتاحية الممكن 

رصدها، عدد النطاقات و غيرها ,  واستعمال أداة لمعرفة ترتيب صفحات موقعك في 

محركات البحث هو أمر مهم جدا ألنه عن طريقها يمكن عمل تحليل للموقع و للكلمات 

المفتاحية كلما الحظت تغيير مفاجئ في إحصائيات جوجل وبهذه الطريقة يمكنك تدارك 

الموقف مبكرا في حالة إذا كنت قد تعرضت لمعاقبة من طرف جوجل مثا…

https://www.sendiancreations.com/ar/search-engine-optimization-steps/
http://www.seobook.com/
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الكلمات الداللية الي يستخدمها الباحثون

اختيار الكلمات المفتاحية ال يقتصر على اختيار الكلمات والتعابير التي عليها بحث كثيف، 

أو بناء الروابط أو البحث عن ترتيب متقدم لكلمة مفتاحية بعينها  بل هو أشمل من ذلك 

كما أنه 

كيفيه اختيار الكلمات الرئيسية

عوامل و خطوات تسويق المتاجر اإللكرتونية

• محتوى مصور	

• مواصفات المنتج و تقييمه	

• توافق المتجر اإللكتروني مع المحمول	

• تقسيم الصفحات	

• محتوى الصور :	

إنها الوسيلة التي تقدم بها السلعة للمشترين، حيث يمكنك عرض صور مختلفة لنقاط 

وزوايا مختلفة. وتعتبر خدعة ترويجية للسلع المعروضة كما يجب أن تعكس للمستخدم 

كيفية استخدام المنتج في الحياة الواقعية وذلك عن طريق عرض المنتج بصورة 

تمثيلية فإذا كانت السلعة نظارة شمس فسوف تضع صورة بها شخص يرتديها في 

الشمس لتضيف شيء من الواقعية باإلضافة إلى أن Google يحب المحتوى المصور 

و ُينظر إلى هذا على أنه أعلى جودة وبالتالي يحصل على تصنيفات أعلى في محركات 

البحث كما إنها فرصة لزيادة تحسين سيو SEO المتجر خصوصا في البحث عن المحتوى 

المرئي.

• مواصفات المنتج و تقييمه :	

يجب أن يكون هناك وصف مميز لكل وصف ميتا Meta لكل صفحة ، مما يساعد على 

تحسين ترتيب هذه الصفحات وأرشفتها جميعها في محركات البحث , ووضع خاصية 

التقييم في متجرك اإللكتروني يضفي مصداقية كبيرة على متجرك فيجب أن تضع زر 

تقييم لكل منتج ولكل عملية بيع وشراء لتتيح للعميل إبداء رأيه في الخدمة مما يسمح 

لك بأن تعرف وضع متجرك ما بين المنافسين من المتاجر اإللكترونية اآلخري وأيضُا تقييم 

الزوار للمنتجات تضيف لك قيمة تسويقية مجانية فيمكن للزوار االطاع على إجمالي 

https://academy.hsoub.com/marketing/search-engine-optimisation/4-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9-r107/
https://www.sendiancreations.com/ar/search-engine-optimization-steps/
https://www.sendiancreations.com/ar/search-engine-optimization-steps/
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التقييم الذي حصده هذا المنتج فيشترونه من أجل التقييم اإليجابي عليه باطمئنان وعن 

سابق تجربة من قبل غيرهم.

• توافق المتجر اإللكرتوني مع المحمول:	

تشير اإلحصائيات والدراسات أن عمليات الشراء اإللكترونية التي تتم من الهاتف المحمول 

حاليُا أكبر بكثير من عمليات الشراء التي تتم من الكومبيوتر ولذلك فأصبح من الضروري 

جدا أن يكون المتجر اإللكتروني متوافقا مع الهاتف المحمول وال يتعارض معه لسهولة 

االستخدام والتصفح ليتبضع الزائر وهو راضي عن جودة المتجر و استخدامه.

تقسيم الصفحات:. 	

تقسيم الصفحات هو عملية ربط مجموعة من الصفحات مع بعضها بطريقة تسلسلية 

وبأرقام موجودة في أعلى أو في أسفل صفحة الويب ،هذه الطريقة تستخدمها المتاجر 

اإللكترونية على نطاق واسع لتتيح لزوارها تصفح منتجاتها المختلفة و تسمى تقنية 

.”Pagination“ تقسيم الصفحات أو

مالحظة/ لكي يحصل موقعك عىل نتائج جيدة في محركات البحث هناك مشاكل 

يجب أن تعرفها في تقسيم الصفحات تتعارض مع محركات البحث و التقييم والي 

تؤثر عىل طريقة أرشفة و تقييم محركات البحث لصفحة متجرك اإللكرتوني, تتمثل 

مشاكل التقسيم في مشكلتني وهم :

• تكرار المحتوى:	

في معظم حاالت استخدام التقسيم تكون الصفحات المتتالية متماثلة تقريبُا من حيث 

المحتوى ، كما أن هذه الصفحات تملك نفس وصف الميتا ونفس عنوان الميتا وبالتالي 

عندما يقوم الزاحف الخاص بجوجل بفحص الموقع سيجد كم كبير من الصفحات ذات 

محتوى متشابه مما يجعله يتجاوزها ويعطيها ترتيب متأخر في نتائج البحث.

•  عدم الفهرسة:	

عندما يكون الموقع جديد و عدد الصفحات المقسمة كبير ، في هذه الحالة قد يتوقف 

الزاحف الخاص بمحرك البحث عند عمق معين بفرض أن عدد الصفحات المقسمة هو50 

صفحة هناك احتمال أن يتوقف الزاحف عن الفهرسة عند عمق معين و ليكن 25 مما 

يجعل 25 صفحة آخري بدون فهرسة.
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–  واالن نحن عىل علم بالمشاكل الي قد تواجهنا في تقسيم الصفحات ولكن 

كيف نستخدم التقسيم بدون أن يؤثر عىل المتجر اإللكرتوني في محركات البحث؟

استخدام تعليمة “rel=prev” و تعليمة “rel=next” للربط بين الصفحات . 1

المقسمة ، فمحركات البحث عندما تقرأها ستعلم أن هذه الصفحات ليست مكررة و 

إنما ستدرك أنها صفحة واحدة مقسمة.

استخدام تعليمة “rel=canonical” وهذه الطريقة تستخدم فقط في . 2

الحاالت التي يتواجد فيها زر “view all” عند الضغط على هذا الزر سيتم عرض كافة 

الصفحات ودمجها في صفحة واحدة.

استخدام اإلضافات و البرمجيات فإذا كنت تستخدم وورد بريس يمكنك . 3

استخدام yoast  فستقوم بعملية التقسيم و التعليمات المناسبة.

عوامل تحسني السيو الداخي )on-page SEO( للمتاجر االلكرتونية:

يوجد عوامل لتهيئة المتجر لمحركات البحث SEO من الناحية الداخلية On�page ومن 

أهم هذه العوامل :

• 	Title العنوان الرئييس

العنوان الرئيسي يجب أن يحتوي على اسم المنتج بالعربية واإلنجليزية للحصول على 

الزائر من خال أي لغة.

• ال URL وهو رابط صفحة المنتج في المتجر اإللكرتوني	

رابط المنتج يجب أن يحتوي على اسم المنتج.

• 	 Meta Description الوصف المخترص للمنتج

يفضل أن تبدأ بالكلمة المفتاحية وصف المنتج حيث أن محركات البحث تهتم اهتماما 

شديدا بكل كلمة واردة في خانة الوصف و لديك في حدود 140 – 160 حرف تشرح من 

خالهم باختصار ماهية هذا المنتج.

• استخدام وسم Alt Text في الصورة	

هذا الوسم هو أحد وسوم لغة ال HTML التي تستخدم مع الصور وهي نافذة صغيرة 

منبثقة تظهر لتخبرك بعنوان محتوى هذه الصورة ستراها في حالة تأخر تحميل الصورة 

https://yoast.com/
https://yoast.com/
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 , وبما أن

الصور مكون ضروري في المتاجر اإللكترونية  فيجب عليك أن تستغل الصور عن طريق 

alt وضع الكلمات المفتاحية في وسم ال

• ال Headings وهي العناوين الفرعية للسلع في المتجر اإللكرتوني	

لكي تكتسب الزوار من عن طريق محركات البحث يجب أن تستخدم الكلمة المفتاحية 

h1, h2  الرئيسية واسم المنتج  في العناوين الفرعية

• ال Content وهو محتوى النص المصاحب لصورة المنتج في المتجر اإللكرتوني	

يجب تحميل النصوص أوال قبل الصور وبذلك سيقلل من عدد االرتداد Bounce Rate  وهذا 

بالتأكيد في صالحك لدى جوجل كما أن النصوص بطبيعتها أسرع تحميا بالفعل كما أن 

هذا سيساعد على إلهاء الزائر إذا حدث و تأخر تحميل الصورة فيتمكن من قراءة النص 

حتى ال يصاب بالملل.

• كثافة ال “ Keywords ”الكلمات المفتاحية	

هذا العامل يستطيع رفع ترتيب متجرك اإللكتروني في نتائج البحث وربما دفعك إلى 

مقدمة الصفحة األولى وهو من أهم العوامل التي يمكن استخدامها.

- باإلضافة إىل كل هذه العوامل سوف نضيف لهم عامل من العوامل المهمة 

الي يجب ذكرها وهو:

• روابط  خلفية موثوقة   Backlinks:   يمكنك التواصل مع بعض األشخاص الذين 	

يملكون مدونات واألفضل ان يكونوا من المؤثرين على مواقع السوشيال ميديا 

المعتمدة اكثر اعتمادا على المادة المصورة  وذلك ألنك بحاجة إلى باك لينكس تكشف 

متجرك بوضوح من ناحية إيجابية.
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فوائد السيو للرشكات والعالمات التجارية عىل اإلنرتنت

إذا كان لديك مقر شركة وال يعرف عنها الكثير من الناس، فإن أول ما ستقوم به هو 

الدعاية واإلعان لهذه الشركة، حتى يعرف عنها أكبر عدد من األشخاص، كذلك السيو، 

إذا اهتممت بالسيو وتحسين موقعك لمحركات البحث، فسوف تحصل على عدد أكبر من 

الزوار الذين عرفوا المزيد حول موقعك، ُيمكننا القول بأن فوائد السيو لموقعك كالتالي:

• زيادة ملحوظة في عدد زوار موقعك من خال محرك البحث.	

• اهتمام محركات البحث بأرشفة محتواك سريعا.	

• ظهورك في الصفحة األولى للبحث ضمن أول عشرة نتائج.	

• تحسين مبيعاتك إذا كنت تمتلك شركة على اإلنترنت.	

• ثقة العماء بك أكثر ألن العميل يثق في الشئ المشهور على اإلنترنت.	

• حفظ عامتك التجارية في عقول الفئات المستهدفة.	

 

لماذا يجب عليك تحسني السيو في موقعك؟

ألنه إذا كنت تمتلك موقعا ُيمثل عامة تجارية وال يعرف عنه الكثير من الناس، بالتأكيد 

لن يكون له أي قيمة مهما كنت تقوم بتقديم منتجات ذات جودة عالية من خاله، على 

عكس مواقع أخرى تقوم بتقديم منتجات أو مقاالت ذات جودة أقل ولكنها مشهورة، 

هذا هو نفس الشئ.

يجب عليك أن تقوم بتحسين السيو في موقعك حتى يعرفك الناس ويزداد عدد زوار 

موقعك، بدون اإلهتمام بالسيو لن يكون لك وجود على اإلنترنت.

فعندما تتمكن من تهيئة موقعك جيدا لمحرك البحث، سوف يعثر عليك العديد من 

الزوار بسهولة تامة، ودعونا نأخذ مثا على البحث:
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في الصورة السابقة ُقمنا بالبحث عن كلمة “كيفية تنظيف األسنان” وإليك هذا الموقع 

في أول نتيجة والتي قام جوجل بعمل مقتطف من محتواه، لماذا؟ ألن هذا الموقع 

يقوم باستخدام ُمحسنات محركات البحث بطريقة فعالة.

إذا كانت النتيجة بهذا الشكل في جوجل فلن يتردد الزائر في أن يقوم بزيارة هذا الرابط 

نظرا ألن النتيجة مميزة وهو ما يجعل الزائر يثق في الموقع، ومن ثم يقوم بزيارته 

مباشرتا، حتى لو كان الزائر ُمتردد، بعد قراءة المقتطف والذي يجب أن يكون مكتوبا 

بلغة سليمة، فسوف ُيحب الزائر أن يقوم بتكملة القراءة وبهذا سوف يكون ُمضطرا 

لزيارة الرابط.

 

هذا الظهور على نتائج البحث يكون من خال تحسين السيو، لذلك عندما تسألني مرة 

أخرى ماهو السيو؟ سوف أخبرك أن السيو هو كل شئ لشركتك أو موقعك على 

اإلنترنت.

كيف تعمل محركات البحث؟

قبل ان نتكلم عن كيفية عمل محركات البحث، البد أن تفهم أن ُمحرك البحث عبارة عن 

برنامج له ثاث مهام يقوم بها، بعض هذه المهام تحتاج منك إلى مساعدة محرك البحث 

حتى يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه، وهي العثور عليك، وتقديم محتوى جيد.
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وظائف محرك البحث الثاث هي الزحف والفهرسة والترتيب، ماذا يعني هذا؟ دعونا 

نتناول واحدة بعد األخرى.

 

زحف محركات البحث

هذه الُمهمة تقوم بها روبوتات أو عناكب البحث bot أو تلك البرمجيات الصغيرة 

التي تستخدمها جوجل وغيرها من محركات البحث حتى تتعرف على محتواك، هذه 

المحركات لها اسماء، فمثُا محرك البحث جوجل اسمه Googlebot، محرك بحث بينج 

اسمه Bingbot، وغيرها من محركات البحث.

تبدأ عملية الزحف أو باإلنجليزية Crawl بدءا من العنوان URL، فعندما يعُثر روبوت البحث 

على عنوان URL جديد فإنه على الفور يقوم بتحليل محتواه ويقرأه كما تقرأه أنت 

ويتعرف على الفقرات والعناوين الرئيسية والفرعية والصور والفيديو إلى آخره من أنواع 

المحتوى.

إذا كانت الصفحة التي يزحف إليها روبوت البحث تحتوي على روابط، فإنه سوف يزحف 

أيضا إلى تلك الروابط ويقوم بتحليلها، ولذلك ُينصح دائما بربط المحتوى ببعضه عن 

طريق وضع روابط أخرى من موقعك في الصفحات الجديدة التي تكتبها سواءا كانت 

صفحة محتوى أو مقالة.

بعد أن يقوم روبوت الزحف بإتمام مهمته يقوم بإرسال الصفحات التي تم الزحف إليها 

إلى مرحلة 

.Index الفهرسة أو األرشفة أو باإلنجليزية

فهرس محرك البحث

يتم إرسال الصفحات التي تم الزحف إليها إلى فهرس جوجل أو فهارس محركات البحث 

األخرى، ولكن سوف نركز بالقول عن فهرس جوجل نظرا ألنه أكبر محركات البحث تواجدا 

على اإلنترنت.

الفهرس Index هذا عبارة عن قاعدة بيانات هائلة الحجم، دعونا نقوم بتشبيه هذا 

الفهرس مثل المفكرة التي تدون فيها جميع ما يمر عليك خال اليوم من لحظات، ولكن 
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هنا يقوم جوجل بإضافة أي صفحة ويب يقوم بالزحف إليها إلى هذا الفهرس، ولك أن 

تتخيل حجم البيانات، ولك أن تتخيل عدد الروابط في جميع المواقع على اإلنترنت.

بعد فهرسة الصفحات، يتبقى المرحلة األخيرة من عملية محركات البحث، وهي الترتيب، 

يعني ترتيب الصفحات وتصنيفها.

