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  تقديم
ة الى الموقع اإللكتروني على أنه مجرد صفحات إلكترون الكتيب اإللكتروني اذه ال ينظر

ة اإلنترنت. بل  ه للتسو أو نشر محتو أو مجرد التواجد على ش أنه أداة  علىينظر ال
م وللتواصل.  ة يتعامل معههامة ألداء المهام في العمل وفي التعل متكاملة  جزء من بيئة معرف

ه وسائل نحتاج لها في عصر  ل حدب وصوب وتطورت ف ه المعلومات من  تدفقت علينا ف
  االتصال والتواصل.

جزء أساسي منها ة والموقع اإللكتروني  ة تعرف البيئة المعرف ة  ،سيتم في البدا وأهم
ل  ش وجود موقع إلكتروني أل فرد أو منشآه ثم سيتم التطرق إلى مفهوم نظم إدارة المحتو 

ونات النظام وخطوات بناء موقع دبر عام ونظام الوور  ل خاص حيث سيتم شرح م ش س 
فته. ه ليؤد الموقع اإللكتروني وظ ن رطها  م ة التي  ه واألدوات المعرف   إلكتروني عل

ات الكتاب   محتو
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  المقدمة

ش ال االنسان نه وال وحده ع  يءش أ فعل أ م
عه، اجتماعي مخلوق  فهو مفرده ن وال ط  نجازا يتم أن م
 منهم واحد ل ملك األفراد من مجموعة اجتماع اال ما عمل
ن شيئا  خرناأل عن يختلف العمل ذلك انجاز في قدمه أن م
التالي. معهم يتكامللكنه   مع ون  ألن حاجة فينا فرد فأ و

ع حتى عمل مجموعة ضمن األخرن اته مارس أن ستط  ح
 عمالاأل مؤسسات في ذلك ستجد والمدرسة، والعمل البيت في

ات وفي م وفي الشر اة في وحتى التعل ة الح   .الشخص
مة ال انسان يوجد ال م على قادر غير أو ق ع ال مميز شيء تقد  ستط

مه، اخرون  نه خارق  انسان يوجد ال ما تقد  بلغ مهما شيء ل فعل أن م
  .القوة او اإلبداع من

ة في عمل مجموعة أ تنجح وحتى  لتيا األهداف وتحقي أجلها من نشئتأُ  التي المهام تأد
ل تعتمد أن فالبد لها تسعى سي ش ض القلب فهي المعرفة على رئ  للمنتسبين اسياألس والمحرك النا

ام في ينجحوا حتى عمل مجموعة أل ة المهام الق ا المطلو ل سو ، متكامل ش  ستفيدفت ومتناس
نة نتيجة أقصى تحقي في ملك التي والمعرفة فرد ل مهارة من العمل مجموعة  أ أساس إن.  مم

ه ما بين تدمج التي تلك المعرفة هو عمل  تم التي هارةوالم والخبرة معلومات من المنشأة أو الفرد تس
  . تحصيلها

ما ش أننا و ح فقد جانبل  من بنا أدواته تح الذ الرقمي العصر ظل في نع  أن لزاما أص
ة بيئة ضمنتلك  عملال مجموعة تتكون  ة البيئة تلك عنتماما  تختلف رقم  في سادت التي التقليد

م وفي األعمال مؤسسات اة وفي التعل ة الح ة العقود مر على االجتماع  وسائل يهاف تختل بيئة. الماض
اشر التراسل وأدوات المتنقلة واألجهزة االجتماعي التواصل ة الم ة والسحا  والمعرفة خبرةال مع اإللكترون
  .منا فرد ل ملكها التي والمهارة
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 نبي اليوم نراه الذ والتكامل الدمج إن
قات ة التطب  واألجهزة Cloud Computing السحاب

