
كتدعاسملو ، ىوتحملا ب ةيقيوستلا الت محلا لشفل ةعئاشلا بابس األ نم ديدعلا ديدحت وه مسقلا اذه نم فدهلا
ىلع ىوتحملا ب ةيقيوستلا انت ال مح حاجن نامض ةيفيك ملعتنس اذل ، لشفلا يعاود نم يمحم ماظن ءاشنإ يف

؟. يراجتلا كطاشن ىلع ىوتحملا ب قيوستلا اهردي يتلا صرفلا نم ةدافتس األ ةيفيكو ديعبلا ىدملا

ةنودم تاحفص ءاشنإب نوأدبيف كينف ةسامحب نوعفدني ىوتحملا ب قيوستلا يف ددجلا صاخش األ مظعم
ماهل اإل ردصمو ةسامحلا هعم يضقنت ( لسعلا رهشب هبقلي ) دحاو رهش دعب نكل ماهل اإل ريثأت تحت اهنوعنصي
ةريثم ىرخأو ةمهلم ًاصصق لا مع األ داور دجي امنيب ،؟ بتكن اذام نع : نولءاستم ىرايح مهسفنأ نودجيو

اهبيلا سأ اهل ةباتكلا ف ، اهرشنو اهنيودتل ةصرف نودجي ال مهلا غشنأو مهتقو قيض ببسب نكل ىورت نأ قحتست
نيلمتحملا الء معلا بذجي لكشب صوصنلا فيظوت ةيفيك ملعتو اهنيسحتل بيردتلا ىلع تلقو ءاضق بناج ىلإ

انهو باُتكلا نم قيرف ةرادإ بعصلا نمف ( دعب نع ) نيلقتسملا باتكلا نم نيريثكلا دوجو نم مغرلا ىلعو ،
. هاياكح ةياور نم لمعلا بحاص دحُي

: هقحتست يذلا مامته اال نم اًريبك اًردق دصحت نأ لبق تانودملا لشف بابسأ ضرعتسنل واآلن

ًابلا غ نولواحي مهف ، ديدج كيتكت وأ ةادأ وأ ًاهاجتأ ىوتحملا اوئشنم فشتكي امدنع : عم اال مسجلا ةمز ال تم •
ديدجلا رييغتلا عابت أل مهبيلا سأ رييغت ةباتكلا قيرف لماك ىلع بجوتي ذإ ، يقيوستلا مهاوتحم ةلكيه يف هرشح
هابتن اال بذجي وال نولشفي بلا غلا يفو نيلمتحملا نيكلهتسملا بذج يف رمتسيل هليكشت ةلواحمو فاضملا

. مهعم ةقثلا ينبي وأ دوشنملا

كزيمُت ال يتلا بيلا واألس تايجيتارتس اال نايح األ مظعم يفو ةياغلل ًايسفانت ىوتحملا ب قيوستلا ربتعي : زيامت •ال
. كيسفانم ىلع قوفتت نلو اهببسب كيلع ءوضلا طلُسي نل كريغ نع



ربع يتأي يذلا ، هتازيممو حتنملا فلمل رشابملا جيورتلا ىلع ةئدتبملا ةريغصلا ةنودملا زكرت ام ًابلا غ : ةلزعلا •
. ةمدقملا كتامدخل مهبذجي وال ءارقلا رفني ام اذهو فثكملا يتاذلا جيورتلا

تاملكلا نم ةعئار ءايشأ ىلع روثعلا يف ةعراب قيوستلا تاهج نم ديدعلا : ةميقلا نم رثكأ ةيسيئرلا تاملكلا •
. روهمجلا اههجاوي يتلا لكاشملا لحت ال اهنكلو ، مهت اال قم يف اهعضول ةيحاتفملا

إل قهرُت سانلا نم ريثكلا لمعلا اذه فلخو ًاليوط ًاتقو قرغتسيو ًابلطتم ىوتحملا قيوست نوكي دق : قاهر •اإل
. هدادع

