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ت فيها وسائل التواصل االجتماعي طريقة تواصل ال ينكر أحد اليوم الكيفية التي غير
. ولكن السؤال هنا هو أي محتوى بالتحديد هو ما يجذب لعالمل وتجربتهمتسوقهم الناس و

من  وغيرهاأثناء اطالعهم على ما تعرضه وسائل التواصل االجتماعية باههم أكثر من غيره انت
 تجارية؟يتخذوا قرارات شراء أو يتفاعلوا مع عالمات يدة وا منتجات جدكتشفوالقنوات الرقمية لي

 :لقد تبين أن

 الذي ينتجه المستهلكوى محتال

user-generated content (UGC) 

أصحاب العالمات التجارية من أموال طائلة  هتكبديكل يوم هو العامل الحاسم وليس ما  هويشارك 

 في إنتاجه للتعريف بمنتجاتهم.

منتجات  تسويقشركة  150ومستهلكا  1590شمل  استبيانبعمل  "كالستا"قامت شركة 

جوة بهدف الكشف عن الف واسترالياين من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة هلكمستوخدمات لل

. أصحاب تلك العالماتنتجه يوبين ما  عن المنتجات التي تقع بين ما يريده المستهلك من محتوى

 في كل مكان. للمسوقين في آن واحد وفرصةيراً كشف االستبيان عن نتائج تمثل تحذوقد 

 قت مضىت أهم من أي والمصداقية صار

صار ت ن مفاجئة ولكن المستهلكين الذين أرهقتهم اإلعالنارغم أن هذه النتيجة لم تك

 يقدرون المصداقية أكثر فأكثر.

 %90لإلعجاب أو دعم أي عالمة تجارية إلى المستهلكين  المصداقية عندارتفعت أهمية فقد 

شركات التسويق ترى من  %83فإن وبالتوازي م. 2017عام ن في استبيا %86بـ مقارنة 

 وى األكثر تأثيراً.يرونها أهم مكون للمحت %61وأن المصداقية مهمة جداً 

 .تسألأي الفريق على عتمد ت اإلجابة التسويق؟إذن ما مدى مصداقية محتوى شركات 

 جهامنها بإنتا %92 ة محتواها بإيمانذي بالغت فيه الشركات في تقدير مصداقيففي الوقت ال

. موقفهذا ال عارضونحتوى يتصف بالمصداقية عند المستهلكين، فإن غالبية المستهلكين يلم

https://stackla.com/resources/reports/bridging-the-gap-consumer-marketing-perspectives-on-content-in-the-digital-age/
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المصداقية في أقل من نصف شركات التسويق تتحرى هلكين أن من المست %51حيث يؤكد 

  .محتوى رسالتها التسويقية

 

في الوقت الذي  قداص تقديم محتواً  تفوت على نفسها فرصةكيف يمكن لشركات التسويق أن 

 ؟ مصداقيةكبرى للترى فيه أهمية 

  .اتالشرك هذه استيضاح معنى المصداقية عندا السؤال خالل جابة لهذمكن ان نجد إي

ه ذي ينتجتأثير المحتوى التقلل شركات التسويق من أهمية المصداقية و

    (UGC)المستهلك 

هو أكثر أشكال المصداقية آخرين ن مستهلكي أن رأي ونذي يعتبر المستهلكي الوقت الف

الستبيان، فإن شركات التسويق تحلق في اتجاه امنهم في هذا  %58أهمية حول العالم، باتفاق 

 آخر.

 وأربعة قية بنسبة مرتينكثر مصدااألين كفي الوقت الذي يرى المستهلكون أن آراء المستهلو

تنتجه من محتوى  أن ماة ترى األخيرفإن  التسويق،كات عند مقارنتها بمصداقية آراء شرأعشار 

 .من رأي المستهلكينشر ع  بنسبة مرتين وأكثر مصداقية 

محتوى تقديم تظهر الفجوة في فهم شركات التسويق للمصداقية التي تراها تتمثل في هنا 

على كونه األكثر ليس دليالً  المحتوىرصانة ن أن ، بينما يرى المستهلكوماسكمدروس ومت

 مصداقية.