 

ترتيب الصفحات في محرك البحث

بعد اإلنتهاء من الفهرسة، يقوم جوجل بترتيب الصفحات وفقا لشروط عديدة سوف 

نذكرها في فقرة السيو الداخي والسيو الخارجي بعد قليل.

تقوم جوجل بترتيب الصفحات التي تمت فهرستها ألجل اإلستعداد لظهورها في نتائج 

البحث، وتظهر الصفحة عندما يقوم المستخدم بالبحث عن شيئا ما ذات صلة بموقعك، 

وهو ما ُيسمى بالكلمة المفتاحية والتي سوف نتناولها في فقرة قادمة في هذا 

المقال أيضا، فنحن ال ُنريد أن نقدم لك شرحا سريعا عن ماهو السيو.

 كيف تساعد جوجل في العثور عىل موقعك؟

من الطبيعي أن جوجل لن تعثر عليك بالصدفة، فإن عثور جوجل عليك يتم عن طريق 

تقديم خريطة موقعك إلى جوجل، خريطة الموقع هي عبارة عن ملف، عادتا ما يكون 

ملف XML يحتوي على جميع مقاالت ومحتويات موقعك.

بهذا أنت ُتسّهل الطريق على جوجل للزحف إلى جميع صفحاتك بسرعة، ومن ثم 

أرشفتها، خريطة الموقع ال تكون صفحة ذو محتوى ثابت، عند إنشاء محتوى جديد، 

يتم إضافة صفحته إلى خريطة الموقع، وعند تغيير عنوان المقالة يتم تغييره أيضا في 

صفحة خريطة الموقع وبالتالي تتعرف جوجل على أن هذا العنوان تم تغييره وهذه 

الصفحة تمت إضافتها.

وبهذا أنت ُتخبر جوجل بمحتواك الُمتجدد باستمرار، وذلك يساعد على فهرسة محتواك 

بشكل أسرع.
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ماهو السيو الداخي والخارجي

ينقسم السيو إلى قسمين، قسم السيو الداخلي وهو ما ُيسمى في مصطلحات السيو 

.off�page وقسم السيو الخارجي أو ،on�page

 

ماهو السيو الداخي

حتى نعرف ماهو السيو الداخلي يجب أن نركز على بعض الركائز التي يعمل عليها السيو 

الداخلي، وهي:

المحتوى ويشمل: جودة المحتوى، سهولة البحث في المحتوى، الكلمات المنتقاة 

واإلماء، اإلرتباطات أو الروابط داخل المحتوى، حصرية المحتوى.

 HTML وتشمل: العنوان، والوصف، والعامات الوصفية التي ُتحدد نوعية الموقع وتقوم 

بربطه مع مواقع التواصل اإلجتماعي.. إلى آخره من العامات الوصفية.

النظام ويشمل: الزحف إلى صفحاتك وفهرستها وسرعة تحميل الصفحة وبنية الروابط 

.URL

دعونا نقدم بعض النصائح الهامة التي يجب اتباعها للعمل على السيو الداخلي 

لموقعك.

وحتى نجيب أكثر عن ماهو السيو الداخلي سوف نضع بعض النصائح الهامة لتحسين 

السيو الداخلي على صفحاتك.
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كيف تختار عنوان صفحة المحتوى؟

أكثر ما يجذب األشخاص ومحركات البحث معا هو العنوان، ُيمكن للكثير ترك قراءة مقال 

جيد بسبب أن العنوان غير جيد وال يجذب االنتباه.

يجب أن يظهر كاما في صفحة البحث، ولهذا فنحن دائما نجعل الحد األقصى من عدد 

أحرف العنوان 60 حرفا، انظر إلى الصورة التالية لمعرفة الفرق:

العنوان األول أنتهى بثاث نقاط ألنه عنوان طويل، المستخدم في الغالب يحب أن يقرأ 

العنوان كاما.

العنوان الثاني مكتمل ويظهر بالكامل لذلك ينجذب نحوه المستخدم بشكل تلقائي.

اآلن نعرف أن العنوان يجب أن يكون 60 حرفا كحد أقصى، مع الوضع في عين اإلعتبار، 

إذا كان عنوان موقعك يظهر بجانب عنوان المقالة في صفحات البحث، فيجب أن تجعل 

عنوانك أقصر حتى يحتوي عنوان المقالة واسم الموقع، أو ُيمكنك إخفاء اسم الموقع 

من جانب المقالة، وهذه أحدى حيل السيو الرائعة.

 

كتابة وصف الصفحة بشكل صحيح

كما هو الحال مع العنوان، ولكن في الفقرة الوصفية، أو وصف الصفحة نكتب 160 

حرفا، ال يجب أن يزيد عدد أحرف الفقرة عن هذا،

يجب عليك أيضا تضمين الكلمة المفتاحية في وصف المقالة أو وصف الصفحة، 

ودعونا ُنلقي نظرة أيضا على مثاليين لوصف الصفحات:
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الوصف األول بالرغم من أنه قصير، لكنه وصف صحيح، ألنه ال ينتهي بثاث نقاط،

أما الوصف الثاني بالرغم من أنه أطول، لكنه مكتوب بشكل خاطئ ألنه يتخطى الـ 

160 حرفا وينتهي مع ثاث نقاط، أيضا يجب أن يكون الوصف دقيق وُمختصر للمقال أو 

للمحتوى بشكل جيد، فهذا بالتأكيد يرفع من تحسين السيو على موقعك.

 

URL تحسين بنية العنوان الثابت

العنوان الثابت للصفحة أو URL مثل:

/https://seo-forall.com/off-page�seo

off�page� هذا هو هو ما ُيسمى العنوان الثابت، وال نقط كامل العنوان، بل نقصد

seo هذا العنوان يجب أن ال يزيد عن أربع كلمات كحد أقصى، يجب أن يكون ُمعبرا عن 

محتوى الصفحة بشكل جيد، على سبيل المثال هذا المقال الذي تقرأه اآلن، عنوانه 

بالعربية، ماهو السيو، سوف تجد أننا ُقمنا بتغييره في عنوان URL إلى اإلنجليزية 

،what�is�seo وكتبنا

إذا كنت تسأل لماذا نكتبه باإلنجليزية أفضل، سأقولك لك ألن جوجل تقرأ الروابط 

اإلنجليزية أسرع وتظهر في أغلب المواقع عند نسخها بنفس اإلسم. أما الروابط العربية 

تظهر على هيئة رموز.

العمل عىل سهولة التنقل داخل الموقع

يجب عليك أن تجعل موقعك ُمرتبا بشكل جيد، بالشكل الذي يستطيع الزائر التنقل إلى 

جميع األقسام والصفحات من جميع الصفحات في الموقع، على سبيل المثال اهتم 

بالقائمة الرئيسية للموقع، واهتم أيضا بوضع سحابة التصنيفات التي يختار منها الزائر 

الوصول إلى ِقسما ما من أقسام الموقع.

 

استخدام الصور لتحسني جودة صفحاتك

عند استخدام الصور على صفحاتك، اجعل الكلمة المفتاحية في صورة واحدة فقط، 

ال تقم بتكرارها في جميع الصور، أيضا يجب أن تجعل صورك ذات جودة جيدة وصغيرة 

الحجم، لذلك ينصح خبراء السيو دائما باستخدام الصيغة WebP من جوجل ألنها تعطي 

https://seo-forall.com/off-page-seo/
https://seo-forall.com/off-page-seo/
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جودة رائعة وحجم صغير في نفس الوقت، لكن هذه الصيغة غير مدعومة في بعض 

المتصفحات لألسف حتى هذه اآلن رغم أن جوجل توصي بها بشدة.

ال ترفع الصورة دون أن تعطيها اسما، فإذا كانت صورة مثا  ألهرامات مصر، ُقم بتسمية 

الصور أهرامات مصر، وبعد الرفع على موقع ضع لها عنوانا بديا يظهر في حالة أن 

الصورة لم تظهر ألي سبب.

هذه الممارسات تساعد على ظهور صور محتواك في محرك بحث الصور في جوجل أو 

غيره من المحركات.

 

off page seo ماهو السيو الخارجي

بعد أن أجبنا بشكل متكامل على ماهو السيو الداخلي، ننتقل اآلن إلى سؤالنا الثاني، 

ماهو السيو الخارجي؟

السيو الخارجي هو كل ما ينفع موقعك من ممارسات ولكن بعيدا عن موقعك، ُيمكنك 

القول أن هذا الجزء من السيو يتم العمل عليه بعيدا عن موقعك تماما، وُيمكننا حصر 

هذه الممارسات كما يلي:

الروابط  (الباك لينك( يعني روابطك على مواقع أخرى: جودة هذه المواقع التي تضع 

فيها رابط موقعك، الكلمات والنصوص التي تضع فيها الرابط، مثال )سيو للجميع( هي 

كلمة ولكن بها رابط.

الثقة في موقعك: وتتمثل في نسبة ُتسمى اآلثورتي authority أو بالعربية نفوذ 

موقعك وسلطته وثقة المواقع األخرى به، وثقة جوجل به أيضا، إظهار تاريخ إنشاء 

موقعك، شهادة SSL لجعل التصفح على موقعك آمنا.

المعلومات الشخصية للموقع: الدولة التي يقع فيها موقع الويب، و موقعك في 

هذه الدولة، وملف التواصل اإلجتماعي لموقعك أو شركتك على مواقع التواصل 

اإلجتماعي.

مواقع التواصل اإلجتماعي:  كم عدد اإلعجابات بمحتواك الذي تشاركه من موقعك 

على مواقع التواصل، كم عدد المشاركات، كم عدد الروابط التي تضعها في مواقع 

التواصل اإلجتماعي.

https://seo-forall.com/
https://seo-forall.com/
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كل هذه الممارسات تكون بعيدا عن موقعك، ولكنها بنفس أهمية السيو الداخلي 

وأكثر، ألن الزوار يأتون إليك بأعداد كبيرة عندما تقوم بتحسين السيو الخارجي لموقعك 

بشكل جيد، ُيمكننا القول أن السيو الخارجي هو ُسمعة الموقع لدى شعوب اإلنترنت.

من أفضل الممارسات هي الربط مع مواقع أخرى، ولهذا سوف نتناول الحديث عن الربط.

 

ما هو اإلرتباط أو الباك لينك

دعونا نقول عنه باك لينك، الباك لينك هو عندما تضع رابطا لموقع آخر في موقعك، أو أن 

يضع موقعا آخرا رابطا لموقعك لديه، وبهذا ينقسم الباك لينك إلى قسمين، الباك لينك 

الداخلي والخارجي.

 

الباك لينك الداخي

عندما تقوم بإنشاء محتوى وتضع رابطا لصفحة قديمة لديك، فإن هذا ُيسمى باك لينك 

داخلي، على سبيل المثال الرابط التالي من موقعنا:

 

الباك لينك الخارجي

أما هذا، فهو الجزء األهم من الباك لينك، ويجب التركيز عليه، واختيار المواقع التي تضع 

فيها رابطك بدقة، الباك لينك الخارجي هو أن يضع موقعا آخر رابطا لصفحة من صفحات 

موقعك.

يجب أن يكون موقع ذو سمعة جيدة ألن الموقع لو كان شو سمعة سيئة سوف يؤثر 

على موقعك، إذا الحظت أن موقعك متواجد لدى أحد المواقع السيئة ُيمكنك التنصل 

منه وطلب اإلزالة من خال جوجل عبر هذه األداة من هنا، ويُمكنك قراءة المزيد حول 

هذه األداة على صفحات دعم جوجل من هنا.

https://support.google.com/webmasters/answer/2648487?hl=ar
https://support.google.com/webmasters/answer/2648487?hl=ar
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عمليات الرتويج لنشاطك التجاري

هل ُقمت بالبحث عن شيئا ما ورأيت أن اول نتيجة مكتوب بجانبها إعان؟ تماما كما 

بالصورة التالية:

ُيمكنك أنت أيضا الترويج لموقعك أو عامتك التجارية بهذه الطريقة بواسطة إعانات 

جوجل، ويمكنك أيضا الترويج لموقعك عبر مواقع السوشيال ميديا مثل فيسبوك 

وانستغرام وتويتر.

تؤتي هذه الترويجات بثمارها، خاصة عند عمل اإلعانات مع جوجل، فأنت تقوم بجلب 

المئات من الزوار إلى موقعك لرؤية ماتذا تفعل وماذا تقدم لهم.

لكن تأكد أن تقوم بذلك مع مختصين حقيقيين أو بعد أن تتعلم بشكل كافي، في أحيان 

كثيرة اإلعانات الممولة تضر بالـ seo بشكل مباشر، إذا أردت معرفة كيف ذلك بالتفصيل 

فقط راسلنا لمعرفة هذا السر.

 كيفية تحسني الظهور بمحركات البحث

يعتبر السيو SEO أو تحسين الظهور بمحركات البحث من أساسيات العمل عبر اإلنترنت 

فيما يتعلق بالتسويق وصناعة المحتوى.

جميع الشركات واألشخاص يسعون إلى الظهور في النتائج األولى من محرك البحث 

والحصول على أكبر عدد من الزيارات إلى موقعهم.

في هذا المقال أقدم دليل السيو SEO للمبتدئين، حيث قمت باستعراض كل ما يلزم 

المبتدئ من معلومات عن السيو، مثل:

• 	SEO تعريف الـ

• أهمية الـ SEO في التسويق وصناعة المحتوى	

• كيفية عمل محركات البحث	

• كيفية تطوير اسرتاتيجية SEO للظهور بالصفحات األوىل في غوغل	

ماذا يعين السيو SEO )تحسني الظهور بمحركات البحث(؟

https://ads.google.com/intl/ar_eg/home/
https://ads.google.com/intl/ar_eg/home/
https://ads.google.com/intl/ar_eg/home/
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SEO هي اختصار لـ Search Engine Optimization وتعني تحسين محركات البحث.

بمعنى آخر، فإن السيو SEO يشير إلى عملية تصنيف المحتوى ضمن النتائج األعلى في 

القسم غير المدفوع ضمن محرك البحث.

لنفرض مثا أنك كتبت مقال عن “الطعام الصحي”، فإنك بالطبع ترغب بأن يظهر مقالك 

بالصفحة األولى ألي شخص يبحث عن “الطعام الصحي” في غوغل.

وهذا هو تحسين محركات البحث بالضبط، أن تقوم ببعض التغييرات واستخدام بعض 

األساليب بحيث يقوم غوغل )أكثر محركات البحث استخداما( بإدراج المحتوى الذي تصنعه 

كأفضل نتائج البحث فيما يتعلق بالكلمات المفتاحية التي تقوم باختيارها.

لماذا يعترب االهتمام بالسيو عنرصا أساسيا عند كتابة المحتوى عرب اإلنرتنت؟

تخيل عدد المقاالت والمنشورات يوميا.

مستخدمي وورد بريس وحدهم ينشرون يوميا أكثر من 2 مليون منشور كل يوم!

هذا يعني أنك في منافسة حقيقة، أو أنك تخاطر بالجهد والوقت الذي أمضيته في 

كتابة المقال في حال عدم ظهوره في محركات البحث بالشكل المناسب.

لكن قبل أن تتعلم كيفية استخدام السيو SEO في مقاالتك، يجب عليك أن تتطلع على 

كيفية عمل محركات البحث وكيفية تصنيفها للنتائج.

كيف تعمل محركات البحث؟ وكيف تقوم بتصنيف النتائج؟

تعمل محركات البحث بشكل مختصر جدا من خال 3 خطوات رئيسية:

1- الزحف Crawling: وهنا يقوم محرك البحث بمسح الموقع بكل ما يحتويه من أقسام، 

محتوى، كلمات مفتاحية، عناوين، روابط، صور، وأي شكل آخر من أشكال البيانات ضمن 

الموقع. يتم ذلك باستخدام اآلالف من برامج الروبوتات الصغير.

