
: ىوتحملل ةيئرم ريغلا ةميقلا _

عبتت تاودأ نم رارمتساب ةديازتم ةعومجم عم يمقرلا قيوستلا ملا ع يف ءادوس ةعجب ىوتحملا قيوست
نكل الر ودلا مجحب اهسايق نكمي تنرتن اإل ربع ةذختملا ةيدرفلا تاءارج لإل سايق لك نأكو ودبي هنإ تانايبلا
ىتح وأ هسايق نكمي ال هنإ ىوتحملا ءاشنإ ريثأت جئاتن ىلعأ نم ضعب ىوتحملا ب قيوستلا ىلع قبطني ال اذه

. هعقوت

االت جم نم ةانبتم تافسلفل ًاقبط اهسايقو ىوتحملا قيوست تايجيتارتسا فصو متي ام ًابلا غ : بتاكلا لوقي
و رقنلا تارمو ، تاعيبملا تارودو الء، معلل ةيزمرلا روصلا و ، راعس األ ليوحت ) لثم يمقرلا قيوستلا يف ىرخأ

يرامثتس اال دئاعلا ةحلصم يف بصي اذه لك نإ ( ءارجإ ذاختا ىلع مدختسملا ثحت يتلا تارابعلا ، روهظلا
. سايقلل لباقلا يروفلا

وأ تاعيبم باطخ لثم ( هردق هيطعي (ال ليلقب كلذ نم رثكأ هنإ ىلع انب صاخلا ىوتحملا ىري انم ريثكلا نإ
تنرتن اإل ىلع ين ال عإ يبعشت طبار ىلع طغضي امدعب ليمعل رهظت ةحفص يه ="landing page طوبه ةحفص "
ىدملا ىلع ةيضرملا جئاتنلا ب كيلع ردتسو اهب ًامامتها يَلوت نأ كيلعف ةمهم ءايش األ هذه نأ نم مغرلا ىلع ؛
جئاتنلا =" اهلك ةباغلا " دقفتس ال إو " ىوتحملل قيوستلا ةرجش " هذه ىلع بثك نع زيكرتلا خالل نم ، ليوطلا

. ةمداقلا

ميدقت ىوتحملا قيوستل نكمي فيك ": لا قو هتلا قم يف ىوتحملل ةديرفلا ةعيبطلا نع ناهيروه كيرتاب بتك
قيوس لال ىوتحملا ءارش يف ًاروطت دهشن نحن : ًاضيأ كيرتاب لا قو " ماهل اإل دئاع هنإ ديدج رامثتسا دئاع

كنإ ؛ ةيبايسناو ةلا صأ رثكأو ةبذهم قرطب نوكي ءارشلا ىلع رابج واإل ،( ةفلتخم لحارم يف سانلا زقيف ) ةرودك
ةم ال علل ةعمس ءانب ) لثم ىرخأ فادهأ قيقحت ىلع ةيراجتلا تام ال علا دعاسي يذلا يقيوستلا ىوتحملا عم
نإ ذإ ةلكشم يف ةيديلقتلا تاكرشلا نوكت انهو تاعيبملا ةدايز ىلإ ةفاض باإل ( تاق ال علا ءانب و ةيراجتلا



ًامامت ضيقنلا ىلع نكل ، اهومن خالل ددحم نمز يفو ( ليمعلا جايتح (ال ةنيعم ةطقن دنع رهدزي اهقيوست
األ قاطنل ةجيتن الر ودلا ب ًايدقن روهمجلا لعافت دادعأ ئفاكت ميق ديدحت بعصلا نم لعجي ىوتحملا ب قيوستلا

. رارمتساب ةققحتملا ةعساولا فاده

نم دعبأ لصي ىوتحملا ءاشنإ نم دئاوعلا نأ ىلإ اهعبتت ةبوعص نم مغرلا ىلع هنأ راسلا ربخلا " كيرتاب لوقي مث
و لوخدلا تارقن ةدايزل ةادأ هنأ ىوتحملا ءاشن إل رظنت نأ كيلع حرتقأ ال ينكل الت)؛ يوحتلا و( ( تاعيبملا ) درجم

مث " كب صاخلا ىوتحملل اهجتاتحت يتلا ةيساس األ فئاظولا عيمج اهن أل ؛ كلمعل تاداري واإل نيعقوتملا الء معلا
قيوست اهرفوي يتلا ةصرفلا كلتو ةلهذم فُدصو رثكأ صرف كل حتفتس عسوأ ةفسلف نإ " كيرتاب متخيو عباتي