ات Mobiles المتنقلة ة والش ات االجتماع  وتقن
انات ة بيئة خل Big Data الضخمة الب  تقن
الاأل معها تعاملت التي تلك عن تماما مختلفة  ج
قة  غيرو  محتكرة وغير مفتوحة بيئة فهي. السا
زة ان أ وفي وقت أ في ومتاحة مر  ومن م

تكلفة جهاز أ  يهاف يتسارع بيئة. منخفضة و
ل التطور ال متاحة تكن لم العمل في حرة وتوفر بير ش قة لألج التالي. السا ن فال و  اليوم م
ة ألنظمة قي تعلم بيئة خل في تنجح وأن الحرة تلك من تحد أن جامدة تقن قا حالال ان ما حق   .سا

ة البيئة ان البد من وجود لذلك ة المعرف ارها  الرقم س ضرورةاعت  من ننجح حتى ترفا ول
 بيئة. ناأثناء انجاز أعمال اليوم أيدينا بين نملكها التي وقنواتها المعرفة أدوات مع التأقلم في خاللها
ة والروتين الملل عن عيدا والتطور والتميز االبداع على تشجع متكاملة  ال خالقة ئةبي. والبيروقراط
ان حدها ل النمو عن تقف وال الزمان وال الم م العمل فيها ون  بيئة. مستمر ش  وتؤد تعةم والتعل
مة لتحقي ة ق ق   .سواء حد على وللفرد للمجتمع حق

ة هي بيئة عمل تعتمد على التعلم المستمر يجتمع فيها  ة الرقم البيئة المعرف
ة  ق ات إلنجاز مهمة معينة لها هدف محدد وتقدم منفعة حق األفراد والتقن

  للمجتمع.
ة ومنشآت األعمال  م ة أن تتوفر في المنشآت التعل ة الرقم ن لوالبد لهذه البيئة المعرف كي تتم

ة تحسين  من حاجة في الجامعة والمدرسة والمعهد فالمتعلم . لد العاملين لديها االبداعودعم اإلنتاج
مه أكثر امتاعا وحتى نضمن أنه سيخرج  ون تعل ة حتى  ة التقليد م بديل عن البيئة التعل لهذه البيئة 

ة.  ملك المهارات المطو ة مؤهال  م ة التعل بديل عن بيئة اوالموظف من العمل لعمل حاجة لهذه البيئة 
عمل بإبداع  ة ف تقن في عمله التقليد ستمر في التعلم واكتو ل دائم.و ش   ساب الخبرات 
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 اإللكترونيالموقع المعرفي  -1
ة  ة الرقم إن أول وأهم خطوة لبناء البيئة المعرف

 نتسبينالم ل يجمع الذالموقع المعرفي اإللكتروني هو 
ان في المعرفي للمجتمع املل منه ينطلقون  واحد م  ق
ما والتواصل مهامهم  لمعرفيا والموقع. والتعلم بينهم ف

سه يتم إلكتروني موقع هو نائه تأس  أو لعملا غرض و
م أو التواصل ن والذ التعل اره م ز اعت  لعملل مر
ه تجتمع والمعرفة ة واألدوات النشاطات ف  المعرف
طة ة المصادر المرت ة وغير الرسم  حددةم لمهمة الرسم

صال خاللها من يتم والتي ادل إ  وجمع بينهم ماف والتفاعل المهمة بتلك عالقة لهممن  بين المعرفة وت
ة   .منهم الراجعة التغذ

التالي ة صفحات مجرد اإللكتروني الموقع عد لمف و ة على إلكترون ح بل اإلنترنت ش  أص
 العاملو  والمعلم والطالب والمدير الموظف حتاجها عمل مساحة هو. موتعل وعمل وتواصل التقاء نقطة
تواصل األخرن من يتعلمف عمله خاللها من يؤد حتى  فينا فرد ل عن تعبر التي القناة هو. معهم و
ات تستخدمه التي األداة وهو األخرن أمام  من تقدمه عما للتعبيرلتسيير أعمالها و  والمؤسسات الشر

