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أستيقظ في النوم عادة في وقت متأخر

أفتح هاتفى وأكتب عن أي فكرة في عقلى

أضغط على النشر

أفتح الهاتف بين وقت وآخر حتى أرى حجم التفاعل على المنشور

 عندما بدأت صناعة المحتوى على لينكيدن، كنت كل ما
أفعله هو
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كان ذلك جيًدا في مرحلة ما كنت أكتشف فيها هذا العالم 
 
 

لكّني أدركت بعد فترة أنى لن أحقق أى نتائج إذا ظللت بنفس األسلوب
 

 لذلك قرّرت خلق نظام  له قواعد وقرّرت مشاركة هذه القواعد معكم
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1.توّقف عن مالحقة األرقام

األرقام ال تعنى شىء إذا كان هدفك بناء جمهور مهّتم
 

هناك الكثير من المنشورات قد تحصد تفاعًال عالًيا لكّنها ال تعكس قيمتك الحقيقية 
 

بينما هناك منشورات تحصد عدد أقل من التفاعالت لكّن تبنى لك مع الوقت جمهور
 
 

 بناء سمعتك الرقمية أهم ألف مّرة من آالف اإلعجابات على منشور ال يبرز قيمتك.
 

g
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2. ليكن لديك محتوى جاهز

إذا كنت تأخذ صناعة المحتوى
بجّدية، البد أن يكون لديك
محتوى جاهز للنشر لشهر على

األقّل
 
 
 

ال أن تستيقظ كل صباح وتّفكر
سأكتب عن هذا الموضوع..
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3. اكتب عن موضوعات محدّدة
 

هذه الموضوعات هى التى إّما أنت لديك خبرة فيها أو مهّتم بتعّلمها
 

 umbrella على سبيل المثال أنا أنشر محتوى عن صناعة المحتوى وهذه هى ال
 التى تحتها أصّنف الموضوعات التى سأتكلم عنها مثل

- content attraction
- storytelling
- engagment

- types of content 



 4. اصنع قوالب محدّدة للمحتوى

قّصة
 تويتة 

اقتباس
 جدول 

انفوجرافيك 
 شهادة عميل سابق

 فيديو 
 قوائم 

القالب باختصار هو اإلناء الذى تضع فيه أفكارك
 

على سبيل المثال:  يمكن أن تكتب المحتوى في شكل 
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اقتباس السبت

نصيحة األحد

تويتة االثنين 

presentaton الثالثاء 

5.جدول المحتوى

بعد تحديد القوالب والموضوعات التي ستعالجها .. عليك أن تحدّد يوم لكل قالب
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6.حدد ساعة واحدة للنشر
 

شخصًيا أنشر  الساعة 5 مساًءا بتوقيت القاهرة في أغلب األّيام
 

وأنت أيًضا عليك تختار ساعة واحدة من اليوم وهى الساعة التى تعتقد أن الجمهور
سيكون متواجًدا فيها.

 
أى ساعة؟  ستجّرب كثيًرا أو تسأل الخبراء ، المّهم في النهاية أنك حين تعرف أكثر

 
 ساعة يتواجد فيها الجمهور، التزم بالنشر فيها.
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7. رّد على كل التعليقات

ألّنه من الناحية العملية ، حين تّرد على أحد فإن منشورك سيبدأ في الظهور لعدد
 

 أكبر، وهكذا..
 

لكّن حين ال ترد على التعليقات فإن المنشور سيموت بسرعة بسبب نقص التفاعل.
 

إذا لم تستطع الرّد على كل التعليقات، فعلى األقل بنسبة 50-75% قم بذلك.
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8. ابِن عالقة مع شريك داعم
 

كل ما سبق من خطوات هى خطوات فردية بحّتة.. أنت من تقوم فيها بكل شىء ،
 

لكن هذه الخطوة رغم أهميتها القصوى أنت وحدك ال تستطيع القيام بها
 

تواصل مع 5- 10 من  صّناع المحتوى  لديهم اهتمامات وجمهور متقارب منك واطلب
 

 منهم دعمك في مقابل أنك ستّدعمهم بالمثل وكن أنت البادىء..
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9. أِعد نشر المحتوى
 

على سبيل المثال، هذا المنشور  يمكننى أن أقسمه إلى 8 تويتات منفصلة 
 

وهذا ما يسّمى ب  Repursposing أو إعادة إنتاج المحتوى
 

وهو الحّل أيًضا لفكرة أنه ليس عندك محتوى أقّدمه.. 
 

هذا ببساطة ألنك ال ترجع لمنشوراتك القديمة فتعيد نشرها  بنفس الشكل في وقت
 

 آخر أو في نفس الوقت لكن في قالب آخر.
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10. اخضع كل شىء للقياس
 

لقد تعّلمت أن ال أكتب منشور ثم أحاول أن أتنبىء بالنتائج..  
 

إن طريقتى هى أن أنشر أوًال ، بعدها أحلل النتائج ثم انشر مجدًدا بناء على النتائج
 

 التي توصّلت لها..
 

إذا كانت هناك مشكلة في التوقيت فسأغير الوقت لفترة وأثبت بقية العوامل
 

إذا كانت المشكلة أن قالب معّين ال يجنى تفاعل مثل القوالب األخرى فرّبما علّى
 

Marwa Elgendy تغيير القالب وهكذا. 



أخيًرا..
 

إذا استفدت من هذا المنشور 
 

ساعدنى بنشره 
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