وأ Google Analytics نم اهعبتت نكمي ال دئاوفلا هذه نم ريثكلا فس "أل ، تقولا لا وط ديرف لكشب ىوتحملا
الت يدعتلا ضعب عم نكل ، نيقيلا نم ةجرد يأب ةعقوتملا

ةيؤر ىلع اًرداق نوكت نأ بجي ذإ مهنم ًابيرق كب صاخلا ىوتحملا نوكيل كلوح نم اهمدختسي يتلا ةغللا ىلع
. هثودح ةيناكمإب قيدصتلا و كلذ نم كفده

: مهو روشنملا كاوتحمل ةميقلا نوطعي نم دجن ةياهنلا يف

. روهمجلا عم تلصاوت فيكو هترشن امب بجعم هنكلو ًايلا ثم ًاليمع سيل يذلا ءراقلا _

. روشنملا ىوتحملا ةءارق دعب كعم لمعلل ماهل اإل مهيدلو نيبوهوملا باتكلا نم ديدعلا عمجتس _

. ىوتحمك هترشن ام ةءارق دعب نم كعم نواعتلا يف نيبغار لمع ءاكرش وأ نيلمتحم الء مز عم تاءاقل دقع _

. هب اوبجعأو هترشن ىوتحم يف مهيلإ ترشأ امدنع كوظح ال كلمعل ددج نويجيتارتسا ءاكرش _

. هئشنت يذلا ىوتحملا ةدوج ردقي كلمع يف ديدج رمثتسم _

تاق ال علا ءانبل ةادأ وه يقيوستلا ىوتحملا نأ ىلإ ريشت االت متح اال هذه لك نيب كرتشملا مساقلا نأ ىرن األن
نأ نكمي نكلو ثدحي فوس روم األ هذه نم ًايأ نأ مكل نمضأ نأ عيطتسأ ال : بتاكلا لمكي مث ، يعولا قلخو
هذه نأ ذإ (Landing page طوبه ةحفص ) نم رثكأ هترشن يذلا ىوتحملا ىرت تنك نإ دعاو لكشبو ثدحي
بولسأب هجارخإو ريبك لكشب هيلع زيكرتلا ترتخا يذلا يقيوستلا ىوتحملا ءاشنإ ببسب تأشن ةنيمثلا صرفلا

. باذج



: ؟ ىوتحملا ءاشنإ عم نكمملا ام _

مغر نكل ضورعملا ىوتحملا خالل نم ءارقلا نم ريثكلا هابتنا بذجل ةعساو ةكبش ىوتحملا ب قيوستلا يق يال
نكل ( ةيراجت تام (عال نم هنع بتكت يذلا عم نيدقاعتم اوناك اذإ كعم ءارش ةيلمع ءارجإ مهل زوجي ال كلذ

هذه مظعم نإ ؛ ةصرفلا تحنس املك نييلا ثم نئابز ىلإ كتلا حإ و ةيراجتلا ةم ال علل ءارفس نونوكي نأ مهنكمي
. كعم ًايصخش وأ ىوتحملا هب ترشن يذا عقوملا جراخ ثدحتس فقاوملا

صاخش لأل قيوستلا خالل نم انلا معأ يمنن فيك ) هتلا سر يف اذه ،GrooveHQ سسؤم لوبنروت سكيلأ ركذ
: لا قف ؟) أطخلا

نيبجعم اوحبصأ كيدل ىوتحملا ةءارق خالل نم نكل الء معلا قاطن نم اوسيل نيذلا ءارقلا نم لئاه ددع كانه "
ةياهنلا يف كاوتحمب مهبذجت دق نيذلا لمعلا يف الء مز وأ ءاقدصأ هيدل مهنم ريثك نأ بناج ىلإ كل ًء ال مع مث

لو األ ماقملا يف مهبجعأ لا ن يذلا كاوتحمل ًاعبت كحشريس نم لوأ مه كء ال معف تايصوت مهنم نوبلطي امدنعو
."