	- الفهرسة Indexing: بعد الزحف يقوم محرك البحث بفهرسة كل تلك البيانات ضمن 

ما يشبه مكتبة ضخمة. وتستغرق هذه العملية من يوم إلى 10 أيام تقريبا.

	- التصنيف Ranking: وهنا يتم تصنيف نتائج البحث واختيار المحتوى الذي سيظهر عند 

البحث عن الكلمات المفتاحية.

تستخدم خوارزمية غوغل أكثر من 200 عامل لتصنيف النتائج. هناك مجموعة من هذه 

https://torquemag.io/2016/10/13-surprising-wordpress-statistics-updated-2016/
https://torquemag.io/2016/10/13-surprising-wordpress-statistics-updated-2016/
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العوامل والتي تعتبر أساسية ومعروفة لدينا مثل:

• نوعية المحتوى وتميزه	

• المحتوى يلبي احتياجات المستخدمين	

• إضافة محتوى جديد دائما	

• الروابط الخلفية	

• 	CTR نسبة النقر إلى الظهور

• سرعة الموقع	

• إمكانية استخدام الموقع على أي جهاز	

• أن يكون الموقع مناسبا لعملية الزحف	

• وغير ذلك	

ويمكن تصنيف عوامل السيو SEO ضمن 	 تصنيفات رئيسية:

1- األمور التقنية: تسمى أيضا on�page SEO وهي األمور المرتبطة تقنيا بالموقع.

	- المحتوى: وهي الجزء األهم. كلما كان المحتوى فريدا وذو جودة عالية، كان تصنيفه 

أعلى.

	- الروابط الخلفية Backlinks: وتحديدا الروابط التي تعكس جودة المحتوى والموقع.

وسأرشح كل واحدة منها عىل حدة بيشء من التفصيل.

 Yoast فإن إضافة WordPress لكن قبل أن نبدأ بها، إن كنت تستخدم منصة وورد برس

الخاصة بدعم السيو في المنصة ستساعدك بشدة على القيام بهذه التعديات، واألمر 

ينطبق أيضا على أي منصة إلدارة المحتوى.

On-page SEO السيو من الناحية التقنية

من الناحية التقنية هناك العديد من األمور التي يجب القيام بها:
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:tags المحتMeta 1- عالمات التعريف

هي جزء من كود HTML وتصف محتوى موقع الويب، وأهم عنصر فيها هو وصف 

الصفحة meta description، وهو الوصف الذي يشرح محتوى الصفحة ويظهر )بأكمله أو 

جزء منه( في نتائج محرك البحث، باإلضافة إلى meta title وهو االسم الذي يظهر في 

نتائج محرك البحث.

عند كتابة العنوان أو الوصف فيجب إضافة الكلمات المفتاحية التي يتم التركيز عليها 

ضمن المقال، ألنها تشكل عاما هاما في CTR وهو نسبة النقر إلى الظهور أي عدد 

النقرات مقارنة مع عدد مرات الظهور في محرك البحث.

لكتابة عنوان ووصف الميتا بأفضل شكل، عليك اكتشاف ما يبحث عنه األشخاص قبل 

البدء في الكتابة.

هل تخطط للكتابة عن موضوع يبحث عنه الناس؟ هل أنت متأكد من أن وجهة نظرك 

مختلفة ومميزة؟ هل يمكنك تقديم قيمة مضافة جديدة للموضوع؟ هل توقيت نشر 

الموضوع مناسب؟

كل هذه األسئلة يجب أن تسألها لنفسك قبل البدء في الكتابة بغض النظر عما ترغب 

بكتابته، أي إذا كان مقال ضمن مدونة أو صفحة خاصة بمنتج معين. هذه العملية تدعى 

بالبحث عن الكلمات المفتاحية أو الرئيسية Keywords، وهو ما سأتحدث عنه بالتفصيل 

الحقا في هذا المقال.
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	- العنوان والعناوين الفرعية

عند كتابة العناوين الرئيسية أو الفرعية يجب التركيز على المستخدم وما يتوقع أن يجده 

ضمن الموقع.

يجب على العناوين أن تحث القارئ على اتخاذ إجراء معين )CTA( مثل النقر على العنوان 

لقراءته أو متابعة قراءة المقال.

يعرض غوغل العناوين إذا كان عدد األحرف فيها يصل إلى 70 حرف، والوصف يصل إلى 

155 حرف.

تأكد من استخدام التنسيق المناسب للعناوين الفرعية مثل>h3< ، >h2< ، >h1<  من أجل 

سهولة القراءة لكل من القارئ ومحرك البحث.

SEO استخدام روابط مناسبة للسيو -	

تجنب الروابط التي يتم توليدها عشوائيا حيث تضم أحرف وأرقام مثل:

www.example.com/2020/post318e7a349f6

يجب استخدام روابط تناسب المحتوى المكتوب مثل:

www.example.com/ما-هو-العمل-الحر

يمكنك اختيار خيار كتابة الروابط بهذا الشكل من إعداد منصة إدارة المحتوى )مثل وورد 

برس(.

يفضل أيضا أال الرابط طويل، وأال يقل أيضا عن 20 حرف.
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	- إضافة النص البديل للصور والوسائط

إن إضافة الصور التوضيحية أو اإلنفوغرافيكس تساعد كثيرا في جذب القارئ لمتابعة 

القراءة.

وعند إضافة أي صورة يجب إضافة النص البديل Alt Attribute وهو النص الذي سيقرأه 

محرك البحث ليعرف مضمون الصورة ويقوم بفهرستها.

بالطبع، يجب أن يكون النص البديل متعلقا بالموضوع، مثال: العمل-الحر

5- الروابط الداخلية والخارجية

إن استخدام الروابط الخارجية يجعل موضوعك موثوقا أكثر بالنسبة لغوغل. تأكد من 

استخدام روابط خاصة بمصادر موثوقة وذات صلة.

كما أن استخدام الروابط الداخلية يعتبر من الطرق المميزة للترويج لمقاالتك أو األقسام 

األخرى ضمن موقعك. يسهل زيارتهم ويؤدي إلى مشاركة أعلى. يساعد االرتباط الداخلي 

Google bots أيضا على فهم بنية موقع الويب.

	- تفاعل القراء مع المواضيع

إن المحتوى المميز سيحفز القراء على مشاركته. وبما أن األشخاص كسالى هذه األيام، 

يجب أن تكون أزرار المشاركة موجودة دائما ضمن الموقع.

باإلضافة إلى فيسبوك، تويتر، لينكد إن LinkedIn، قم بإضافة شبكات اجتماعية أخرى ذات 

صلة، مثل Reddit وPinterest وغيرها.

أدوات أخرى تساعدك عىل تحسني األمور التقنية المتعلقة بالـ SEO في موقعك

هناك المزيد من األمور التقنية التي يمكن التي تحتاج للتعامل معها، بعضها بحاجة 

لبعض المهارات البرمجية. ولكن بالمجمل تستطيع التعامل معها ببساطة وسهولة 

في حال استخدامك لمنصات وورد برس.

فيما يلي أهم عوامل تحسين محركات البحث التقنية والتي يجب التركيز عليها في 

موقعك:
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Search Console 1- استخدام

يعتبر ربط موقع بـ Google Search Console )أدوات مشرفي محركات البحث جوجل( أحد 

أساسيات تحسين محركات البحث. حيث يساعدك على مراقبة أداء موقعك والحفاظ عليه 

.Google في البحث ضمن موقع

يساعدك Search Console أيضا في تحليل تصنيفات الكلمات المفتاحية، نسب النقر 

إلى الظهور، والعديد من البيانات المفيدة األخرى لتحسين محركات البحث من الناحية 

التقنية.

	- رسعة الموقع

تعتبر سرعة موقع الويب إحدى العوامل المهمة لترتيب وتصنيف الموقع، لذا يجب 

عليك تحسينها دائما.

من المعروف أن 50٪ من مستخدمي الويب يتوقعون تحميل الموقع في غضون ثانيتين 

أو أقل. إذا لم يتم تحميله خال 3 ثواٍن سيغادرون الموقع.

تلعب استضافة المواقع عالية الجودة دورا كبيرا في سرعة موقع الويب، لذا تأكد من 

اختيار مزود موثوق.

	- تحسني استخدام الموقع عىل الموبايل

تحسين استخدام الموقع على الموبايل أمر حتمي. فالكثير من المستخدمين يتحولون 

اآلن من استخدام الكمبيوتر إلى الهاتف المحمول وبشكل متزايد.

وفي الواقع، سيؤثر تشغيل موقع الويب غير المناسب للهاتف المحمول سلبا على 

تصنيفاتك.
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	- خريطة الموقع

تساعد خريطة الموقع Sitemap محركات البحث في الزحف إلى محتوى موقعك. وهي 

عبارة عن ملف يتم فيه سرد جميع أقسام موقع الويب.

من الجيد أن يكون لديك خريطة للموقع عند بدء العمل على موقع ويب كبير بهيكل 

معقد أو عند استخدام الكثير من المحتوى الذي يعتمد على الوسائط.

إن وجود خريطة موقع ال يعني أن ترتيبك سيتحسن. وفقا لغوغل، فإن خريطة الموقع 

تعتبر ميزة ولكنك لن تتضرر أبدا لعدم امتاكها.

ال تحتاج جميع مواقع الويب إلى ملف Sitemap. وهناك أنواع عديدة من خرائط المواقع 

وليس XML فقط.

يجب أال يحتوي ملف Sitemap على أكثر من 50000 عنوان URL وال يمكن أن يتجاوز 

حجمه 50 ميغابايت.

Robots.txt 5- ملف

ملف Robots.txt هو ملف يخبر برمجيات الزحف بأقسام مواقع الويب التي ال تريد 

.https://example.com/robots.txt :الوصول إليها. وهي موجودة ضمن الرابط

وتكمن فائدتها عند عدم رغبتك بفهرسة بعض النصوص، الملفات أو الصور غير 

الضرورية.

 المحتوى والـ SEO )تحسني الظهور بمحركات البحث(

يتداخل المحتوى مع السيو SEO بشكل كبير. ويجب عليك ببساطة أن تعمل على إنشاء 

محتوى مميز وتحسينه لمحركات البحث واألشخاص في نفس الوقت.

ُيشار إلى هذه التقنية أحيانا باسم “محتوى تحسين محركات البحث SEO content” أو 

.”SEO copywriting الكتابة اإلبداعية لتحسين محركات البحث“

ما هو المحتوى الذي يجب أن تقوم بإنشائه؟

يعتبر هذا السؤال األول واألهم، والجواب بسيط للغاية: “كن مميزا”.

يعتبر إنشاء محتوى أصلي، محفز على التفكير، وجذاب بداية رائعة. حيث يجب أن يعمل 
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المحتوى مع السيو بالتوازي منذ البداية.

يمكنك االختيار من بين أنواع المحتوى المختلفة: التدوينات blogs، صفحات المنتجات، 

المراجعات، دراسات الحالة، اإلنفوغرافيك، النصائح، القوائم، المقابات، الفيديو، الكتب 

اإللكترونية، وغير ذلك.

حيث يجب أن تراعي قواعد السيو في جميع تلك األنواع، وال تنَس أن تقوم ببعض البحث 

لتطلع على أهم النصائح التي تساعدك في كتابة محتوى مثالي.

الكلمات المفتاحية )الرئيسية(

يعد البحث بالكلمات الرئيسية إحدى مهام تحسين محركات البحث األساسية.  فإنشاء 

المحتوى بدون البحث عن الكلمات الرئيسية سيجعل حركة الزوار في موقعك منخفضة.

كيف يتم البحث عن الكلمات المفتاحية؟

هناك طرق مختلفة للعثور على الكلمات المفتاحية المناسبة. وعليك أوال الوصول إلى 

الكلمات المفتاحية األولية أي العبارات التي ستستخدمها كنقطة انطاق للعثور على 

المزيد من األفكار عن الكلمات المفتاحية.

إذا كنت تكتب ضمن مدونة عن القهوة، فإن العبارات البسيطة ستكون “حبات البن” أو 

“آالت القهوة” أو “اإلسبريسو”.
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الطرق الكالسيكية للبحث عن الكلمات الرئيسية:

 1- اقرتاحات غوغل

تقدم غوغل العديد من اقتراحات الكلمات الرئيسية مباشرة عند البحث باستخدام 

ميزة اإلكمال التلقائي، أو عمليات البحث ذات الصلة حيث تعتبر مصدرا مميزا للكلمات 

المفتاحية.

	- أدوات الكلمات المفتاحية

هناك العديد من أدوات الكلمات المفتاحية المجانية التي يمكن أن تمنحك المئات من 

أفكار الكلمات الرئيسية باالعتماد على كلمة رئيسية أساسية واحدة.

.Planner Keyword Google إحدى أكثر األدوات شيوعا هو

أداة مجانية شائعة أيضا هي AnswerThePublic، حيث تقوم بإنشاء مئات اقتراحات 

اإلكمال التلقائي من غوغل تلقائيا.

أدوات مجانية أخرى للحصول أو القيام بأبحاث عن الكلمات المفتاحية:

• 	Google Trends

• 	SEO Keyword Permutation Generator & AdWord

• 	Google Search Console

• 	Google Correlate

https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://answerthepublic.com/
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• 	Wordtracker

• 	Answer the Public

• 	Keywords Everywhere

• 	Keyword Shitter

بعض هذه المواقع تقدم الخدمة بشكل مجاني بالكامل، والبعض يقدم المزيد من 

المزايا لكن بشكل مدفوع.

معايري الكلمات المفتاحية المثالية

الكلمات المفتاحية المثالية يجب أن تتألف من مزيج من ثاثة عوامل:

شائعة: أي أن حجم البحث عنها كبير. 1

قابلة للتصنيف: أي ال يصعب على غوغل تصنيفها. 2

ذات صلة: أي أن تتاءم مع المحتوى الذي تقدمه. 3

بناء الروابط

بناء الروابط يعني عملية الحصول أو الوصول إلى الروابط من مواقع أخرى. من وجهة 

النظر التقنية، فإن الروابط الخلفية هي روابط نصوص تشعبية تعمل كماحة بين مواقع 

الويب. يتم الزحف إلى الروابط بواسطة محركات البحث مما يسمح لها بفهرسة محتوى 

الويب.
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تقوم غوغل بدراسة عدة جوانب للجودة في مواقع اإلحالة referring websites: النطاق، 

الصفحة، ومقاييس جودة ملف تعريف االرتباط األخرى.

على سبيل المثال، يجب أن يكون الرابط ذو صلة بالمحتوى الموجود ضمن موقع اإلحالة.

اسرتاتيجيات بناء الروابط

هناك عدة أشكال من االستراتيجيات التي يمكن اتباعها والتي تختلف في تأثيرها:

1- النرش كضيف

ربما يكون هذا النوع هو األسلوب األكثر شيوعا لبناء الروابط.

المعادلة بسيطة: تكتب منشور وتنشره على موقع آخر. سيحصل الموقع على محتوى 

مجاني وستحصل أنت على رابط خلفي مجاني.

وهنا سيعتمد األمر على جودة المحتوى الموجود ضمن الموقع وتصنيفه، باإلضافة إلى 

جودة المنشور الذي قمت بإنشائه.

	- بناء رابط قائم عىل المحتوى

قم بإنشاء محتوى يجذب الروابط الخلفية والمشاركات االجتماعية وحركة اإلحالة بشكل 

طبيعي

	- الروابط الخلفية االجتماعية

شارك المحتوى على وسائل التواصل االجتماعي، وقم بالترويج له على فيسبوك مثا، 

انضم إلى المجموعات، وعّلق على المنشورات ذات الصلة، وقم بإنشاء شبكة عاقات 

مناسبة.