نيذلا و هعم ددج ًاباتك فظوي نمزلا رورم عمو ةنودملا ىلع دحاو بتاك لمعي ام ًابلا غ : عسوتلا نكمي •ال
. ةنودمل ىلو األ ةباتكلا حور ةاراجم مهنكمي ال مهرودب

فوس ةمظنأ دُعنو انب ةصاخلا ىوتحملا ةيجيتارتسا سسأ مسرن فيك حوضوب ملعتنس مسقلا اذه يف
. ةيقيوستلا ةلمحلا هيجوتل اهمدختسن

؟ ةريبكلا ةروصلا يه ام _

إل سيلا وكلا ءارو اهمدختست فوس يتلا تاودأو ةمظنأ ىلإ رظني لب ؛ ىوتحملا ءاشنإ ىلع مسقلا اذه زكري ال
ءاشنإ ةيفيك لوح اهعامس كروهمج ديري يتلا تاعوضوملا فاشتكا ةيفيك ملعتتل ، كب صاخلا ىوتحملا ءاشن

نم ضرغلا نع ةحضاو ةروص كيدل نوكتس ةمظن األ دادعإ درجمبو عيضاوملا هذه لوحو كب صاخلا ىوتحملا
مهعم نواعتلا و مهيلإ لوصولا ب بغرت نيذلا ( نيكلهتسملا ) صاخش األ ىلإ ةفاض باإل ، كب صاخلا ىوتحملا

. كتكرشب ةصاخ ةصق ئشنتف ، ريبك ءيشل اهلوحتو كتيؤر ذخأت فيك فرعتس ، ضرغلا اذه ةمدخل

ءاشنإ نم نيرخ األ نيكمت يلا تبو ىوتحملا ررحُم ىلإ اهميلست كنكمي يتلا لوص األ دحأ ةمظن األ هذه حبصتل
. ةيادبلا ذنم اهتعنص يذلا ةيؤرلا مدخي قوثوم لكشب ىوتحم

نم دكأتلو تقولا ريفوتل كقيرف ضيوفتو ناكم اإل ردق كب ةصاخلا تايلمعلا و ةمظن األ ءاشنإ ةيفيك ملعتتس
درجم ريثكب كلذ نم دعبأ تاقيبطتلا هذهل نوكي نأ نكمي ، اهقيقحت دارملا ةقيرطلا ب ةذفنملا ماهملا ىلع لوصحلا
يف نيرخ اآل نيرثؤملا عم نواعتل ةديدج صرف قلخو ىوتحملا نم ةدافتس اال ةيفيك ملعتتس ، قيوستلل ىوتحم

. كتحاسم

لمع صرفو ةديازتم ثحب جئاتن ىلع لصحت امبرو ، عسوأ قاطنل صاخلا كاوتحم ركف جيورت ىلإ يدؤت دق
ليلقلا نإ فيك ملعت فوس ، قباسلا كنواعت ةجيتن صرفلا نم ديزملا رهظتل ىرخأ تانودم عم نواعتب كعمجت

موهفم طيسبتب لصفلا اذه موقيس ، ةفلتخم رومأ يف هرمثتستل لبقتسملا يف ًاتقوو اًدهج كيلع رفوي لمعلا نم



. ةلوهسو ةعرسب قاطنلا عيسوتب كل حامسلا و كب صاخلا ىوتحملا ءاشنإ

؟ مسقلا اذه ةءارق ءانثأ هب ركفت نأ كيلع اذام •

هيف رامثتس فاال ًادج مهم هنأ إال ، مسقلا اذه يف اهشقانن ةمظنأ وأ تادنتسم يأ دوجو مدع نم مغرلا ىلع
و ومنلا ىلع اًرداق نوكتس ، تاعاسلا أالف لب تائم ريفوتب ًاقح ال كذقنتل اهناقتإو تاود األ هذه ريوطت كل رفويس