والمتخصص  والخبير المعلم تخدمهاسس التي الوسيلة هو. أجله من أنشئت الذ الرح تحقيلو  خدمات
علم وصل ل ه خبرته و   . وقت أ وفي انوا أينما لطال

ا من خبرتك والمعرفة التي تملك  ا ومعنو ك اليوم الفرصة ألن تستفيد ماد لد
ن  صالها لألخر ام بها عبر ا ع الق ب أسلوب ممتع ومناسوالمهارة التي تستط

  من خالل الموقع اإللكتروني.ومتميز 
طرة ظل في نعم قي االجتماعي التواصل لوسائل الكاملة الس . هميتهأ  اإللكتروني للموقع ي

ع فالمحتو  ات في ض ه تعتمد الذ الزمن خ ط قىل وسائل التواصل االجتماعي عل ان الحاجة ت  لم
ن ه االعتماد م  عتمادواال فق للتواصل هي االجتماعي التواصل وسائل. خالله من واالنطالق عل
س في عليها  معدومة لدائما التواجد وفرصة مضمونة غير االستمرارة ألن بير خطر هو ما لعمل التأس
  .واردة غير عليها للمحتو  ملكيتك أن حتى
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  عل تحتاج الى موقع إلكتروني؟ 
ةاإل المواقع عن للتعبير الجديد اإلعالم مصطلح نستخدم األن من سنوات عشر قبل نا  لكترون

ارها ة الوسيلة انت اعت ة اإللكترون . الوقت لكذ في أمام المنشآت واألفراد المتاحة الوحيدة اإلعالم
ان ة المواقع حال و ات أغلب انت جهة فمن له، يرثى أنداك العر  والمنظمات والمؤسسات الشر

ة ة على محترفة مواقع تملك ال العر اكين تلك انت أخر  جهة ومن االنترنت، ش  تقدم تيال الد
ة المواقع بناء خدمات   .ومتواضعة سيئة طرقة االلكترون

ح اليوم  ألن أسوأ الوضع أص
 الرقمي االعالم أو الجديد اإلعالم مصطلح

ح  الناس من ثير أذهان في ينحصر أص
سبوك االجتماعي اإلعالم تر ف  قف وتو

ة المواقع متجاهلين أنها اإللكترون  من يءش و
ح لقد. الماضي يز أص  ثير لد أكبر التر

ات من  على صفحة فتح على اليوم الشر
سبوك تر على حساب أو الف  نهاأ معتقدة تو

 هأبوا أوسع من الحديث العصر دخلت بذلك
أن هت أن دون  ة على رسمي موقع لها ون تم  ة الش بوت   .العن

ة المواقع مستو  في بير تراجع الى أد هذا ح العري عالمنا في اإللكترون  لمحتو ا وأص
سبوك صفحات في مسجون  العري تر ف ل متاحا ون  أن دون  وتغردات تو ة أكثرو  أفضل ش  احتراف

حث قابل وثابت مستقر إلكتروني موقع عبر ه والوصول لل   .سهولة إل
ش ات وهم في الكثيرون  ع ة الش ن االجتماع اها معتبر ت اساس ا  همهو

ة على ة االفتراض ة في وهي اإلنترنت ش ق ،ف تواصل وسائل مجرد الحق  ق
تك وضعت فان ة هو  من يهاف استثمرته ما وتفقد تفقدها فقد يهاعل االفتراض
 وه الوسائل تلك عبر تنشره الي المحتو  فكل. لحظة أ فيومال  وجهد وقت
س لها ملك  كنت لم إن سرقت أو ضاعت ان الستعادتها الكثير تملك وال لك ول

ن من   .والمعروفين المشهور
ة المواقع إن زه الرقمي العالم أساس هي المحترفة اإللكترون ه بل ومر ض، وقل  محور وهي النا