يف ىوتحملا قيوست خالل نم ةيليمكت تاراهمب عتمتي WP Curveل كراشم سسؤم سيرون ناد ًاضيأ ركذ
يف هتايدحت ناد شقانيل ؛؟ هل رامث ال دهج هرشن لبق ىوتحملا ةحص نم ققحتلا له : وهو ًالا ؤس حرطي روشنم

.( هتيادب ) الق طن إل طخ ىلع يمسر ريغ لكشب لوصحلا

هذه لمحتسو بصنملا اذه ىلع تاقيلعتلا يف سكيلأو ناد نيب ةكارشلا تايادب ةيؤر كناكمإب لا زي "ال
Godaddy؛ ليغشت ءدب ىلإ يدؤتو تاداري اإل يف ماقرأ 7 ىلإ WP ةكرشلا ىنحنم فاطملا ةياهن يف ةكارشاا
اذ لوبنريت سكيلأ ناك ، هلوح اودجاوت الق" طن اإل ىلع مايأ ةعبس " ناد باتك لا طبأ نم ضعب نأ ركذلا ب ردجي

مهعيمجو لماك ماودب لمعت قرُف ثالث انيدل : لا قو هلا معأ فيظوتل ةياهنلا يف داقنإ ىوتحم عم ةلثامم براجت
ةفلتخم تاقوأ يف يدرف لكشب يعم لصاوت مهنم دحاو لك مث انتنودم نم Grooveب ةرم لو أل اوعمس

ةيضرم جئاتنل انلصوي امم مهنيبو ينيب يفاقثلا براقتلا ىلع ةراشإ هذه نذإ لمعلا اذه لوح ليصافت ةفرعمل
وهف هنع ةماع ةذبن ًاقبسم فرعيو عورشملا يف لمعلا ءدبل كنم برقتلا ( كتنودم وأ ) كتحفصل ئراق لواح نإف

، لوبنريت سكيلأ لا وقأ نم " يفيظولا اإلعالن عقوم ربع نيمدقتملا نمض ةرفوب هدجت ال ام اذهو بسانم حشرم
مهتدعاسم بذجو لا مع األ داور نم ةزرابلا تايصخشلا عم تاق ال علا ءانب نم سكيلأ نكمت دقل ًافلس انأرق امك

ناك دقو مهقيرف يف ديدج راشتسمو رمثتسم مامضنا نع ًابيرق ناد عم نلعيسو ىوتحملا قيوست خالل نم
" مهتنودم خالل نم هب لو األ مهلا صتا

WP Curveل سسؤملا كيرشلا سكيلأ ىدل ىدص تق وال تاقيلعتلا تائم تلا ن نأ دعب ةلا قملا هذه تمت )
.(" يتريف كال كام " يلبقتسملا

: ؟ يقيوستلا ىوتحملل ةيفخلا ةميقلا نسحت فيك •

مث مهتجاحل ةددحم ةيزمر ةروص امأ الء معلا لعجي ىوتحملا نيقوسم مظعم لبق نم عئاش أطخ ًامئاد كانه



و مارقتسن واال رتيوت تان ال عإ لثم ريصقلا ىدملا ىلع حجان بولسأ هنإ ، اهيف مهبغريو اهنع ثدحتلا رشابي
نم ضعبلا كانه معن ؛ رثكأ تاق ال علا نع ثدحتي ىوتحملا ب قيوستلا نأ ًاقباس انفرعو انأرق امك نكب كوب سيفلا

ةلآ " هباتك يف ةرهاظلا هذه نع ثدحت ناد نأب لوقلا ديجلا نمو ، دايح نود تاونسل كنوعبتي دق كروهمج
يفيرعتلا كفلم نأب نودجي دق ذإ كل الء مع اونوكي نأب عمتجملا يف صاخش األ ضعبب يهتني دق :" ىوتحملا

نيطشنلا نيبجعملا نم نونوكي ضعبلا و ،( ةكراشملا وأ قيلعتلا ) ةطساوب كعم لعافتل مهعفديو قوشم
نم نوعفري مهن أل ةيضرم جئاتن كل نوبلجي نيعونلا كال نأ ملعتلو ، مهفراعم لك عم هنوأرقي ام نوكراشيو

. عسوأ تاقاطن يف ةيراجتلا كتم عال ةعمس راشتنا لدعم

و ، همهُلي ًىوتحم ةباتكب كيلعف كقيرف ىلإ مضني نأ هديرتو روهمجلا نم هنيعب صخش كنهذ يف ناك نإ
لئ قال قيرف ءاضعأب جرختسو ، هعابتاو هب ةباتكلا تدتعأ يذلا يساس األ رهوجلا نم ريغت بولس األ اذهب ةباتكلا
( يتوس يروغيرغ ) ىلإ بتاكلا قرطتي مث ؛ ًايلبقتسم اًرمثتسم مضت وأ كب صاخلا ىوتحملا نع نوعفادملا مه

ةمداقلا تايلمعلا حيضوتو هلصاوت يف ةيجيتارتس اال هذه مدختسي (Help Scout= ةيفشكلا ةدعاسملا ) نم
ًاصوصخ ديج لكشب تبتك اهنأب االت قملا نم دكأتلا نع ةلوؤسم نوكت يتلا فئاظولا مهأ نم ةدحاو : لوقيل