رم األ قرغتسأ نإو كسفن عم ربصلا ب ىلحتت نأ ركذت ، رسُي لكبو كب صاخ ىوتحم ةباتك قيرف ىلإ ضيوفتلا
روهش ىدم ىلع نكلو ، ةيادبلا يف ةيلا ثم نوكت ال امبرو كب صاخلا ىوتحملا تايجيتارتسا عيمجتل ًاليوط ًاتقو

و تاطابح واإل مئازهلا و تاراصتن اال ؛ مداقلا مسقلا ةءارق ءانثأ كلمع ةلحر يف ركف اذل ، كبساني ام ىلع زكرتس
. اهنم تملعتو سوردلا

يتلا و مهيلإ ثدحتتس نيذلا صاخش األ هابتنإ تفلتس يتلا كلت عبطلا ب ؟ يورت نأ بحت صصقلا هذه نم يأ
امدنع ةديفملا صصقلا حبصتس راكف األ هذهف ، رخآ لمع بحاص اهمدختسي نأ نكميو ةمكحلا نم ةميق مدقت

لثم ةمظن واأل تاود األ نم ديدعلا نإ ركذت ، ديرف لكشب ملا علل همدقتس امو هديرت ام دجنو كتيجيتارتسا عضن
ةيناجم بلا وق يف تمظُن ةيسيئر تاق ال عو ، ةيسيئر تاملك كنبو ، ددعتم طامنأ ليلد اهب ىوتحملا ةيجيتارتسا

(http://thestoryengine.co/resources ) يف اهدجت

: قمعتن نأ لبق ةيساس األ ميهافملا و تاحلطصملا •

نمض ًاقح ال ةدراولا راكف األ يف ةكراشملا نم نكمتت ىتح تاحلطصنلا ضعب ىلإ كهجوأ ينعد قمعتن نأ لبق
. تافيرعتلا نع ثحبلا ىلإ ةجاحلا نود ةمداقلا لوصقلا

تاكرحم يف حلطصم نع ثحبلا ب ام ًاصخش موقي نيح ىوتحملا فلم ىلع لوصحلا ةسرامم يهو SEO لثم _
. كل لضفأ اذه ناك ةضورعملا ةمئاقلا ةمدقم يفو ثحبلا جئاتن نمض ًايلا ع كفلم رهظ املكو ، ثحبلا

تارايزلا نم ريثكلا ىلع لصحر وال ، ةليوط فاصوأ عم ةعئاش ةيسيئر تاملك يه : ةليوطلا ةيحاتفملا لمُجلا _
ققحتو لهسأ تاحلطصم يهف ًاديدحت رثكأ اهن أل ًارظن نكلو ةيحاتفملا تاملكلا عم ماع لكشب لا حلا وه امك

ةيذحأ ) لثم رغصأ ةيحاتفم ةملكل مادختسا يه ةيحاتفملا ةلمجلا دق ،" ثحبلا جئاتن ةمئاق ردصت " وهو فدهلا
.( ةيفير ًءاقرز جلزت ةيذحأ ) ىلإ ( جلزتلا

اهنولدابتي مهرودب نيذلا راوزلا ديفتس ( ام تافلم ) ليزنتلل لباق كعقوم نم ءزج اذه : يصاصرلا سيطانغملا _
ةدئاف رثكأ ةوطخ مدقي اذهو ، مهب ةصاخلا لا صت اال تاهجو مهتزهجأ ىلإ لوصولا قح كل نوكيو مهنيب اميف
لثمتي يذلا مساحلا فدهلا مدخي اذهو ؛ ةيناث كيلإ مهديعيس ام لا قمل مهتءارق دعب نوذخأيل كتحفص راوزل

. كتمئاق ءانبو ينورتكل اإل ديربلا لئاسر عمج يف



ةوطخ تاميلعتلا ةباتك تارملا ضعب يفف ةبوتكم ةقيثو هذه ( ةيسايقلا ليغشتلا تاءارجإ )SOP كانهو _
. ةنيعم ةمهم ذيفنت ةيفيك حرشت ةوطخب

.! أدبنل