ة ة الهو ة الرقم ة أو شخص أل االفتراض ه ،شر ة المعلومات نشر يتم فف ةوالرس األساس م م  وتقد
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ة الخدمات ك الرقمي عالمال ولتدخل. اإللكترون ا موقعا تؤسس أن أوال عل ل لوو  محترفا إلكترون  ش
س تك عن أو عنك عبر م ة القناة ون  عملك أو شر  رهاوتتحدث عب منها تنطل التي اإلعالم

س خاللها، من خدماتك وتقدم اسمك حث أن المقبول من فل  علومةم أ عنك يجدوا فال الناس عنك ي
حار عبر إال سبوك صفحات عبر اإل  اعوااستط إن الزمن من عامين أو عام تغردات في الغرق  أو ف
ال ذلك إلى   .سب

ك ثم ات تستغل أن المحترف موقعك تنشئ أن عدو  عل  رطهاوت االجتماعي التواصل ش
قي  ا هوفهذ األخرن مع ولتتفاعل لتتشارك اإللكتروني موقعك  منظومة لك تكملسالتي  فهيدورها الحق
دونها ك الخاصة الرقمي اإلعالم صال في ستفشل و ة رسالتك إ  مهوركج إلى تصل ولن اإلعالم

ل المطلوب المستهدف ة:  .الش نك مثال أن تعمد الى األساليب التال   م
 سبوك على صفحة لموقعك أن تنشئ ع ف ة خاللها من تستط  جديد ل اآلخرن مشار

ظل موقعك على ُينشر موقعك ك دائم اتصال على الصفحة بتلك المعجبون  ف  لو حتى و
ار من ألكثر متاحة ستكون  الصفحة هذه أن تنَس  ال. يزوروه لم  سبوكف على مشترك مل

ك مما العالم مستو  وعلى ل لالنتشار الفرصة عط  شئنت أن من أس وال. سرع ش
سبوك على صفحة من أكثر و خدمة أ منتجاتك من منتج لكل ون  أن حاجتك، حسب ف

  مثال. ه خاصة صفحةمن الخدمات التي تقدمها 
 نت معلما األعمال أصحاب من نت إن  صورة تعطي أن فالبد أو الخبرة أو حتى إن 

ة  موقع دور أتي وهنا. موقعك زوار على تأثيره له فهذا الجمهور أمام لموقعك احتراف
دإن للمحترفين االجتماعي التواصل ك.  Linkedin لين  صفحةالموقع  هذا في تنشئ أن فعل

 وهنا. موقعك أو منشأتك نشا عن خاللهما من تعبر الهما أو Group مجموعة أو
ك ك إنما الصفحة بهذه فق تكتفي أال عل ضا عل  هذا في لك ةشخص صفحة تنشئ أن أ
ع وتشجع الموقع ك جم عطي فهذا ذلك، فعل على موظف اعاً  س  فر عنو  عنك جيداً  انط
ك العمل   .لد

 ع ال تر على تواجدك فرصة تض  لمعلوماتا وتوزع نشر على قدرة األكثر األداة فهو تو
سرعة الناس من بير عدد بين والمعرفة ادلها يتم يالت الرسائل حجم لقصر نظراً  فائقة و  ت

ين بين  موقعك خاص حساب فتح إلى فاعمد. وصولها وسهولة الموقع هذا في المشتر
تر على ضا واحرص  موقعك، وعلى مطبوعاتك ل في ظهر عنوانه واجعل تو  لىعأ

ل اإلرسال ك أو أفراد مجتمعك، وأظهردور  ش  رسائلك خالل من لعمالئك أو طال
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سيا المفتاح هو ون  فقد تخصصك أو عملك مجال في بها تتمتع التي الخبرة مد  لرئ
ك الناس لجذب   .إل

 ة الموسوعة من جزءاً  ن ا“ المفتوحة العالم يبيد  تحدثت عامة صفحة فيها وأنشئ ”و
 فهذا ،أو مقررك اإللكتروني خدماتك أو منتجاتك أو موقعك أو منشأتك عن أو عنك