	- مقاالت العالقات العامة

ستمنحك مقاالت العاقات العامة التي يكتبها المحترفون والمنشورة على مواقع 

األخبار روابط خلفية عالية الجودة ولكنها تحتاج لبعض الميزانية في معظم األحيان.

5- رشاء روابط خلفية

وذلك من خال المواقع أو المدونات المدفوعة.

	- الروابط الخلفية من خالل العديد من المواقع األخرى

يمكنك االستعانة بالمواقع األخرى مثل المنتديات، مواقع األسئلة واألجوبة، مواقع 
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القوائم، التعليقات، مجمعي المحتوى، وما إلى ذلك.

وأخيرا، حاول مراعاة النقاط التالية عند بناء الروابط:

• الروابط المعطلة، مثل صفحات الخطأ أو الصفحات التي تظهر عند تغيير عنوان 	

الصفحة بعد فترة.

• هيكلية الروابط ضمن الموقع، ومدى سهولة فهمها. مثا الروابط المنظمة ضمن 	

 تصنيفات واضحة، بعيدا عن الروابط التي تتضمن الكثير من األرقام أو الرموز.

هناك عدة أنواع لل slug ضمن الموقع، األفضل هو الذي نقوم باستخدامه والذي يتم 

فيه إضافة جزء من عنوان المقال، وبالطبع يتم فيه إضافة الكلمة المفتاحية.

• احصل على بعض الروابط عالية الجودة بدال من العديد من الروابط منخفضة الجودة	

• تجنب الروابط الخلفية من المواقع والشبكات غير المرغوب فيها	

• حاول الحصول على الروابط الخلفية التي قد تجلب لك زيارات للموقع أيضا	

السيو SEO وتجربة المستخدم

تجربة المستخدم UX هي تفاعل كل مستخدم مع الشركة أو موقعها أو منتجاتها. إنها 

التجربة العامة التي تؤثر على تطوير المنتجات، التصميم، التسويق ودعم العماء.

عند الحديث عن السيو فإننا نركز على تجربة المستخدم “عبر اإلنترنت” وعاقتها مع 

تحسين محركات البحث، مثل واجهة الموقع، كيفية استخدام المستخدم للموقع، كيفية 

طلب الخدمة من الموقع، وغير ذلك.

لذلك يجب عليك التفكير خارج الصندوق وتطوير موقع ويب يغطي بشكل طبيعي كل 

حاجة ممكنة للعميل دون إزعاجه.

قواعد تجربة المستخدم

الجزء األول واألهم هو أن نفهم أن تجربة المستخدم هي عملية ال تنتهي من 

التحسينات. إنها فلسفة يجب على الشركة االلتزام بها وتطوير موقعها وفقا لذلك.

تجربة المستخدم عبارة عن مزيج من المحتوى وتجربة المستخدم التقنية. وهنا فإننا 

نتحدث عن:

• هيكل الموقع واالنتقال ضمنه	

• تحسين قمع التحويل	
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• رسعة الصفحة: كلما كان موقعك أسرع، كان ذلك أفضل.	

• استجابة الموقع	

• تحسني المحتوى: الهدف هو جعل المحتوى في موقعك في متناول الجميع 	

الذين يبحثون عن منتج أو حل أو أي معلومات قد يقدمها موقعك، مع مراعاة الكلمات 

المفتاحية.

• هيكل المحتوى	

• عامات التعريف والوصف التعريفي: حيث يجب زيادة احتمال النقر عليها.	

هناك 3 عناصر رئيسية يجب وضعها بعين االعتبار عند هنا:

• تحسين محركات البحث – استخدم الكلمات الرئيسية المناسبة لتتمكن برامج الزحف 	

من فهم موضوع الموقع والمحتوى األكثر أهمية فيه.

• تجربة المستخدم – امنح الباحثين معلومات واضحة وذات معنى تحفزهم على النقر 	

ألنهم سيجدون ما يبحثون عنه.

• التسويق – قدم عنوانا ال يقاوم مع عبارة واضحة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء 	

يؤدي إلى ارتفاع نسب النقر إلى الظهور.

• دعم العماء مباشرة	

• تدفق عمل بشكل سلس	

كيفية قياس تجربة المستخدم وأثرها في تحسني الظهور بمحركات البحث

يمكن استخدام Google Analytics أو التقارير المتخصصة أو حتى البيانات الداخلية ضمن 

الموقع، فهناك مجموعة متنوعة من الخيارات التي يمكنك استخدامها، مثال:
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Google Analytics 1- مقاييس التفاعل والسلوك في

 ”Pages per session و “الصفحات لكل جلسة ”Bounce rate تقدم “معدل االرتداد

و “متوسط مدة الجلسة Avg. session duration” معلومات أساسية حول تفاعل 

المستخدم.

.Google Analytics هذه المقاييس موجودة تقريبا ضمن كل تقرير في

 ”behavior flow هناك معلومات أكثر تفصيا ضمن فئة “السلوك”. مثا “تدفق السلوك

يخبرنا بكيفية تفاعل الزوار مع أقسام مختلفة من الموقع.

	- البيانات الداخلية

تتميز البيانات الداخلية بعدم وجود أية تكاليف لها. يمكنك إنشاء هذه التقارير المليئة 

بمعلومات مفيدة من خال:

• أسئلة العماء	

• نماذج التغذية الراجعة	

• التعليقات وردود الفعل	

• رغبات وشكاوى العماء	

• تقارير التسويق	

• ردود البريد اإللكتروني	

• تقارير مطوري الويب	

عندما يتعلق األمر بتحسين محركات البحث )سيو seo(، ال تزال الكلمات الرئيسية مهمة 

للغاية. لماذ يجب عليك وضع وإثراء محتوى موقعك بـ كلمات المفتاحية لتحسين 

محركات ولتلبية احتياجات الباحثين.

هل ما زالت الكلمات الرئيسية مهمة لتحسين محرك البحث ) سيوSEO(؟

هل الكلمات المفتاحية مهمة بالنسبة لجوجل ؟

الجواب القصري: بالتأكيد.

الجواب األطول: استمر في القراءة.

ما هي الكلمات المفتاحية في السيو؟

https://motaber.com/seo
https://motaber.com/seo
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تتراوح الكلمات الرئيسية أو الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث من كلمات مفردة 

إلى عبارات معقدة وتستخدم إلخبار محركات البحث واالشخاص بموضوع المحتوى ولجلب 

زوار أكثر.

يستخدمها جمهورك عند البحث عن شيء يتعلق بعامتك التجارية، موقعك أو مدونتك.

عند البحث والتحسين بشكل فعال ، تعمل الكلمات الرئيسية كقناة لربط جمهورك 

المستهدف بموقعك على الويب.

لكن أليست الكلمات الرئيسية في SEO “ميتة” من زمن؟

سواء كنت قد سمعت هذا عدة مرات بالفعل أو أن أول كلماتك لم تأت بعد ، فإن 

“الكلمات الرئيسية ميتة” عبارة تستمر في شق طريقها إلى دوائر تحسين محركات 

البحث.

بدال من أطراف األصابع حول هذا التأكيد المتكرر الثنائي الذي غالبا ما يكون طعما 

مدفوعا ، دعنا نواجهه مباشرة.

تسببت العديد من التطورات في عالم تحسين محركات البحث في إثارة هذا االدعاء من 

حالة السبات ، ولكن هناك أربعة تطورات رئيسية تتبادر إلى الذهن.

 “الكلمات الرئيسية )غري متوفرة(”.. 	

إذا كنت جديدا تماما على تحسين محركات البحث ، فقد تندهش عندما علمت أنه كان من 

Adobe Omni� أو Google Analytics  السهل الوصول إلى الكلمات الرئيسية العضوية في

ture أو أي منصة تحليات أخرى.

ومع ذلك ، بدأت األمور تتغير في عام 2010 عندما بدأت جوجل في اتخاذ خطوات إلزالة 

بيانات الكلمات الرئيسية بهدوء. في أواخر عام 2011 وحتى العام التالي ، سيتم تجريد 

قدر كبير من رؤية الكلمات الرئيسية العضوية، باختصار الكلما تالمفتاحية انخفضت 

قيمتها.

key�  لن يستغرق األمر وقتا طويا حتى يكون “أفضل برنامج تشغيل للكلمات الرئيسية

 ”word driver

بمجرد أن فقدنا رؤيتنا للكلمات الرئيسية لمحركات تحسين محركات البحث وتبدو عمياءا ، 



99

سارع الكثيرون بكتابة نعي الكلمات الرئيسية.

لكن ما الذي كان مختلفا حقا؟

بعد كل شيء ، كان الناس ال يزالون يبحثون بنفس الشيء ولم تغير جوجل كيف تفسير 

وتحليل المحتوى الخاص بنا.

لقد سمعنا جميعا ، “إذا سقطت شجرة في غابة ولم يكن هناك من يسمعها ، فهل 

تصدر صوتا؟”

هذا نفس الشيء.

لم يكن هناك شيء مختلف. لم نكن حولها.

البحث الصوتي جعل الكلمات الرئيسية عديمة الفائدة.. 	

مع نمو البحث الصوتي من كونه حداثة مستخدمة في بعض األحيان إلى عنصر أساسي 

في سلوك البحث ، تساءل الكثيرون عما يعنيه ذلك للكلمات الرئيسية.

لقد علمنا جميعا أن للبحث الصوتي أثر على الكلمات الرئيسية ، ولكن هل قتلها؟

بيننا )ال شعوريا( من خال اكتساب مهارات الترجمة الفورية في جوجل واتجاهات التواصل 

لدينا عند التحدث مقابل الكتابة ، أصبحنا بنجري محادثات أكتر وأصبحنا تفصيليين للغاية.

في الماضي ، إذا أردنا أن نعرف من كانت زوجة براد بيت األولى ، فسنترجم أفكارنا إلى 

استعام سهل البحث ، مثل “زوجات براد بيت”.

اآلن ، نقول لـجوجل ما نريده ببساطة: “من كانت زوجة براد بيت األولى؟”.

هذا أحد األسباب الرئيسية وراء عدم سماع جوجل لـ 15 بالمائة من عمليات البحث من 

قبل على اإلطاق كل يوم.

لذا ، على الرغم من أنه كان فوزا كبيرا للباحثين ومتصفحي الويب ، إال أنه يمثل تحديات 

لمحترفي السيو وتحسين محركات البحث.

على سبيل المثال ، من الصعب معرفة الكلمات الرئيسية التي يجب االنتباه إليها إذا كان 

هناك عدد كبير من الزيارات مدفوعا بتلك التي نادرا ما تم البحث عنها من قبل.

ولكن هذا يعود إلى حجة “)غير متوفر(”.

فقط ألن َتتُبعنا غير كامل ال يعني أن أهمية الكلمات الرئيسية تقل بأي شكل من 

األشكال.

https://motaber.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%88-%d8%9f-%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab/
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نحن نتجاهل الكلمات الرئيسية الهامة

هل تعلم من خال البحث الصوتي أنه يمكنك معرفة متى تم إصدار أول ألبوم سكارليت 

جوهانسون من استعام ال يتضمن اسمها أو اسم ألبومها؟ )ماحظة جانبية: هل تعلم 

أن سكارليت جوهانسون لديها ألبوم؟(

يفهم جوجل أهمية السياق ، ليس فقط ضمن البحث ، ولكن أيضا بين ساسلها.

لذا ، هل الكلمات الرئيسية مهمة حقا إذا كان بإمكانك استبعاد األجزاء المهمة وما زلت 

تحصل على ما تريد؟

بالطبع بكل تأكيد!

.PPC أداة Keyword Planner في النهاية ، يعد

ال يتعين عليك أن تكون منّظرا للمؤامرة لفهم كيف يمكن أن يكون إجبار 

مزودي PPC على توسيع استهداف الكلمات الرئيسية قرارا له دوافع مالية.

الخالصة: الكلمات الرئيسية ليست ميتة. لكن مقاييس الكلمات الرئيسية في جوجل قد 

تكون كذلك.

لماذا تعترب الكلمات الرئيسية مهمة جدا لتحسني محركات البحث؟

الكلمات الرئيسية تهم محترفي جوجل و خبراء السيو لعدة أسباب ، ولكن هناك نوعان 

رئيسيان.

	 تقدم لنا الكلمات الرئيسية أدلة على من هم وماذا يريدون ، مما يتيح لنا تلبية

حتياجاتهم بشكل أفضل.

	 يمكن أن توفر الكلمات الرئيسية نظرة ثاقبة في اتجاه ما يرغب فيه مسوقي

المحتوى.

الكلمات الرئيسية هي أدلة

ترجع أهمية الكلمات الرئيسية في تحسين محركات البحث جزئيا إلى أهميتها خارجها.

نسيان الكلمات الرمفتاحية ، والترتيب ، وحركة المرور ، أو حتى موقع الويب الخاص بك 

لمدة دقيقة.

https://motaber.com/ppc/
https://motaber.com/seo-services/
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إذا كنت تعرف المشاعر الحقيقية لعمائك ، فكيف ستدير عملك بشكل مختلف؟ ما 

مدى تأثير هذه الرؤى على استراتيجية التسويق الخاصة بك؟

في كتابه “الكل يكذب” ، يشارك سيث ستيفنس دافيدوفيتز النتائج التي توصل إليها 

حول ما يخبره سلوك البحث عن علم النفس البشري.

 ، Twitter عندما تكون في مجموعة تركيز ، عند إجراء استطاع أو الرد على شيء ما على

فإننا نميل جميعا إلى ترك إجاباتنا تتأثر بكيفية إدراك اآلخرين لها.

ماذا عن عندما نبحث؟

إن الجمع بين إخفاء الهوية والوصول الفوري إلى ثروة من المعلومات يمهد الطريق 

إللقاء نظرة خاطفة على ما نريده حقا.

إنه مصل الحقيقة المستند إىل البيانات

في جوهره ، يعد البحث عن الكلمات الرئيسية أداة قوية ألبحاث السوق يمكن االستفادة 

منها بعدة طرق مختلفة ، وليس فقط إباغ محتوى موقع الويب.

لتحقيق أقصى استفادة من الكلمات الرئيسية ، يجب أن تنظر إلى أبعد من الترجمة 

الحرفية الصريحة وأن تلتقط أيضا القرائن الضمنية للحصول على النية الحقيقية لكل 

كلمة رئيسية.

الكلمات الرئيسية مثل شخصية

تعمل الشخصيات كشخصيات بولسية.

إنهم ليسوا كل ما نسعى إليه ، ولكن من خال التصويب عليهم ، فنحن نعد أنفسنا 

للنجاح.

لكن هذا المستوى من الدقة والتركيز يساعد على ضمان جذب المجموعة المناسبة من 

األشخاص.

وبالعكس ، إذا لم يكن لديك تركيز وحاولت مناشدة الجميع ، فمن المحتمل أن تذهب 

بعيدا خالي الوفاض ،ال زوار لموقعك وال مبيعات.

إنها مفارقة جميلة حقا – غالبا ما ترتبط حصرية جمهورك المستهدف بشكل مباشر 

بحجم جمهورك الفعلي ، والعكس صحيح.

األمر نفسه معالكلمات الرئيسية.

https://motaber.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82/
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 Google Search Console ستطلعك نظرة خاطفة سريعة على بيانات طلب البحث في

على أنها ليست مجرد كلمة مفتاحية واحدة.

ومع ذلك ، فإن وجود هدف أساسي للــ كلمة المفتاحية لكل صفحة سيمنحك االتجاه 

الصحيح والمنظور اللتقاط الجمهور المناسب من مجموعة كبيرة من عمليات البحث ذات 

الصلة.

الكلمات الرئيسية األكر شيوعا لتحسني محركات البحث )مع أمثلة(

يمكن تصنيف الكلمات الرئيسية ووضع عامات عليها بطرق متعددة ألسباب متنوعة.