المحتوى الذي ينتجه المستهلكون أكثر مصداقية عند المستهلكين، فإنه أيضاً جانب كون إلى 

ه عظم المستهلكين على هذت شرائهم. فقد أكد مامل حاسم في التأثير على قرارار عثل أكثيم

ام في الطع تناولمنهم  %57حيث قرر  ،تأثير المحتوى البصريتم سؤالهم عن المسألة عندما 

ألماكن بعينها بسبب وا للسفر خطط %52واشتروا منتجات معبأة  %54ومحدد بسببه مطعم 

 صورة أو مقطع مرئي أنتجه مستهلك آخر.
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ينتجه ذي ال الرقمي ناس يؤكدون على أن المحتوىمن ال %79على نطاق عالمي فإن 

لغة السابقة البا فع عن نسبتهوهو رقم ارتقرارات شرائهم له تأثير بالغ األثر على  المستهلك

في صناعة  شركات التسويق االحترافيةمحتوى لصالح  %13بقيت . 2017في عام  60%

 .لتأثير المشاهير %8و وخدماتهمصورة جذابة لمنتجاتهم 

عدة تقارير عن السلوكيات يدل على اهتزاز الثقة التي ولدتها ثير المشاهير أتدهور ت

 أو خدمة ما.ج لمنتج لمزيفة لبعضهم بحجة الترويا

العاديون  ونالمستهلك ذي ينتجهاليقوم به المحتوى  ذيالكبير ال تأثيرالرغم من ال وعلى

ادة يزمن شركات التسويق التي شملها االستبيان تخطط ل %49فإن  المشاهير،تأثير  مقابل

 .2019في عام ويق عن طريق المشاهير سالت استثماراتها في

لموجه ضدها لزيادة إنتاج محتوها ولكنها ال تستثمر ضغط اتستشعر شركات التسويق ال

 .حتوى الذي يبحث عنه المستهلكونفي نوع الم

تها ال تقتصر فمهم قد عمقت حجم التحدي أمام شركات التسويق.إن وتيرة العمل الحالية 

اجة لتوفير تتعدى ذلك إلى الحبل  فوضوية،داد ز في بيئة تزالفت للتميجذاب وعلى إنتاج محتوى 

 محتوى دائم التجدد.

وى بصري جاذب محت أو العثور على تسويق أن إنتاجن في شركات اليالعامل نصف يؤكد

 المستمرة بالضغط نتيجة المطالبة عن شعورهم منهم %63 عبركما ي تحدياتهم،هو أصعب 

عدالت أكبر. ومن جانب آخر فإن زيادة الطلب على توفير محتوى أكثر بمبإنتاج محتوى 

 والتحفيز والجذبعالية للمستهلكين يعني زيادة الحاجة لالهتمام بجودة المحتوى من حيث الف

لزيادة االعتماد على الصور  2019 تخطط فيهذه الشركات من  %67ولكن  .للمستهلكين
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في الوقت الذي يشير المستهلكون إلى أن هذا رئية التي أنتجتها عالمتهم التجارية الم والمقاطع

 فقط من المحتوى الذي يبحثون عنه. %15التوجه يمثل 

 !ذلك الذي ينتجه المستهلكونإنه  المطلوب؟إذن فما المحتوى 

صادرة عن  ومقاطعن بالمائة من المستهلكين يرغبون في رؤية صور توخمسة وس

 بشكل مستمر. بصريمحتوى نتاج يقومون بإ مثلهم نيمستهلك

ات التجارية من أصحاب العالم توقعوني اعة محتوىنيقوم المستهلكون بص

  موهأن يقد

هلكين، تحول يشبع شهية المستتوفير محتوى غال عاملي شركات التسويق بوسط انش

إلى أكبر مجموعة إنتاج محتوى في العالم. يقول معظم الناس أنهم يرغبون في  كونلالمسته

مثل وجهات السفر  أو الخدمات اإلفصاح عن تجاربهم الجيدة لمجموعة متنوعة من المنتجات

 الجديدة التي يقتنونها.والجمال إضافة للسيارات  ةمنتجات الصحو والمطاعم

 



 
 

 
 6من  6الصفحة 

 

 لمقابلبا ممثلي العالمات التجارية أن ينتبهوا لهم وأنهمظمهم يتوقعون من كما أن مع

ئون تلك العالمات على استعانتهم بالمحتوى الذي بل سيكاف نتباهيكتفوا بالترحيب بهذا االلن 

ح استمرارهم في استخدام منتجات أو خدمات س بترجيمن النا %51أنتجوه. في الحقيقة صرح 

 ة.أي عالمة تجارية تنشر محتواهم الرقمي كجزء من حملتها التسويقي

 

 ؟سويق سد فجوة المحتوىتكيف يمكن لشركات ال

الل تحتاج شركات التسويق لالستماع للصوت العالمي الذي يردده المستهلكون من خ

توجيه مواردهم نحو المحتوى االحترافي ألن قرار عيهم التقليدي لا التقرير وأن يتخلوا عن سهذ

 آخرون. ستهلكونمينتجه  المحتوى البصري الذيالشراء يتأثر في الغالب ب

تي تسويق المتضمن لهذه النتائج سوف يحل مشكلإن التخطيط االستراتيجي لشركات ال

 وتوصيلهأن واحد إضافة إلى تخفيضه للتكاليف  المصداقية في وتوفير الفعال إنتاج المحتوى

   .لمحتوى أكثر جذباً وتأثيراً لعمالئهم

 

 

 