ل سيدعم ك اآلخرن تعرُّف بير ش   .مدروس علمي أسلوب عل
 ة المواقع تحتاج  رتهاوشه اسمها لتدعم ”المدونات“ إلىعلى اختالف أنواعها  اإللكترون

ة وأكثر للمتلقي وصوالً  أسهل رما فهي  عض يف ذاته اإللكتروني الموقع من مصداق
ان ك يخطها مدونات موقعك مع يتراف على أن فاحرص. األح  أو جمهورك أو موظف
ك ك  معجب عًا، منهم خل أوأو طال  ما لش منفصلة المدونات تلك تكون  أن على جم

سي موقعك عن حاءً  تعطي حتى الرئ اشر تدخلك عدم إ ة أكثر فتكون  فيها الم   .مصداق
 ة ورسالتك موقعك من مهماً  أو بيراً  جزءاً  تمثل الفيديو مقاطع انت إذا  البدف اإلعالم

ان فهو يوتيوب على ك خاصة قناة تفتح أن  على الفيديو مقاطع لمشاهدة األمثل الم
اً  جزءاً  القناة هذه اجعل. اإلنترنت ن موقعك من أساس ما محترفاً  و  وشارك ليهاع تعرضه ف

فه ما روا دائماً  ات عبر األخرن مع القناة تلك على تض  صفاً و  وضع األخر  الش
قاً  ح حتى مقطع لكل دق حث لمن الفرصة تت  إلى وصولال يوتيوب أو اإلنترنت عبر ي
التالي قناتك   .موقعك و

 ة األجهزة خصوصاً  المتنقلة األجهزة عبر موقعك زوار تجاهل عدم إلى اعمد  اللوح
ة والهواتف تأتى. يوم عد يوماً  تتزايد فنسبتهم الذ قاتت بناء خالل من ذلك و  تصل طب

اشرة أجهزتهم خالل من موقعك المستخدمين هؤالء  برع الستعراضه ضطروا أن دون  م
  .اإلنترنت مستعرض

ة نواة محترف إلكتروني موقع وجود تفترض األساليب تلك ل أن الح  اإللكتروني للعمل أساس
ون  م االجتماعي اإلعالم دور و التالي الموقع هذا تدع م و ة عبر عملك تدع  والحرة والتفاعل المشار

ة األدوات تلك توفرها التي  .االجتماع
نك الرجوع لكتاب " يم   " لألستاذ عمار محمد لمعرفة المزد حول استخدام أدوات التواصل االجتماعي.التواصل الذ

  لكترونييف استخدم الموقع اإل  
ة: س ال رئ ن استخدام الموقع اإللكتروني من خالل ثالثة أش   م
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مساحة عمل -1 ن من خالل الموقع اإللكتروني بناء منظومة  :الموقع اإللكتروني  م حيث 
ة للمنشآة  ة الداخل ة ما أو مشروع معين ل intranetالش تجمع العاملين والموظفين في شر

ل موظف القدرة على أداء ملك  ان وفي أ وقت عبر  ف ة من أ م االعمال اليوم
قات إدارة  اشر وتطب ة وأدوات التراسل الم ة وٕادارة لمستندات اإللكترون تب قات الم التطب

 .المشارع والمهام ونحوها
م -2 مساحة تعل ن استخدام الموقع اإللكتروني  :الموقع اإللكتروني  م ة  منصةحيث  م تعل

ة  م األدوات التعل ة للطالب في المعاهد والجامعات ومنشآت األعمال يتم رطها  وتدرب
ن  م حيث  ة  م المناس ة متكاملة. سالتدرب والتعل منح تمن خاللها عبر مقررات إلكترون

ة االمو  معه اعل ناء المقرر اإللكتروني والتفاألكبر للمعلم والمتعلم في بالحرة قع اإللكترون
ة عيدا عن قيود   الجامدة.األنظمة التقن