فيما يلي األنواع واألمثلة األكثر شيوعا لـ كلمات تحسين محركات البحث.

الكلمات الرئيسية ذات العالمات التجارية VS الكلمات الرئيسية غري ذات العالمات 

التجارية

تحتوي مصطلحات البحث ذات العامات التجارية على العامة التجارية في االستعام.

يمكن أن يشمل ذلك أسماء العامات التجارية الرسمية ، أو األخطاء اإلمائية ، أو 

االختصارات ذات العامات التجارية ، أو أسماء الحمات أو العامات المميزة للحمات ذات 

العامات التجارية ، أو الشركات األم ، أو أي شيء آخر بقصد واضح من البحث عن العامات 

التجارية.

المصطلحات غير ذات العامات التجارية أو غير التجارية هي كلمات مفتاحية أخرى قد 

تفكر فيها.

غالبا ما تصف المصطلحات التي ال تحمل عامة تجارية مشكلة العميل أو عرض عملك.

بعض الشركات لديها أسماء غير مميزة يمكن أن تجعل هذا التحديد أكثر صعوبة.

على سبيل المثال ، هل البحث عن “حديقة حيوان مدينة دبي” يحمل عامة تجارية أو ال 

يحمل عامة تجارية عندما يكون اسم حديقة الحيوانات هو … حديقة حيوان مدينة دبي؟

بشكل عام ، تجلب عبارات العامات التجارية أعلى عدد من الزيارات التحويلية ألن الباحث 

لديه بالفعل مستوى معين من اإللمام بالعامة التجارية واأللفة )غالبا(.

أمثلة:

	كلمة مفتاحية غري مرتبطة بأي عالمة تجارية : كيفية عمل طنجية مغربية
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	كلمة مفتاحية مرتبطة بعالمة تجارية: ووردبريس

إدا بحثت عن ” كيفية عمل طنجية مغربية” فلن تجد أي شركة أوعامة تجارية، ولكن إدا 

بحثت عن ” ووردبريس” فستجد شركة الووردبريس هي اول من يظهر في نتائج البحث.

الكلمات األولية VS الكلمات الرئيسية الخاصة بالصفحة

الكلمات األولية هي القائمة األولية والواضحة للكلمات التي تبدأ بها في عملية البحث 

عن الكلمات الرئيسية

وهي بمثابة البذور “التي تزرعها” لتنمية قائمتك.

غالبا ما تكون الكلمات األولية ذات صلة بمعظم موقع الويب الخاص بك ، إن لم يكن 

كلها.

عادة ما يتم العثور على الكلمات الرئيسية الخاصة بالصفحة الحقا في عملية البحث 

عنالكلمات الرئيسية وال تنطبق إال على صفحة واحدة أو مجموعة صفحات.

الفرق بني الكلمات المفتاحية الرئيسية والكلمات المفتايحة الطويلة

مثال عىل الكلمة المفتاحية الرئيسية:مثا إدا بحثت عن ” دايت” في مخطط الكلمات 

الرئيسية في جوجل، ستجد أن كلمات ” دايت” لها أكبر عدد عمليات البحث، وتحتها 

الكثير منالكلمات الرئيسية الطويلة

كلمات مفتاحية رئيسية

مثال عىل الكلمات الرئيسية الطويلة: إدا بحثت مثا عن ” ما هو كيتو دايت 

؟” ستحصل على نتيججة صغيرة لعمليات البحث ، وقد ال تجد تحتها أي كلمات أكزل وقد 

تجد كلمات مفتاحية طوبلة متعلقة او مشابهة.
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نمودج للكلمة المفتاحية الطويلة

الكلمات الرئيسية األساسية VS االكلمات الرئيسية الثانوية

ُتستخدمالكلمات الرئيسية األساسية أيضا التي تحمل تصنيف “مستهدف” أو “تركيز” 

لوصف أهم كلمة مفتاحية.

يمكن استخدام هذه المصطلحات في سياق موقعك بالكامل أو صفحة واحدة.

تتضمن الكلمات الرئيسية الثانوية جميع الكلمات الفتاحية األخرى التي تستهدفها و/أو 

تقوم بدمجهان مثا مقال واحد يمكن أن يتهدف كلمة مفتاحية واحدة و3 تاث كلمات 

ثانوية أخرى.

في بعض السياقات ،الكلمات الرئيسية الثانوية هي تلك التي تعمل على تحسينها 

بشكل سلس ، لكنها ال تعتبر دات أولوية عالية.

في سيناريوهات أخرى ، تعمل الكلمات الرئيسية الثانوية كدعم داللية أو ذيل طويل 
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لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من استهدافالكلمات الرئيسية األساسية.

الكلمات الرئيسية الشاملة VS الكلمات الرئيسية المحلية

اعتمادا على استخدامها ، يمكن أن تعني الكلمة المفتاحية المحلية أحد أمرين:

يبحث الباحث عن يشء قريب جغرافيا: يمكن أن يكون هذا واضحا جدا مثل “مكتبة . 1

قريبة مني” أو “تأجير غرفتي نوم في دبي” ، أو قد يكون أكثر دقة مثل “المطاعم” أو 

“ما الوقت الذي يغلق فيه سابواي؟”.

من المحتمل جدا أن يكون الباحث في منطقة معينة: على سبيل المثال ، ” هل . 	

غير محمد علي اسمه؟” يمكن اعتباره مصطلحا محليا ألن هناك فرصة جيدة أن يكون 

الباحث من مصر أو العالم العربي حتى.

أمثلة:

 محي: تأجير غرفتي نوم في مراكش

عالمي: هل يستحق التأمين على المستأجرين ذلك؟

الكلمات الرئيسية لنوع الجمهور

نادرا ما يقوم شخص ما بتعريف نفسه في عملية بحث.

متى كانت آخر مرة بدأت فيها بحثا بعنوان “أنا مسوق رقمي عمره 20 عاما وحاصل على 

تعليم جامعي وأبحث عن ..]باقي البحث[”؟

سأخرج على أحد األطراف وأظن أن هذا لم يحدث أبدا.

ومع ذلك ، غالبا ما يمكن العثور على “مAن وراء الباحث” في المعلومات الضمنية لطلب 

البحث.

في حين أن مجموعة واحدة ال تبحث تقريبا عن أي استفسارات ، فإن العديد منها ينحرف 

بشدة نحو جمهور واحد.

واحدة من أفضل الطرق لمعرفة من الذي يبحث عن مصطلح هو البحث عن هذا 

المصطلح في جوجل وإلقاء نظرة على النتائج. ثم اسأل نفسك عن أفضل النتائج التي 

تتحدث إليها.

إذا كانت مهمة جوجل هي إعطاء الباحث ما يريده ، فيجب أن يكون الجمهور 

المستهدف ألعلى نتائج االستعام هو نفس الجمهور الذي أكمل االستعام.
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الكلمات الرئيسية الدائمة VS الكلمات الرئيسية الموضعية

تتميز كلمات المفتاحية الدائمة بحجم بحث ثابت مع اختاف بسيط مع مرور الوقت.

من ناحية أخرى ، تكون الكلمات الرئيسية الموضعية إما موسمية )على سبيل المثال ، 

أفكار هدايا عيد الحب( ، أو حدث يحدث لمرة واحدة ، أو ذات صلة ثابتة )على سبيل المثال ، 

الملك سلمان(.

يمكن أن تتحول بعض كلمات المفتاحية الدائمة إلى كونها موضعية عندما يجعلها 

الحدث ذات صلة ثقافيا ، مثل البحث عن أحد المشاهير فور وفاته غير المتوقعة أو 

المدينة عندما تستضيف كأس العالم.

غالبا ما تفضل جوجل المحتوى الجديد للكلمات المفتاحية الموضعية ألن “االستعام 

يستحق نضارة”.

يحب األشخاص إنشاء محتوى دائم ألنه يمكن أن يكون استثمارا منخفضا بالنسبة للقيمة 

طويلة المدى التي يحقق فيها دخل أو عائد.

ومع ذلك ، غالبا ما تكون المنافسة والتكلفة األولية شديدة وشرسة.

على العكس من ذلك ، فإن المحتوى الموضعي أو المؤقت جذاب ألنه يحتوي على 

تكلفة دخول أقل ، ومنافسة أضعف ، ويوفر قيمة فورية – ولكن هذه القيمة لها مدة 

صاحية قصيرة.

أمثلة:

	كلمة مفتاحية دائمة الخرضة: كيف تعرف إذا كنت حاما

	.كلمة مفتاحية موضوعي أو مؤقتة: مواعيد عرض األفام في نهاية هذا األسبوع

Carewords الكلمات الرئيسية و

عندما كنت أنا وزوجتي أبحث عن شركة تنظيف لكي تقوم بتنزيف المنزل لمرة واحدة، 

كانت معاييرنا على األرجح ما تتوقعه:

	ما هي تكلفة العمل؟

	هل يستخدمون المنتجات الطبيعية؟

	هل حصلوا على تقييمات جيدة؟

	هل هم مرنون في التوقيت؟
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ومع ذلك ، كيف جعلتنا الشركات نشعر بالتأكيد بأننا نلعب دور رئيسي ، حتى لو كان في 

الغالب الاوعي.

في هذه الحالة ، المحتوى الذي جعلنا نفكر في كل الوقت الذي سنربحه ، وكيف 

سيكون هذا شيءا أقل يجب أن نشدد عليه ، حتى رائحة منزل جديد عندما دخلنا على 

الباب – من المحتمل أنها لعبت دورا في قرارنا النهائي.

نحن نبحث مع القشرة المخية الحديثة )Neocortex( ولكن أدمغتنا الزاحفة في كثير من 

األحيان هي التي تتخذ القرارات.

تصف سارة هوارد carwords باستخدام مثال لشراء سيارة.

هل يمكنك تضمين “ضمان موثوق” في البحث عن سيارة جديدة؟ على االغلب ال.

هل تريد معرفة أن الضمان موثوق به بمجرد دخولك إلى الصفحة؟ إطاقا.

وباختصار ، فإن carewords عبارة عن مصطلحات منخفضةال تؤدي إلى زيادة عدد الزوار 

ولكن تزيد من التفاعل في الموقع والتحويات للزيارات الحالية، يعني تزيد التفاعل 

لتحقيق مبيعات أكثر أو نفرات أكث.

كيف تختار الكلمات المفتايحة الصحيحة؟

يمكن أن نكتب مقال طويل جدا فقط عن هده الفقرة، وهو جزء مهم جدا في سيو ، 

والذي والذي سيأخد الكثر والكثير من الوقت.

هذه العملية قابلة للتطوير بدرجة كبيرة بناء على احتياجاتك وحدودك. يمكن أن 

يستغرق األمر أربع ساعات أو أربعين ساعة ، ويمكنك إنفاق أكثر من 250 دوالرا على 

األدوات أو ال شيء على اإلطاق.

على الرغم من أنني أقترح بشدة إجراء بحث وتجربة هذا الموضوع بتفصيل كبير إذا كنت 

جادا في شحذ حرفتك ، فإليك مقدمة سريعة للعثور على أفضل الكلمات الكفتاحية 

لتحسين محركات البحث.

ال تبدأ بكلمات مفتاحية: قبل ارتداء قبعة تحسين محركات البحث أو حتى قبعة . 1

التسويق الخاصة بك ، كن بشرا. تعرف على عمائك من بين العماء والعماء المجتملين. 
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قبل الغوص في األدوات وجداول البيانات ، حاول اكتساب بعض التعاطف والتفهم 

الحقيقي للعماء الذين تخدمهم والمنظورات التي لديهم.

إنشاء قائمة كلمات المفتاحية اأولية: باستخدام ما اكتسبته في الخطوة األولى . 	

، جنبا إلى جنب مع ما تعرفه عن المكان الذي تتقاطع فيه احتياجات عمائك وحلول 

نشاطك التجاري ، فكر في قائمة أولية من الكلمات والعبارات التي تصف عروضك 

األساسية بفاعلية.

جمع بيانات الكلمات الرئيسية الحالية )إذا كان موقعك موجودا بالفعل(: قم . 	

بإنشاء قائمة بما يؤدي حاليا )تقريبا( إلى زيادة عدد الزيارات إلى موقعك. فيما يلي بعض 

أدوات ترتيب الكلمات الرئيسية التي يمكن أن تساعد في هذه المرحلة:

1 .Google Search Console

2 .Ahrefs

3 .SEMrush

4 .Moz Keyword Explorer برنامج

قم بتوسيع القائمة باستخدام أدوات الكلمات الفتاحية المختلفة: قم بالتوسيع . 	

في القائمة التي قمت بإنشائها من الخطوات 1�3 من خال البحث عن مجموعات كلمات 

المفتاحية الجديدة ، والمترادفات ، والمعدالت الشائعة ، والكلمات المفتاحية الطويلة. 

بخاف تلك المذكورة أعاه ، فإن أدوات الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث هذه 

مثالية لاقتراحات لتوسيع قائمتك:

0 .KeywordTool.io

1 .AlsoAsked

2 .Answer The Public

3 .)Keywords Everywhere )within Google search results

4 .Infinite Suggest

5 .KWFinder

قم بتجميع المصطلحات حسب القصد من البحث: قم بتصنيف كلماتك الرئيسية . 1

بطريقة بسيطة ومفيدة لك وألي شخص آخر قد ينظر إليها. يمكن القيام بذلك حسب 

http://google.com/webmaster/tools
https://ahrefs.com/
https://www.semrush.com/lp/sem/en/?ref=1214398867&utm_campaign=landing_try_the_world_s_no_1_marketing_tool_free_&utm_source=berush&utm_medium=promo&utm_term=23
https://moz.com/explorer
https://moz.com/explorer
https://keywordtool.io/
https://alsoasked.com/
https://answerthepublic.com/
https://keywordseverywhere.com/
https://keywordseverywhere.com/
https://www.infinitesuggest.com/
https://kwfinder.com/
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نوع الجمهور ، أو الموضوع ، أو مرحلة ومسار التحويل أو المبيعات ، أو أي طريقة أخرى 

منطقية بالنسبة لك.

تعيني الكلمات الرئيسية للمحتوى: اختر 1�4 كلمات المفتاحية األساسية . 	

الستهدافها في كل صفحة بناء على توازن دقيق بين صعوبة الكلمة المفتاحية 

ومدى ماءمتها وحجم البحث )مع مراعاة نسبة النقراتمن البحث العادي/العضوي(. 

بمجرد تحديد ذلك ، ابحث عن كمات المفتاحية المتعلقة بالموضوع وقم بالتعديل لكي 

تدعم الكلمة المفتاحية األساسية.

افعل ذلك مرة أخرى وأعد الَكرة: بمجرد تنفيذ إستراتيجية كلماتك الرئيسية ، . 	

سيكون لدى جوجل الوقت الكافي للرد وتكون أنت قد تمكنت من جمع بيانات كافية ، 

قم بتحليلها والتشطيب على الغر ضروري أو ال فائدة منه. ال يسمونه تحسني محرك 

البحث من أجل ال يشء.

كيف أستخدم الكلمات الرئيسية لتحسني موقعك؟

مثل اختيار الكلمات المفتاحبة ، يمكن أن يؤدي تحسين موقعك على الويب بشكل فعال 

للكلمات المفتاحية يمكن أن يصعد موقعك أو متجرك بمقاالت من المدونة.

ومع ذلك ، إليك بعض النصائح للبدء.

مكان إضافة الكلمات الرئيسية عىل صفحة الويب

عناوين URL: نادرا ما تتغير عناوين URL ، وتكون مرئية للغاية وتصف الصفحة بأكملها. 

.URL لهذه األسباب ، تضع جوجل بعض القيمة في ما تقوله وفي ما ظهر في عنوان

المحتوى الثابت: تتحسن محركات البحث كثيرا في الزحف إلى المحتوى الديناميكي. 

المحتوى الثابت هو تقريبا ضمان للفهرسة.