لو األ عابطن اإل وه ةهجاولا ىلع رشُني امف ةكرشلا يف مهليغشتو نيفظوملا باطقتسا ضرغل اهضرع متي يتلا
ةنمضملا ويديفلا عطاقم خالل نم وأ ؟) نحن نم ) ناونعب ةكرشلا ( اهعقوم ) ةنودم يف هضرعت دق ، ةكرشلا نع

." دينجتك ىوتحملا " موهفم تحت ( انفئاظو نع ةذبن ) يف

ةباتكلا قيرف الء مز عيجشتل تقولا كتزوحب نوكي اهدنع كب صاخلا ىوتحملا رشنل ىلعأ ريياعم ىلع ظفاح
وه اهيلإ هابتن اال بجيو ةرركتم " ئراق ةيصخش " فلؤملا انل مسريس ناك نإ ، مهعم هيجوتلا ةيفافشب مستت نأو
ال هنأ ركذتو ، هرشنت ام ببسب ةكرشل يلبقتسملا بوهوملا ودغيو كتكرشو قيرف ىلإ بذجنيس يذلا ليمعلا

اال هذه (Help Scout= ةيفشكلا ةدعاسملا ) قيرف مدختسيف ؛ هروهظ ةدم لا متحا سايقل دحوم رايعم دجوي
. ثيدحلا روشنملا ىلع طقف سيل ءارقلا لعافت ديزي امم " دينجتلا ك ىوتحملا " ةيجيتارتس

ءانب لصاوي فيك ءارقلل ( يروغيرغ ) ناونعلا اذه نم فصي " رفصلا نم اهأدبن ةلسلس يف ةددجتم لئاسر ءانب "
نع ةحمل كيطعي فوس هاقلتت ليميإ لكف ، رفصلا نم ةددجتم لئاسر ةرشن ءدبل ةيبيحرتلا ةلسلس يف ةقثلا

ينورتكلإ ليميإ ةلا سر لك طقف ىعسي ال ، قيرفلا يف صاخش واأل (Help Scout= ةيفشكلا ةدعاسملا ) ةفاقث
ةقيرطو ؛ ئراقلا ب يصخشلا لا صت اال ًاضيأ ززعي لب ، ةلصلا يذ ىوتحملا ةكراشمو ةميقلا ةفاض إل هلسلست يف

Help Scout قيرف يفظوم دحأ نم ةيصوت فلمك لسرُي لب طباور ةمئاقك لسرُي ال هنأ ذإ ةريثم ليمي اإل يقلت
هنع نوثدحتي امب عتمتسا دق ًايقيقح ًاصخش نأ نورعشيس ثيح ( ةيصوتلا ) ءارقلا عم مهتقث ينبي ام اذهو

.( ةيصوتلا بحاص ) صخشلا اذه ةيوه نع ةحمل كروهمج يطعي هنإ امكو

: تاق ال علا ءانب ةسدع •

عيمجل " دينجتك ىوتحملا " ةفسلفلا كلت قيبطتل ًاليصفت رثكأ تايجيتارتسا يف لخدن فوس ةقح ال لوصف يف
نم باتكلا لوصف يقاب ةءارق مامتا ىلع ئراقلا اهيأ فلؤملا كعجشيو ، كب صاخلا ىوتحملا رصانع
ىوتحملا ىوتحملا ميمصت يف كروظنم اهدعب ريغتس ، انعم اهكراش يتلا ةيلبقتسملا جذامنلا و تايجيتارتسا

. قمعأ ىنعم هيلإ فيضتو هلعفت ام ةدوج نسحتت فوسو كب صاخلا



: روفلا ىلع اهمادختسا يف ءدبلا كنكمي يتلا حئاصنلا ضعب كيلإف اآلن امأ

وتأ يذلا ىوتحملل ىرخ األ تيتشتلا لماوع وأ ةقثبنم ذفاون رهظت ال يأ ةءارقلا ةلوهسو ةقثلل ةفاقثلل ممص : ًالوأ
. ىرخ أل ةطقن نم يلا قتنإ ءزجك ةين اإلعال ةذفانلا رهظأو ، هلجأ نم

ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ( نوسنوج ليريم ) ربتعت ذإ نييلا ثم الء معل روطتلا ب ءارقلل حمسي ىوتحم ئشنأ : ًايناث
نكل حبرك ماقرأ ةتس ققحي تنرتن اإل ربع يراجت طاشن وه يلا ثملا اهنوبز نوكت نأ Bean Ninjas