مساحة تواصل -3 ن من خالل الموقع اإللكتروني التواصل مع  :الموقع اإللكتروني  م حيث 
ترف المح األخرن سواء موظفين أو عمالء أو أصدقاء أو خبراء أو نحوه عبر نشر المحتو 

ه والتفاعل معه والمنظم تاء وٕادارة  وتشار ةاإلالمجتمعات و    .لكترون

 
  لموقع اإللكتروني كمساحة عمل وتواصل وتعليم ا1 الشكل

  خطوات بناء موقع إلكتروني ناجح 
ستثنى س البد لكل عمل من خطة، وال   خصةود ني وجعال الموقع اإللكتروني من ذلك. و  تأس

صيرة  ة معقدة بل هي مجرد خارطة طر تساعدك على أت تسير على  لبناء موقع إلكتروني أنها عمل
اعها  ن ات م س موقع إلكتروني ناجح أثناء بناء موقعك اإللكتروني. أهم الخطوات التي  تمثل في تلتأس

  االتي:
 .ايؤديهس والمهمة التي األساسي من الموقع اإللكتروني الذ تعتزم بنائههدف حدد  -1
ستهدفهم موقعك االلكترونيلذاجمهورك تعرف على  -2  . س
ة ضع  -3 مر بها.استراتيج  لموقعك عبر خطة واضحة للمراحل التي س

اإللكترونيالموقع 

مساحة عمل

مساحة تواصل

مساحة تعليم
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ة ضع  -4 ي مها وظهورها.تر ة تقس ف ه و  الموقع وترتيب المعلومات ف
م حدد  -5 ظهر أمام الناس.التصم يف س  العام لموقعك اإللكتروني و
ة ضع  -6 ة البدا ة للموقع التي ستستقبل زوار موقعك.عنا س يل الصفحة الرئ  عبر تش
العمل والبناء.نموذجا مصغرا  طور -7  للموقع قبل الشروع 
ار ابِن  -8 مة عبر اخت  مناسب إلدارته.نظام موقعك على أسس سل
ة.محتو اعتِن  -9 الجودة والشمول  موقعك عبر االهتمام 

ن اختر  -10  أمنة وسرعة.المناسب لموقعك عبر استضافة المس
 موقعك أمام جمهورك.دشن  -11
استمرار.إدارة أعمل على  -12 ه  ر ف  موقعك وٕادامته والتطو

 
ن الرجوع لكتاب م ة" يلتفاصيل أكثر حول خطوات ومراحل بناء موقع إلكتروني ناجح    ."سر النجاح في بناء المواقع اإللكترون
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  إدارة المحتوى والموقع اإللكتروني -2
ة أ موقع إن  ما هيئة أو منشأة أو شر

ة على ن اإلنترنت ش  سل رائعا ون  أن م
م في ات في ولكن فحسب التصم  التقن

ة واألساليب المستخدمة عة الفن  نائهب في المت
ن حيث ره أكثر في شارك أن م  تطو

 يبذل في وأن احترافا والمبرمجين المصممين
 الجهود،و  واألوقات األموال من الكثير نشره سبيل
قي ولكن  لذا المحتو  هل قائما، التسـاؤل ي

 ذال المطلوب المستو  على الموقع يتضمنه
ا يلقي  التحديث يتم وهل زواره؟ من ترحي

لته الموقع محتو  في والتعديل مه وه ل وتصم ه حراك ال ساكن موقع أنه أم ومستمر دائم ش  وال ف
اة؟ نا التعديل ان حال وفي ح  لقائمينوا الموقع أصحاب هم هل ه؟ قوم ومن ؟تكلفته هي فما مم
 أو ما مةل أو صورة لتعديل المحترف للمصمم ذلك في العودة يتم قدمه؟ أم ما در واأل إدارته على
ان في للتعديل المبرمج لذلك ل أو الخبر م   األولى؟ الصفحة ش