عالمات العنوان أو Title Tags: تؤثر عامات العنوان على الترتيب ونسبة النقر إلى 

الظهور )CTR( ، وإذا تمت كتابتها بفاعلية ، يمكن أن تساعد الكلمات الرئيسية في 

كليهما.

العالمات الوصفية Meta Description Tags: على عكس عامات العنوان ، ال تؤثر 

األوصاف التعريفية على التصنيف في جوجل . ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي تضمينها إلى 

زيادة نسبة النقر إلى الظهور.

https://motaber.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9/
https://motaber.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%a9-url/
https://motaber.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%a9-url/
https://motaber.com/%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%b1-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1/
https://motaber.com/%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%b1-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1/
https://motaber.com/%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%b1-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1/
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المحتوى األكر وضوحا: تتمثل مهمة جوجل في فهم المحتوى بالطريقة التي 

نتبعها. تحصل عامة H1 في أعلى الصفحة على عدد أكبر بكثير من القيمة من 

المحتوى المتداول في األسفل. سواء كان عامة عنوان أو نسخة نصية مبكرة أو عبارة 

بالخط العريض ، فإن المحتوى األكثر وضوحا هو األكثر تأثيرا بشكل عام على تحسين 

محركات البحث.

الروابط الداخلية والمحتوى المحيط: يساعد دمج الكلمات الرئيسية في نص رابط 

الروابط التي تشير إلى صفحتك في عرض موضوع جوجل لصفحتك. وبالمثل ، فإن 

المحتوى النصي القريب الذي يشير إلى صفحتك مهم أيضا لـ جوجل ، وبدرجة أقل ، يتم 

استخدامه لوصف صفحة الهدف.

أسماء ملفات الصور والفيديو: بدال من السماح لهاتفك بإعطاء صورتك أو مقطع 

الفيديو الخاص بك اسما افتراضيا يحتوي عادة على شيء عشوائي وغير منطقي ، 

امنحه اسما وصفيا باستخدام كلمة المفتاحية ذات صلة.

سمات alt للصورة: ال تجعل عامات Alt موقعك أكثر شموال لجمهورك ضعاف البصر 

فحسب ، بل تمنح جوجل أيضا فكرة أفضل عن صورتك. دمج الكلمات الرئيسية له دور 

مهم أيضا في السيو.

سمات عنوان الصورة: ال تعمل عناوين الصور على جميع المتصفحات بنفس الطريقة 

، ولهذا السبب قد ال تضع جوجل الكثير من الوزن في هذا المحتوى. ومع ذلك ، إذا كانت 

هناك فرصة لتضمين الكلمات الرئيسية بأمان ، فابحث عنها وضعها.

عالمات ARIA: تتشابه عامات ARIA مع السمات البديلة من حيث أنها تساعد على جعل 

 ARIA محتوى موقع الويب في متناول األشخاص ذوي اإلعاقة. يمكنك استخدام عامات

على أنواع معينة من المحتوى الديناميكي والمحتوى التفاعلي وصور الخلفية والمزيد.

رشح و/أو نص مكتوب للفيديو: تحتوي بعض مقاطع الفيديو على كلمات رئيسية 

وثيقة الصلة للغاية ، ولكن ليس لدى جوجل أي دليل. تأكد من أن ما يتم سماعه أو رؤيته 

يتم تضمينه في الترجمة والشرح المفهرسين.

ترمزي المخطط Schema markup: يساعد المخطط على إضافة سياق إلى المحتوى. 

عند الضرورة ، قم بترميز كلمات المفتاحية بخصائص المخطط األكثر ماءمة إلزالة بعض 
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التخمينات لـجوجل .

نصائح لتضمني الكلمات الداللية

ال تبالغ في ذلك،/ تجنب الحشو: يعد التحسين المفرط )أو “حشو الكلمات الرئيسية”( 

شيئا حقيقيا. يمكنها إبعاد العماء وإرسالك إلى غوغل باندا. تم أتمتة كل منطقة من 

المناطق المذكورة أعاه وجعلها آلية واستغالها وتلطيخها. اسأل نفسك عما إذا كان 

يساعد أو يضر تجربة المستخدم. اتخذ قرارك بناء على تلك اإلجابة.

تجاهل عالمة الكلمات الرئيسية الوصفية: ال تحظى عامة الكلمات الرئيسية 

التعريفية باهتمام كبير من محركات البحث الرئيسية ، إن وجدت. ال تضيع وقتك هنا.

ال تقم بتحسني كل صفحة في فراغ: ما لم يكن لديك موقع من صفحة واحدة ، فإنك 

تحتاج إلى إلقاء نظرة على استهداف الكلمات ال مفتاحية عن طريق أخذ جميع الصفحات 

في السياق. سيؤدي ذلك إلى الحماية من أي ثغرات أو أكلة لحوم البشر يمكن أن تحدث 

عندما تعمل على كل صفحة بوحدة،وأقد إدا كان لديك مقال مهم جدا لكلمة مفتاحية 

مهمة جدا، قم بكتابة عدة مقاالت أخرى تتحدث عن نفس الموقع بكمات مفتاحية 

طويلة أو مشابهة.

اخترب كل يشء: إذا كانت لديك فرصة للعمل على مواقع بها عدد هائل من الصفحات ، 

فلديك فرصة مثالية إلعداد بعض االختبارات المفيدة لصقل تقنياتك ومهاراتك.

مى تكون الكلمات الرئيسية عديمة القيمة ؟

كيف نعرف أن الكلمات الرئيسية مهمة دائما؟

في الواقع ، ال توجد طريقة لمعرفة ذلك ، ولكن العديد من الحجج الجذرية التي تمت 

مشاركتها في هذا الدليل كانت هي نفسها ألكثر من عقد من الزمن ، وال تظهر أي 

عامات على التمحور.

مع ذلك ، أعتقد أنه يمكنني أن أخبرك في المرة القادمة أن “الكلمات الرئيسية ميتة” 

سترتد بشراسة حول غرف صدى تحسين محركات البحث. لم يكن الري بيدج يريد فقط أن 

تكون جوجل على مستوى إنسان ، بل يريد أن يكون خارق.
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أفضل ادوات السيو

لن نغطي في المقال السؤال الرئيسي والذي كان ماهو السيو ، بل سوف نشارك معكم 

أفضل أدوات السيو على اإلطاق، هناك الكثير من أدوات تحسين السيو ولكن سوف نضع 

لكم أفضلها على اإلطاق.

Ahrefs  موقع
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ليس عليك أن تكون محترفا في تحسين محركات ولن تسأل ماهو السيو مرة أخرى، من 

خال هذا الموقع العماق ُيمكنك البحث للحصول على مرتبة أعلى والحصول على 

المزيد من الزيارات، من خال موقع  Ahrefs سوف تجد مجموعة أدوات تحسين محركات 

البحث قوية والتي يسهل تعلمها.

يتيح لك الموقع اإلطاع على المواقع المنافسة ورؤية الكلمات الرئيسية التي يعملون 

عليها، كما يعطيك تفصيا دقيقا عن مستوى صحة السيو في موقعك والمزيد.

semrush موقع

يتيح لك موقع semrush مراجعة موقعك لتصحيح العامات الوصفية والعناوين و 

روابط URL، ُيمكنك من خاله الحصول على المزيد من األفكار و الكلمات الرئيسية التي 

يستخدمها منافسوك، ُيمكنك أيضا معرفة من يستخدم كلماتك الرئيسية على اإلنترنت 

ومن ثم تقوم بتحليل موقعه ومعرفة كيف يعمل وكيف يتصدر نتائج البحث.

MOZ موقع

موقع MOZ هو حل جيد لتحسين محركات البحث، لمساعدتك في الحصول على مرتبة 

أعلى، وزيادة الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك، وتشغيل حمات تحسين محركات البحث 

عالية التأثير، سواء كان لديك موقع واحد أو مئات المواقع، يقوم Moz بتوزيع معلومات 
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عملك عبر الويب للحصول على أقصى رؤية في محرك البحث.

KWFinder موقع

تغطي أداة KWFinder كا من البحث عن الكلمات الرئيسية التقليدية والكلمات التي 

عليها منافسة لمساعدتك في العثور على كلمات رئيسية طويلة ذات صعوبة منخفضة 

في تحسين محركات البحث، مما يجعلك تتصدر سريعا في صفحات البحث، ما عليك سوى 

البحث عن الكلمات الرئيسية ذات الصعوبة المنخفضة في تحسين محركات البحث وحجم 

البحث الكبير عنها، لدى هذا الموقع معلومات أكثر دقة عن حجم البحث عن الكلمات.

أخطاء يجب تجنبها

هناك الكثري من األخطاء الي يقع فيها كثريا من األشخاص ومنها:

• التركيز على الكلمة المفتاحية وترك أو نسيان جودة المحتوى نفسه.	

• نسخ المحتوى من مواقع أخرى مع تعديات بسيطة على أساس أنها إعادة صياغة.	

• كتابة وصف واحد لمجموعة من الصفحات جميعها تحتوي على نفس الوصف.	

• عدم اإلهتمام بجودة الصور داخل صفحات المحتوى وعدم تضمين العامات البديلة 	

للصور.
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• تكرار الكلمة المفتاحية في جميع الصور داخل المحتوى وهذا خطأ بالغ.	

• تكرار الكلمة المفتاحية بشكل عشوائي في المحتوى مما يتسبب في اعتبار موقعك 	

موقع سبام.

بهذا نكون قد قدمنا لكم مرجعا جيدا حول سؤال ماهو السيو، هل كان هذا المقال 

مفيدا لك؟ ُيمكنك إخبارنا حول ذلك في تعليق في األسفل، في قسم التعليقات، وأيضا 

ُيمكنك إخبارنا عن المعلومة التي استفدت بها ومشاركتنا نجاحك.
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تحسني السيو الداخي )On-Page SEO( للمواقع اإللكرتونية

ربما ال تملك أي معلومة عن عوامل تحسين السيو الداخلي )On�Page SEO( للمواقع 

اإللكترونية أو أهمية تهيئة المواقع اإللكترونية لمحركات البحث )السيو SEO( لكن ال 

تقلق حيث بمجرد انتهائك من هذه المقالة ستدرك أهمية السيو وما هي الخطوات 

والعوامل التي يجب مراعتها من أجل تحسين السيو الداخلي )On�Page SEO( لموقعك 

اإللكتروني.

محركات البحث مثل Google  أو Bing هي المصدر األول لزيارات المواقع اإللكترونية 

حيث ُيجرى أكثر من 5,600,000,000 عملية بحث يومية على محرك Google من مختلف 

األفراد حول العالم )عمائك المحتملين( وذلك يوفر فرص مجانية لزيادة حجم زيارات 

ومبيعات موقعك اإللكتروني في حالة ظهور صفحات موقعك اإللكتروني في نتائج 

البحث األولى للعماء المحتملين.

الظهور في نتائج البحث األولى للعماء المحتملين لن يتحقق دون تهيئة موقعك 

اإللكتروني لمحركات البحث )SEO( وذلك يتوقف على جزئين ال غنى عنهم وهم تحسين 

 )Off�Page Technical SEO( وتحسين السيو الخارجي )On�Page SEO( السيو الداخلي

 )On�Page SEO( وسوف نناقش بشكل رئيسي جميع عوامل تحسين السيو الداخلي

https://www.sendiancreations.com/ar/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad/
https://www.sendiancreations.com/ar/what-is-search-engine-optimization-seo/
https://www.sendiancreations.com/ar/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-seo/
https://www.sendiancreations.com/ar/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-seo/
https://www.sendiancreations.com/ar/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-seo/
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لتوفير أفضل تجربة تصفح لزوار الموقع )عمائك المحتملين(.

ما هو تحسني السيو الداخي )On-Page SEO( وأهميته للمواقع اإللكرتونية؟

تحسين السيو الداخلي )On�Page SEO( هو كل ما يتعلق بتحسين موقعك اإللكتروني 

من حيث المحتوى والتصميم وهيكل الموقع وسرعة تحميل الصفحات ليتناسب مع 

متطلبات محركات البحث ويسهل عملية فهرسة وأرشفة وظهور صفحات موقعك 

اإللكتروني في نتائج البحث ذات الصلة من العماء المحتملين وتوفير أفضل تجربة 

تصفح لزوار الموقع تتوافق مع الرغبة األساسية من زيارة الموقع سواء كانت البحث عن 

معلومات أو إتمام عملية شراء أو البحث عن موقع نشاط تجاري محلي لزيارته.

)On-Page SEO( عوامل تحسني السيو الداخي

تبدأ تجربة تصفح صفحات موقعك اإللكتروني من خال العنوان )Page Title( ووصف 

الصفحة )Meta Description( حيث لهم دور هام في تحفيز مستخدم محركات البحث 

على زيارة موقعك اإللكتروني عند مائمته لما يقومون بالبحث عنه حيث يقوم العنوان 

ووصف الصفحة بتوفير نظرة عامة عن محتوى صفحة الموقع وتشمل عوامل تحسين 

السيو الداخلي )On�Page SEO( الخاصة بالمحتوى تحسين العناوين ووصف الخاصة 

بصفحات موقعك اإللكتروني المختلفة باإلضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بتصميم 

الموقع وتجربة التصفح وسرعة تحميل الصفحات حيث يضمن تحسين كل هذه العوامل 

توفير أفضل تجربة تصفح ممكنة لزوار الموقع وتحسين ترتيب موقعك اإللكتروني في 

نتائج البحث.

أهم عوامل تحسني السيو الداخي )On-Page SEO( للمواقع اإللكرتونية:

)Content Optimization( عوامل تطوير محتوى الموقع

المحتوى هو الركن األساسي في نجاح الحمات التسويقية في المواقع اإللكترونية 

حيث أن الغرض األساسي من أي موقع إلكتروني هي توفير إفادة لزوار الموقع من 

خال معلومات وإجابات لألسئلة الشائعة أو توفير منتجات وخدمات تشبع الرغبات الحالية 

والمستقبلية للعماء المحتملين وتسويقها من خال محتوى مميز يشجع العماء عل 

اقتنائها.
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من أهم عوامل تقييم المواقع وترتيبها في نتائج البحث هو جودة المحتوى وتوافقه 

مع متطلبات محركات البحث ولكي يتحقق ذلك يجب مراعاة كل النقاط التالية:

)Search Keywords( كلمات ومصطلحات البحث

الخطوة األساسية إلنشاء وتطوير محتوى مميز هو البحث عن ما يقوم عمائك 

المحتملين باستخدامه من كلمات ومصطلحات في عمليات البحث اليومية وإنشاء 

محتوى يتمحور حول هذه الكلمات المفتاحية )Keywords( يتناسب مع نية وغرض 

العميل المحتمل من عملية البحث سواء كانت البحث عن معلومات وإجابات ألسئلة 

شائعة أو إقتناء منتج أو خدمة أو البحث عن موقع أفضل موفر لخدمة أو منتج محليا 

وزيارته.

عند اختيار كلمة أو مصطلح بحث رئيسي لمحتوى صفحة في موقعك اإللكتروني يجب 

استخدامها في كا من:

• عنوان الصفحة )Page Title( ويفضل أن تكون في بداية العنوان	

• 	)Page URL( رابط الصفحة

• 	)Meta Description( وصف الصفحة

• 	)Alt Tag & Transcripts( وصف الصور والفيديو
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• الفقرة االفتتاحية	

• 	)H2�H6 Tags( العناوين الفرعية

استخدام كلمات ومصطلحات البحث الرئيسية في المحتوى يجب أن بشكل طبيعي غير 

 )Keyword Stuffing( مفرط وال يتعدى نسبة 4 بالمائة من عدد الكلمات في أي صحفة

وحين يحدث ذلك فإنك ترسل إشارة سيئة لمحركات البحث عن جودة محتوى موقعك 

اإللكتروني.

