اكتب
القراء
مقاالت تجذب ّ
ﻗد ﯾﺷﻛل ﺟذب اﻟﻧﺎس ﻟﻘراءة ﻣﻘﺎﻟك وﺗداوﻟﮫ واﻟﺗﺣدث ﻋﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﺗﺣدﯾﺎ ً
ﻛﺑﯾراً ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻘدم ﻋﺷر ﺧطوات ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺳﺎﻋدك ﻋﻠﻰ إﺑراز ﻣﺣﺗواك وزﯾﺎدة
ﻋدد اﻟﻘراء وﺣﺛﮭم ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻘﺎﻻﺗك:
تعرف على جمهورك و ما هي اهتماماتهم؟
ّ
كن مختصا ً في أحد المجاالت ،يجب ان يعرف جمهورك بأنك متخصص في شأن أو مجال ما.
وثق معلوماتك باألدلة والمراجع ،قبل كتابة أي مقال ،قم ببحث موسع عن الموضوع .سيساعدك ذلك على كسب
المصداقية بين القرّ اء كمصدر موثوق به .وقم دائما ً بإضافة الروابط لمصادرك ألنها تساعد على زيادة موثوقية
المحتوى.
ﻛن ﻋﻠﻰ اطﻼع داﺋم ﺑﺄﺣدث اﻟﻣﺳﺗﺟدات .ﻛن ّ
ﻣطﻠﻌﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺟدّات ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﺗﻛﺗب
ﻋﻧﮫ .ﻗم ﺑﺈﻋداد ﺗﻧﺑﯾﮭﺎت ﻏوﻏل ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗﺣدﯾﺛﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻋﻧﮭﺎ.
اﺑﺣث ﻋن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﻘﺎﻻت .اﺑﺣث ﻋن اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق
واﺳﻊ ،وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﮭﺎ .ﻣﺎ اﻟذي ﯾﻛﺳﺑﮭﺎ ھذه اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة؟ ﻣﺎ اﻟذي ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗﺗﻌﻠﻣﮫ؟ ﺿﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎرﻛﮭﺎ ﺟﻣﮭورك أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرھﺎ.
اكتب مقاالت مفيدة .إن المقاالت التي تقدم المعلومات المفيدة أو الملهمة يتم نشرها ومشاركتها بشكل أكبر.
استخدم عنوانا مميزاً .عليك التقديم لمقالتك بعنوان يبين للقارئ الغرض من المقالة لجذبه لقرائتها.
استخدم العواطف.تشجع بعض أنواع العواطف الناس على مشاركة ونشر المحتوى .إن المقاالت التي تثير مشاعر
الحزن من المرجح أن تتم مشاركتها أقل بكثير من تلك المقاالت التي تلهم ،أو تبث مشاعر الحماس ،أو األمل أو الفرح.
النوعية أهم من الكمية .إن إنشاء محتوى موجز ومدروس ومنطقي ،سيشجع القراء على التفاعل مع ما تكتبه.قم بتثبيت
برنامج تحليالت غوغل ) ( Google Analyticsواستعرض أداء المحتوى الخاص بك بشكل دوري .قدّم للزوار المزيد
من المحتوى الذي يرغبون في قراءته .اسأل القراء عن نوع المحتوى الذي يفضلونه  -وقم بكتابة المزيد منه.
توقيت النشر .اختر الوقت المناسب لنشر مقالك .إن دراسة جمهورك المستهدف ومدى تفاعله مع ما تقدمه قد يكون
مؤشراً جديداً عن أفضل األوقات للنشر.

آخر تحديث  -مايو
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