لوح ةعئار االت قم اهيدلف ؛ مهلا معأ نم اًدج ةركبم لحارم يف صاخش األ فادهتسإ يه ىوتحملل اهتيجيتارتسإ
االت قملا ريرحتل ةيلا ثم ةادأ تسيل يهو Xzero االت قملا يررحم ةراد إل bootstrapper جمانرب ةرادإ ةيفيك

يف مهنكل ، وجرملا ليمعلل ةيافكلا ةباذج نوكت ال دقو اهلوانتتس يتلا ةيسيئرلا راكف األ اهسفنب بتكت اهنكل
ىنثإ ىلإ ةتس نوضغ يف مهنم نورتشيو Bean Ninjas ةلئاع نم اًدرف حبصيل ( رظتنملا ليمعلا األن( مهقيرط

. ماقرأ (٦) ةتس قيقحتل نولصي امبر اهدنع ، ًارهش رشع

اال نع طقف ثدحتت فال كروهمج نيب ىدص اهلو اهضعبب اهطبر نكمي ًاصصق ربخأ يأ ًافافشو ًاقداص نك : ًاثلا ث
ب ًافوفحم نوكي ام ًابلا غ اذهو مهعم اهنم تملعت ام ةكراشمو كتايدحتو كءاطخأ لوح ًاقداص نكو تاراصتن

فقوملا يف كنإو كثدحمب قث نكل ًافيعضو ًاكبترم كلعجي نأ نكمي يفطاعو ليصأ ىوتحمف ؛ رطاخملا
و ةضقانتملا راكف األ ةكراشم ىلإ جاتحتس كنأ ًاضيأ ينعي ًاليصأ نوكت نأ ، كدهج ىراصق لذب كيلعف حيحصلا

باتك يف اذام ) مهدحأ لأسي امدنع رم األ يف ام لضفأ " : لا قو عضولا اذهل ( ليث رتيب ) قرطت ؛ لدجلل ةريثملا
ال اهكراشتو يصخشلا كيأر نع اهيف ثدحتت يتلا تاروشنملا نأب ظح ال نو Zero؟) to one ؟ دحاو ىلإ رفص

ئشنت فوس ًايفطاع كروهمج طشنت يتلا االت قملا نإف ًامامت ضيقنلا ىلعو ةيلا علا راكف األ ةيبعشلا ب ىظحت
ةيراجتلا كتم عال هاجتا مهب ًايفطاع ًالا صتا

يذاا تقولا لولحبف ام لح بوص ءارقلل كهيجوت وأ كداشرإ دنع ًالصفم نك يأ ذيفنتل ةلباق ةحيصن مدق : ًاعبار
لوصحلل اهنوذختيس يتلا ةمز اال تاوطخلا ةفرعم مهيلع بجوتيف كب صاخلا روشنملا ةءارق نم هيف نوهتني

. ةنيعم ةجيتن ىلع

ةميقلا نم ديزملا ةفاضإ لواحو ينورتكل اإل ديربلا لئاسرو تاقيلعتلا ىلع درلا ب مق يأ متهت كنأ رهظأ : ًاسماخ
ام " نع كب صاخلا ىوتحملا ًاضيأ نوكراشي نيذلا صاخش األ لأسو ، ام لا ؤس ىلع درلا دنع هب مهبيجت امل

." ؟ ( ةروشنملا ةحفصلا ) ةنودملا ىلع هتلا زإ وأ هتفاضإ نودوي امو ؟ مهبجعأ ام رثكأ امو ؟ مهيأر

ةباتك بلط ) لثم ةيديلقتلا ةديفملا ءايش األ نم ديدعلا نع يلختلا لواحف ًاقح ال كدنع ام لضفأ حنمإ : ًاسداس
هعم اهذخأي نأ نكمي ًءايشأ ئراقلل مدقت ةعجارم مئاوقو ةلدأو بلا وق عنصإ لب (" ليمي "اإل ينورتكل اإل كناونع

.( ةنودملا ) روشنملا ةحفص نم اًديعب



: ةص ال خلا •

يلحتلا مكحت ةحول نع اًديعب ىوتحملا ءاشنإ ىقبي نأب ريبك يدحت اذهو ةرطيسملا يه تانايبلا نمزلا اذه يف
زواجتيل فطقتو تُبنت ىوتحملا ءاشنإ رامث كلذ عم ، ىوتحملا قيوستل ًابناوج لقأ وه ام ىلع زيكرنلا و الت

عقوتملا تاعيبملا و الء معلا ددع طسوتم