حاول التنويع في استخدام مصطلحات البحث من خال استخدام مصطلحات بحث قصيرة 

Long tail Key�( أو جملة كاملة )Short or Medium tail keywords )من كلمة أو اثنتان

words( لكي يظهر موقعك اإللكتروني في نتائج عمليات البحث المختلفة من العماء 

المحتملين مع استخدام مرادفات وكلمات مشابهة )LSI Keywords( في المحتوى.

يمكنك البحث عن واختيار كلمات ومصطلحات البحث المناسبة لموقعك اإللكتروني 

والعماء المحتملين من خال األدوات والمواقع التالية:

Google Keyword Planner–

Ubersuggests’s–

Google Trends–

Moz Keyword Explorer–

Answer The Public–

)Page Title( عنوان الصفحة

العامل األكبر في تحديد ما إذا كان سيتم النقر على صفحات موقعك وزيارته عند ظهوره 

في نتائج البحث هو عنوان الصفحة )Page Title( حيث دوره األساسي هو توفير نظرة 

عامة عن محتوى الصفحة وتشجيع مستخدمى محركات البحث بالنقر عليه بناءا على 

مائمته لكلمات البحث وغرض عملية البحث.

https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://neilpatel.com/ubersuggest/
https://trends.google.com/trends/
https://moz.com/explorer
https://answerthepublic.com/
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عوامل تحسني عنوان كل صفحة في موقعك اإللكرتوني:

• استخدام الكلمة المفتاحية )Keyword( ويفضل في بداية العنوان	

• أال يتعدى العنوان 65 حرف	

• 	H1 Tag أن يدرج من خال

• يشمل وصف مختصر عن محتوى الصفحة	

• يشمل اسم النشاط التجاري إن أمكن	

• أن يتوافق مع غرض عملية البحث )توفير معلومات – اقتناء منتجات – حجز وشراء 	

خدمات – البحث عن موقع نشاط تجاري محلي(

تتناسب زيادة نسبة النقر على صفحات موقعك اإللكتروني في نتائج البحث )CTR%( مع 

تطوير وجودة عناوين الصفحات باإلضافة إلى مائمة رابط الصفحة ووصف الصفحة لنية 

وغرض مستخدمي محركات البحث.

)Meta Description( وصف الصفحة

وصف الصفحة )Meta Description( هو النسخة األطول من عنوان الصفحة حيث يسمح 

لك بكتابة 156 حرف لوصف محتوى صفحة الموقع وتوفير صورة عامة عن ما سوف 

يشاهده ويقرأه زوار الموقع عند النقر على صفحات موقعك في نتائج البحث ولتحسين 

وصف الصفحة يجب استخدام الكلمات المفتاحية المختارة في وصف الصفحة وإضافة 

كلمات تحفيزية CTAs لزيادة رغبة مستخدمي نتائج البحث في زيارة موقعك اإللكتروني.

زيادة نسبة النقر على صفحات موقعك في نتائج البحث سوف يسهم بشكل طردي 

مباشر في تحسين ترتيب موقعك في نتائج البحث حيث يعتبر ذلك إشارة إيجابية 

لمحركات البحث عن مائمة صفحات موقعك لرغبة مستخدمي محركات البحث.

)Page URL( رابط الصفحة

رابط الصفحة )Page URL( يظهر أيضا خال عرض صفحات المواقع في نتائج البحث 

باإلضافة إلى العنوان ووصف الصفحة ويجب أن يكون مائم أيضا لمحتوى الصفحة من 

خال استخدام جملة مختصرة من 3 كلمات إلى 5 على األكثر يفصل بينهم باستخدام )-( 

ويشمل الكلمة المفتاحية المختارة وأال يتعدى 100 حرف حتي يظهر كاما وذلك سوف 

يساهم أيضا في زيادة نسبة النقر على صفحات موقعك في نتائج البحث وتحسين ترتيب 
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الموقع في نتائج البحث للعماء المستهدفين.

)Headings( العناوين الفرعية

العناوين الفرعية )H2�H6 Tags( هي عامل مؤثر في زيادة جودة المحتوى حيث تساهم 

في توفير فكرة تفصيلية أفضل لدى محركات البحث وزوار الموقع عن محتوى الصفحة 

وتقسيم المحتوى إلى فقرات مختلفة تناقش كل فقرة موضوع منفصل من خال 

استخدام )H2 Tag( أو موضوع متعلق بالفقرة الحالية من خال عناوين فرعية أخرى 

.)H3�H6 Tags( باستخدام

يجب استخدام الكلمات المفتاحية المختارة في العناوين الفرعية وأن يكون العنوان 

الفرعي في حدود 60 حرف لتوفير وصف مختصر عن محتوى الفقرة القادمة.

)Pages Content( محتوى الصفحات

تطوير محتوى مفيد متميز هو الهدف األساسي من وجود أي موقع إلكتروني سواء 

كان هدفه مشاركة معلومات مفيدة أو تسويق خدمات ومنتجات نشاط تجاري ويتوقف 

مدى رضاء الزوار عن الموقع اإللكتروني وترتيب صفحات الموقع المختلفة في نتائج 

البحث بشكل رئيسي على جودة المحتوى والتي يمكن تطويره من خال الخطوات 

التالية:

• استخدام كلمات ومصطلحات البحث الشائعة من العماء المحتملين	

• نشر محتوى مميز يجيب عن أسئلة العماء المحتملين وتوفير حلول للمشكات 	

الشائعة في مجال خبرتك

• عرض المنتجات والخدمات من خال )Product Copy( متميزة تشمل الميزات التنافسية 	

وصور عالية الجودة للمنتجات

• تنويع المحتوى واستخدام أنواع المحتوى المرئي المختلفة مثل تصميمات الجرافيك 	

والفيديو التسويقي واإلنفوجرافيك والرسوم البيانية لزيادة التفاعل ومدة زيارة الموقع 

)Bounce Rate( وتقليل نسبة الخروج من الموقع

• إضافة وصف للصور والفيديو )All Tags & Captions( لكي يتضح لمحركات البحث 	

محتوى الصور أو الفيديو ومدى عاقته بمحتوى الصفحة

• سهولة قرائة المحتوى وتصفح العديد من صفحات الموقع ذات الصلة	

https://www.sendiancreations.com/ar/visual-content-benefits/
https://www.sendiancreations.com/ar/video-marketing-main-steps/


122

• إضافة كلمات تحفيزية CTAs لزيادة التحويات المكتملة )عمليات الشراء – اقتناء 	

الخدمات – االشتراك في نشرات البريد اإللكتروني(

• نشر محتوى طويل )1000 كلمة عاألقل( في منشورات المدونة عند القدرة على 	

تطوير محتوى مفيد لزيادة مدة زيارة الموقع وزيادة فرص إضافة روابط داخلية 

لموضوعات وصفحات ذات صلة

• نشر محتوى متجدد ومتميز بشكل دوري وتحديثه عند وجود فرصة أو حاجة لذلك	

 )On�Page SEO( تطوير محتوى الموقع هو المرحلة األولى في تحسين السيو الداخلي

ثم يأتي الدور على توفير أفضل تجربة تصفح ممكنة لزوار الموقع من خال االهتمام 

بكل تفاصيل تصميم الموقع وتصنيفات المحتوى وتجربة التصفح والتنقل داخل الموقع 

وسرعة تحميل الصفحات.

)User Experience Optimization( عوامل تحسني تجربة التصفح

تحسين تجربة المستخدم )User Experience( هي عامل مؤثر من عوامل تحسين السيو 

الداخلي )On�Page SEO( وتحديد ترتيب المواقع في نتائج البحث حيث تهدف محركات 

البحث إلى توفير أفضل تجربة تصفح لمستخدميها من خال عرض نتائج البحث األكثر 

https://www.sendiancreations.com/ar/best-web-design-company/
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مائمة لكلمات البحث المستخدمة ونية المستخدم )User Intent( لمواقع تنشر محتوى 

مميز ذات صلة وتوفر تجربة تصفح مميزة من خال تحسين النقاط التالية:

)Responsive Design( تصميم الموقع

معظم عمليات البحث وزيارة المواقع تتم األن من الهواتف الجوالة لذا أصبحت ضرورة 

حتمية توفير تصميم متجاوب )Responsive Design( لموقعك اإللكتروني يتناسب مع 

مختلف األجهزة والشاشات المستخدمة لتصفح الموقع يساهم في تسهيل تصفح 

أنواع المحتوى المختلفة الموجودة من محتوى نصي أو صور أو فيديو وتثبيت أبعاد 

ثابتة للمحتوى المرئي المنشور وتصفح صفحات أخرى في الموقع ذات صلة بسهولة 

وبسرعة.

يتم األن من خال محركات البحث فهرسة وأرشفة نسخ صفحات البحث المخصصة 

للهواتف الجوالة اوال )Mobile�First Indexing( وتعاقب محركات البحث المواقع الغير 

مهيئة لتوفير تجربة تصفح مميزة من الهواتف الجوالة بتقليل الترتيب في نتائج البحث 

للعماء المستهدفين التي تظهر من خال الهواتف الجوالة أو الحواسب الشخصية 

Goo�  ويمكنك التأكد من توافق تصميم موقعك مع الهواتف الجوالة من خال استخدام

.gle Mobile�Friendly Test

)Loading Speed( رسعة تحميل الصفحات

كل ثانية تأخير في تحميل صفحة الموقع تساهم في خسارة %7 من التحويات المرغوبة 

على الموقع )شراء منتجات – اقتناء خدمات – االشتراك في نشرات البريد اإللكتروني(.

زيادة سرعة تحميل صفحات الموقع اإللكتروني المختلفة عامل رئيسي في تحسين 

السيو الداخلي )On�Page SEO( لموقعك اإللكتروني وتوفير تجربة تصفح أفضل حيث لن 

ينتظر أي زائر للموقع )عميل محتمل( أكثر من 3 ثواني ليكتمل تحميل محتوى صفحة 

موقعك بالكامل ويعود إلى نتائج البحث لتجربة موقع أخر مما يعطي إشارة سلبية 

لمحركات البحث عن موقعك اإللكتروني تؤثر بالسلب في ترتيب الموقع في نتائج البحث.

يمكنك زيادة سرعة تحميل صفحات موقعك من خال:

• تقليل حجم الصور والمحتوى المرئي الموجود في الموقع	

• االستثمار في حلول استضافة مواقع )Web Hosting( احترافية أفضل	

https://www.sendiancreations.com/ar/web-development-full-guide/
https://www.sendiancreations.com/ar/web-development-full-guide/
https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://search.google.com/test/mobile-friendly


124

• استخدام Theme احترافي من حيث التصميم والحجم	

• 	HTTP Re�( لزوار الموقع لتقليل طلبات تحميل المحتوى Cashing  توفير خاصية ال

)quests

• توفير الموقع من خال أكثر من سيرفر غير محلي من خال االستثمار في شبكات نقل 	

)CDNs( المحتوى

• حذف اإلضافات )Plugins( غير المهمة أو الفعالة من موقعك اإللكتروني	

• 	GZIP تقليل حجم األكواد وحذف األكواد غير المهمة من خال موقع

• تقليل عدد مرات إعادة التوجيه )Page Redirects( إلى الصفحات المرغوبة	

يمكن تحليل سرعة تحميل موقعك من خال األجهزة المختلفة والحصول على نصائح 

تحسين سرعة التحميل باستخدام األدوات التالية:

Google PageSpeed Insights–

GTmetrix–

Pingdom–

)Internal & External Links( الروابط الداخلية والخارجية

الروابط الداخلية )Internal Links( إلى صفحات ذات صلة للمحتوى هي فرصة لتوفير 

تجربة تصفح أفضل وزيادة عدد الصفحات التي يتم زيارتها من قبل كل زائر للموقع مما 

سيساهم في خلق فرص جديدة لنشاطك التجاري لاستفادة من زيارات الموقع من 

العماء المحتملين سواء بتصفح صفحات منتجات وخدمات مشابهة أو مشاهدة عدد 

منشورات أكبر من محتوى المدونة وزيادة مدة زيارة الموقع كإشارة إيجابية لمحركات 

Positive User Experi� )البحث عن جودة محتوى الموقع وتجربة المستخدم المميزة 

.)ence

الروابط الخارجية )External Links( إلى مواقع ومحتوى مميز ذو صلة بمحتوى موقعك 

هي فرصة فعالة لتحسين تجربة المستخدم من خال إضافة فائدة أكبر باإلشارة إلى 

محتوى مميز ذو صلة من مواقع ومدونات أخري موثوقة.

حاول استخدام كلمات البحث المختارة أو عنوان الصفحات المشار إليها في الروابط 

الداخلية أو الخارجية مثل عندما تشير إلى صفحة خدمة أو منتج متعلق بمحتوى 

https://www.gzip.org/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://gtmetrix.com/
https://www.pingdom.com/
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الصفحة مثل تهيئة المواقع لمحركات البحث )SEO( لتوفير فكرة عامة عن محتوى 

الصفحة وتشجيع الزائر على النقر على الرابط والذهاب إلى الصفحات المختارة.

)Content Classification( تصنيف ومشاركة المحتوى

تنظيم عرض المحتوى من خال تصنيفه في تصنيفات ذات صلة هي طريقة فعالة 

لتوفير تجربة تصفح مميزة تحث من خالها زوار الموقع على تصفح أكبر عدد ممكن من 

صفحات المحتوى ذات الصلة والتي تقع تحت نفس التصنيف وذلك يخلق فرص متعددة 

لزيادة زيارات الموقع وفترة زيارة الموقع من قبل كل زائر كإشارة إيجابية لمحركات 

البحث عن جودة المحتوى ومدى تميز تجربة التصفح.

إضافة خيارات مشاركة المحتوى في مواقع التواصل االجتماعي )السوشيال ميديا( ليس 

له تأثير أساسي في تحسين السيو الداخلي )On�Page SEO( ولكن ذلك يوفر فرصة 

 )External Links( مهمة لزيادة زيارة الموقع واإلشارة إلى الموقع من خال روابط خارجية

من مواقع ومدونات ذات صلة وهو مؤشر إيجابي لمحركات البحث عن جودة محتوى 

موقعك اإللكتروني.

https://www.sendiancreations.com/ar/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-seo/
https://www.sendiancreations.com/ar/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-seo/
https://www.sendiancreations.com/ar/social-media-marketing-guide/
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أهم نصائح لكتابة محتوى متوافق مع قواعد السيو 

ُتعد عمليات كتابة المحتوى من األعمدة األساسية التي يقوم عليها التسويق الرقمي 

في العالم كله، بل ويتوقف عليها كذلك نجاح الحمات التسويقية التي تتم عبر اإلنترنت. 

ويشترط نجاح أي حملة تسويقية عبر اإلنترنت أن يكون المحتوى المستخدم فيها 

.»Search Engine Optimization«متوافق مع قواعد السيو أو الـ

ولكن، ماذا نعني بأن يكون المحتوى متوافق مع قواعد السيو ؟!، وماهي في األساس 

تلك القواعد؟!

هذا هو ما سوف ُنجيب عليه خال رحلتنا في السطور القادمة من هذه المقالة الجديدة 

على مدونة التجارة اإللكترونية “اكسباند كارت”، ولكن قبل االنطاق في هذه الرحلة، 

دعنا ُنعطي لمحة سريعة عن أهمية كتابة محتوى متوافق مع قواعد السيو في 

زيادة مبيعاتك، أيا كان المنتج أو الخدمة التي تقدمها.

كتابة المحتوى وعالقتها بمحركات البحث

أصبحت محركات البحث العالمية هي المكان األكثر جذبا لمتصفحي اإلنترنت حول العالم 

أجمع، حيث يلجأ إليه الجميع من أجل الوصول إلى معلومة أو الحصول على منتج أو 

سلعة أو خدمة وغيرها من األغراض األخرى والمتعددة.

وهو ما يجعل من محركات البحث أماكن في غاية األهمية لتجارتك أو عملك أيا كان 

نوعه، فهي الطريق الذي يسلكه أي متسوق أو باحث عن خدمة او منتج أو سلعة أو 

https://www.expandcart.com/ar/blog/
https://www.expandcart.com/ar/25753-%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-10-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-1/
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حتى معلومة من أجل الوصول إليك والتعرف على ما تقدمه.

وهو بدوره ما يساعد كثيرا في ارتفاع حركة المرور إلى متجرك اإللكتروني أو موقعك 

اإللكتروني الخاص بتجارتك أو حتى حماتك التسويقية على شبكة اإلنترنت، وهو ما 

يعني مزيد من العماء وبالتالي مزيد من المبيعات وفي النهاية أرباح غير مسبوقة.

ولكن، إذا لم تراع أثناء كتابة المحتوى على متجرك أو موقعك أن يكون متوافق 

مع قواعد السيو ، فلن تسمح لك محركات البحث هذه في الظهور في نتائجها، خاصة 

في ظل التنافسية الشديدة بين المواقع والمتاجر اإللكترونية من أجل الظهور في 

النتائج األولى على هذه المحركات حول العالم.

إذن الوصول إلى عماء محتملين وزيادة المبيعات وتحصيل مزيد من األرباح يتوقف على 

ظهورك في النتائج األولى في محركات البحث، والظهور في النتائج األولى يحتاج إلى 

كتابة محتوى متوافق تماما مع قواعد السيو.

أي أنك تحتاج إلى تهيئة المحتوى الخاص بك لمحركات البحث بالشكل الفعال والمطلوب؛ 

حتى يمكن لموقعك أو متجرك اإللكتروني الظهور في النتائج والصفحات األولى 

لمحركات البحث والوصول األسرع للعماء المحتملين.

وخال هذا المقال في السطور القادمة، سوف نضع لك مجموعة من النصائح التي 

تساعدك على كتابة محتوى متوافق مع قواعد السيو في 2020 حتى تتمكن من 

تحسين ظهورك على محركات البحث المختلفة ومن ثم زيادة المبيعات.

نصائح كتابة محتوى متوافق مع قواعد السيو

كتابة محتوى متوافق مع قواعد السيو بشكل احترافي، ليس باألمر السهل وال 

بالمستحيل كما يعتقد الكثيرون من أصحاب المتاجر اإللكترونية أو المواقع والمدونات 

على شبكة اإلنترنت.

لكن؛ األمر يحتاج إلى مجموعة من التدابير واإلجراءات التي ُتجبر محركات البحث 

الُمختلفة على إظهار متجرك أو موقعك أو مدونتك أو إعانك في النتائج األولى,

األمر في البداية قد يبدو ُمعقد للكثيرين، إال إنه مع تلك النصائح التي سوف نستعرضها 

لك، ومع التجريب أكثر من مرة، ستجد األمر سها ونتائجه مؤكدة. 

https://www.expandcart.com/ar/27520-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%ac%d8%ad-%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%b1-%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a/
https://www.expandcart.com/ar/27494-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a/
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وفيما يي أهم نصائح كتابة محتوى متوافق مع قواعد السيو :

نصائح لكتابة محتوى متوافق مع السيو

يتساءل الجميع عن كتابة مقاالت SEO بطريقة احترافية، حيث يرغب الجميع في كتابة 

المحتوى الصديق من محركات البحث والذي يجعلهم مفضلين لدى جوجل. وبالتالي 

العمل على كتابة هذا المحتوى دائما ما يتطلب االلتزام بمجموعة من المعايير الخاص. 

والتي تساعدك عن التعبير بدقة عن هذا الفن الراقي الذي يحتاج إلى تفاصيل دقيقة من 

أجل إتقان دوره. ومن أجل المساهمة في تطوير المهنة الخاصة بك ذلك يتم من خال 

شركة متخصصة في كتابة محتوى متوافق مع السيو. وتقدم لك شركة “بانز” أفضل 

شركة كتابة محتوى خدمة كتابة مقاالت سيو بطريقة احترافية.

	 .:search البحث

أولى النصائح التي نوجهها لك هو البحث الدائم عن المعلومات الجديدة التي تستطيع 

أن تفيد من خالها الجمهور المستهدف أو العماء المستهدفين. حيث تساعدك هذه 

العملية على القيام بالعديد من المهام المتميزة منها التعرف على الكلمات المفتاحية 

األكثر تأثيرا في الجمهور. وكذلك المساهمة في تحديد نوع المقال الذي تود كتابته 

كما أنها تتيح لك تحليات عن المحتوى الذي ترغب في كتابته. كل هذه المعطيات 

https://www.content-plans.com/2021/07/05/%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/
https://www.content-plans.com/2021/07/05/%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/
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يتم الحصول عليها من خال عملية البحث المستمرة. والتي تقودك دائما نحو تقديم 

معلومات جديدة حول الموضوعات التي تناقشها.

	 .:key word ثانيا الكلمات المفتاحية

في هذه النصيحة نوجه لك العديد من اإلرشادات الهامة التي تساعدك على كتابة 

محتوى متوافق مع السيو به الكلمة المفتاحية التي تتائم مع نية المستخدم. حيث 

يجب أن تهتم بالكلمات المفتاحية المتميزة التي تقودك نحو الوصول إلى ما يبحث عنه 

المستخدمة. ولتحقق ذلك عليك بكتابة المحتوى ممزوجا بالكلمات المفتاحية التي 

تسُهم في تواجدك ضمن النتائج األولى لمحركات البحث. وهو ما يساعدك كثيرا فابد 

من العمل على تحديد الكلمات المفتاحية بدقة شديدة.

	 .:idea ثالثا جلب األفكار

األفكار التي يتم تناولها داخل المحتوى من أهم الركائز التي تساعدك على القيام بكتابة 

مقال متوافق مع السيو بطريقة متميزة. وبالتالي الحاجة إلى فهم الفكرة وتطويعها 

لكي تتكيف مع المقال دائما ما تساعدك على الوصول إلى النتيجة األفضل كل هذا 

يمكن أن يتم وفقا للعديد من القراءات التي يجب عليك ككاتب أن تتابعها وأن تتعرف 

على وجهات النظر المختلفة. كما أنك تستخدم العديد من األدوات التي تجلب لك األفكار 

منها أداة SEMrush على سبيل الذكر تتيح لك مايين األفكار التي تجعلك قادر على 

كتابة المحتوى بطريقة احترافية.

رابعا اإلجابة عىل تساؤالت الجمهور:. 	

البد من أن يعبر المقال عن تساؤالت الجمهور ويجب عن ما يريد معرفته فهي من 

العوامل المتميزة التي يتم االهتمام بها والتي دائما ما تساعدك على الوصول إلى 

الشكل األفضل للمحتوى وتجيب عن الجمهور بالتالي تصبح مقرب من هذا الجمهور. 

وبالتالي تجدهم يبحثون عن مقاالتك في كل مكان، هي عملية تبدو صعبة نوعا ما 

لكنها ستفي لك باألغراض التي تحتاجها.
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خامسا العناوين:. 	

أحد أهم النصائح التي يجب أن تلتزم بها هو معرفة العناوين التي تتم كتابتها سواء 

كانت العناوين الرئيسية أو العناوين الفرعية h1 h2 h3 . وهكذا ذلك يساعدك على تقديم 

محتواك بدقة شديدة.

الرتكزي عىل تجربة المستخدم بعيدا عن الكلمات الرئيسية. 	

في عام 2019 أطلقت الشركة التكنولوجية العماقة “جوجل Google”، والتي تمتلك 

أشهر وأكبر محرك بحث في العالم، تحيثا جديدا على خوازميات جوجل، وهو التحديث 

.”BERT المعروف بـ”خوارزمية

تلك الخوارزمية الجديدة من جوجل غيرت كثيرا في استراتيجيات كتابة المحتوى والطرق 

الُمتبعة من أجل أن يكون متوافقا مع قواعد السيو بشكل مناسب في عام 2020، إذ 

تركز على تحسين التسليم الفني للمحتوى ونية المستخدم فيما يرغب في الحصول 

عليه بالفعل.

ووفق هذا التحديث، أصبح التركيز على الكلمات المفتاحية أو الداللية أو ما ُنطلق عليه 

الكلمات الرئيسية في كتابة المحتوى، أقل أهمية؛ نظرا ألن احتياجات المتصفح عبر 

جوجل أصبحت أكثر مركزية.

وتسعى جوجل من خال هذا التحديث إلى تمكين المستخدمين من الوصول إلى ما 

يبتغون بالفعل وبشكل دقيق، ليس بمجرد تقلب الكلمات الرئيسية.

بمعنى أصح أصبح التركيز على نية المستخدم هو المعيار األساسي لدى جوجل من 

أجل الظهور في نتائجها األولى وليس فقط الكلمات الرئيسية التي تستخدمها في 

المحتوى، أي أن إجراءات التوافق مع قواعد السيو أصبح من ضمنها التركيز على نية 

المستخدم وتجربته.

تقديم حلول فعلية لمشاكل المستخدم. 	

من اإلجراءات والنصائح الهامة من أجل كتابة محتوى متوافق مع السيو أو ُمحّسنات 

محّركات البحث، أيضا التركيز على تقديم حلول فعلية لمشاكل المستخدم الذي يبحث 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
https://www.expandcart.com/ar/28693-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89/
https://www.expandcart.com/ar/17092-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%88-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/
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على ما تقدمه ووصل إليك بطريقة أو بأخرى عبر محركات البحث.

وهو ما يتطلب منك الدقة الشديدة في تناول موضوعاتك وأثناء كتابة المحتوى سواء 

على متجرك اإللكتروني أو موقعك اإللكتروني أو حتى مدونتك، حتى يجد المستخدم حل 

مشكلته لديك، ما يساعد على تحسين خبرة المستخدم.

إذ البد وأن يكون العميل الخاص بك دائما في المرتبة األولى في الرحلة داخل متجرك 

اإللكتروني، لذا عليك التأكد من إعجابهم بما يعثرون عليه وكانوا يبحثون عنه على 

موقعك. 

فدائما ما يبحث المستخدمون عن حلول حقيقية وحقيقية لمشكاته،، والبد أن تكون 

تلك الحلول لديك وتكون فعالة أيضا بعيدا عن الخداع أو التضليل؛ ألن هذا هو األساس 

لعاقة ثقة بينك وبينهم.

الرتكزي عىل تحسني رحلة المستخدم. 	

واحدة من اإلجراءات شديدة األهمية في طريقك نحو الظهور في النتائج األولى 

لمحركات البحث المختلفة وكذلك تصدر كافة المنافسين في مجالك، عبر كتابة محتوى 

متوافق مع قواعد السيو ، هو بذل مزيد من الجهد من أجل تحسين خبرة المستخدم من 

خال تحسين رحلته داخل متجرك أو موقعك وإزالة كافة عقباتها.
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إذ أصبحت رحلة المتسوق داخل متجرك اإللكتروني، تحديدا، ذات أهمية مركزية ألي 

استراتيجية رقمية قابلة للتطبيق، وبالتالي البد لك من االنتباه إلى المشكات التي تنشأ 

خال رحلة المشتري وبذل جهد لحلها بشكل استباقي للعميل التالي.

ولكن، كيف يمكنك التعرف على تلك المشاكل التي يتعرض لها المشتري خال رحلته 

داخل متجرك؟، هنا عليك بالتعرف أكثر على رؤى حول سلوك العماء ومن ثم االستجابة 

لهم من خال استراتيجية تعمل على تحسين رحلتهم وتجربتهم.

ويمكنك التعرف على رؤى جمهورك وسلوكهم وكذلك مشاكلهم من خال إجراء 

استبيانات بشكل متكرر وإجراء محادثات مع المستخدمين حول احتياجاتهم.

تقديم محتوى عايل الجودة. 	

ال يخفى على أحد أن تصدر محركات البحث من خال محتوى معين، أمر ال يأتي من قبيل 

الصدفة، فهي عملية تحتاج إلى العديد من المقومات التي تعمل جنبا إلى جنب من أجل 

تحقيق هذا الهدف بسهولة في النهاية.

وأهم عامل أو مقوم من مقومات الظهور في النتائج األولى لمحركات البحث بمحتوى 

معين، هو كتابة محتوى عالي الجودة، يضيف قيمة جديدة إلى القارئ أو المستخدم وال 

ُيهدر وقته دون فائدة.

إذ أن أحد أهم النصائح في سبيل كتابة محتوى متوافق مع قواعد السيو بشكل 

احترافي فعال، هو تقديم محتوى ذات شأن بالنسبة للمستخدمين، او بمعنى آخر 

محتوى يعالج مشكلة من مشاكلهم، أو يدلهم على ما يحتاجون إليه بالفعل حين بدأوا 

في البحث على المحركات المختلفة.

إال أنه ال يمكن أن نغفل أيضا في هذا الشأن دور بنية موقع الويب أو المتجر اإللكتروني 

الخاص بك واستراتيجية بناء الروابط الخاصة بك، والتي يستند إليها الظهور في محركات 

البحث.

وهذا األمر يتطلب منك التعاقد مع أو توظيف ُكتاب ماهرين بإمكانهم كتابة محتوى 

وفق قواعد السيو بشكل احترافي دقيق يقدم قيمة جديدة لعمائك سواء الحاليين أو 

المحتملين.

وبالتالي، البد لك من التركيز في إستراتيجيتك للمحتوى خال العام 2020 على تقديم 

https://www.expandcart.com/ar/25882-%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-10-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9/


133

أفضل محتوى فيما يتعلق بمجال عملك، وهو ما يضمن لك أيضا أن تكون متقدما على 

تطورات  Google وملما بها. 

والبد أن نشير أيضا إلى أن المحتوى الذي يستجيب الحتياجات المستخدم ويكون متوافق 

مع ُمحسنات محركات البحث، يضمن لك التنافس بشراسة في عمليات البحث الطويلة 

 Google وبناء سلطة الموقع وإثبات موقع الويب الخاص بك في المستقبل من تطورات

الجديدة.

ومن أجل كتابة محتوى جيد وفق قواعد السيو ويحقق الهدف ويشبع لدى المستخدم 

رغبته وأغراضه واحتياجاته، هناك مجموعة من األسئلة البد من طرحها على نفسك قبل 

الشروغ في كتابة أي قطعة محتوى خاصة بموقعك أو متجرك اإللكتروني.
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الخاتمة

الحمد لله تعالى الذي وفقنا في تقديم هذا البحث، وها هي القطرات األخيرة في 

مشوار هذا الكتاب، وقد كان الكتاب يضم جميع األسئلة التي تخص تحسين محركات 

البحث SEO ، وقد بذلنا كل الجهد والبذل لكي يخرج هذا الكتاب في هذا الشكل.

ونرجو من هللا أن تكون رحلة ممتعة وشيقة، وكذلك نرجو أن تكون قد أرتقت لتساعد 

اكبر قدر من األشخاص، حيث لم يكن هذا الجهد بالجهد اليسير، ونحن ال ندعى الكمال 

فإن الكمال لله عز وجل فقط، ونحن قد قدمنا كل الجهد لهذا الكتاب، فإن وفقنا فمن 

هللا عز وجل وإن أخفقنا فمن أنفسنا، وكفانا نحن شرف المحاولة، واخيرا نرجو أن يكون 

هذا الكتاب قد نال إعجابكم.

 وصل اللهم وسلم وبارك تسليما كثيرا على معلمنا األول وحبيبنا سيدنا محمد عليه 

أفضل الصاة والسام.
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كتــــــاب المســــــــــــار
ن ن محركات البحث SEO للمبتدئ�ي ملخص تحس�ي

تأليف :  محمد عباس

ي علـــــــي
يمكنــــــك متابعــــ�ت
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