ا المستخدمة األساليب إن ة المنطقة في حال  تسمح ال اإلنترنت مواقع ثير من بناء في العر
م من موقع أ إدارة على للقائمين ه التعديل أو التح  ذلك إلجراء وللمصممين/ أو للتقنين الرجوع دون  ف
ة تكلفة من ذلك في ما مع التعديل  واقعم مع التعامل يتم أن جرت العادة أن الي عود والسبب .عال

 أنها وأ الصورة تلك من جزء المحتو  وأن محترف مصمم يرسمها جميلة صورة إما أنها على اإلنترنت
ن مبرمج وضعها مبيوتر أنظمة م متم م ما المحتو  لتتح قىف األعمال الحاسوب نظم تتح  في ت

ة الحالتين لتا ل مه الموقع ه ة وتصم ي طرة تحت المحتو  وتر  ألصحاب ون  أن دون  التقنين س
قة حدود في إال دور الموقع   .ض

ح لذا استخدام نظام إلدارة المحتو  الضرور أن من أص  Contentيتم بناء الموقع اإللكتروني 
Management System CMS م في ساعدل ه لتح ل ف  ه أدر  هم من قبل من ومحتواه أجزائه و

انته ذلك ص ل المد على و   تطوره. مع والتوسع الطو



 اإللكتروني والووردبريس كمصة تعليم وعمل وتواصل دليلك الستخدام الموقع
 

12 

ات تشير ة المواقع من %50 حوالي أن الى االحصائ  اليوم الموجودة اإللكترون
  .المحتو  إلدارة نظام على تعتمد ال

ب محتو  إدارة نظم هي ما    ؟WCMS الو
ة المسؤولة األنظمة تلك هي  التي )المعلومات (المحتو وتوزع  ونشر وٕادارة إنشاء عن الحاسو

ة منشأة أو األفراد من مجموعة أو فرد ملكها وم اة دورة بوظائفها تغطي حيث خاصة، أو ح  ح
ةر  أ وسيلة أو اإلنترنت على بنشرها نتهاءاوا مصدرها من وجلبها إنشائها من بدء المعلومة  أخر  قم

ات مرورا   .والتحديث واألرشفة والفهرسة والتدقي التحرر عمل
 ذهه له تسعي التي األساسي الهدف إن

 مصدر أمام الفرصة إتاحة هو األنظمة
 ومدق ومحرر مؤلف من ذاته المعلومات
م من عمل وصاحب  المعلومات الكامل التح

ة ف ةتق خبرة أل حاجة أدنى دون  عرضها و  ن
ات ذاتها النشر بوسيلة عالقة لها با تقن  مثال لو

يز يتم حيث  على نشروال التحرر أعمال في التر
س ذاته المحتو  ا على ول  خدمةالمست التكنلوج

ة الوسيلة توفير عن عدا  نشره في ل تحديد في المناس ال أو الش  وفقا المعلومة لعرض المختلفة األش
ذا  النشر ووسيلة لمتلقيها  نطاق منض المعلومات من غيرها المعلومة تلك عالقة تحديد على القدرة و
ات  محدد ضا تسهيل وصولها لمحر حثوا   .ال

ن أين    المحتو  إدارة نظم استخدام م
ح المحتو  إدارة أنظمة أن على الخبراء يجمع  جالبرام اهم أحد القادمة السنوات خالل ستص

 ـ وصالنص معالجة أنظمة مثل مثلهاأو حتى األفراد  صغيرة أو انت بيرة منشأة أ في  واألنظمة
MS Word ار  مثال  أل ركوالمح األساسي العصب هي والتي المعلومات تعنى األنظمة تلك أن اعت

ة منشأة وم التالي الحالي عصرنا في خاصة أو ح  حد ندع قف ال المحتو  إدارة نظم استخدام فإن و
شمل ات ل الواقع في و ن وال للنشر معلومات لديها التي الشر ن التي المجاالت حصر التالي م  م

م. األنظمة من النوع هذا ستخدم أن   سواء في العمل أو التواصل أو التعل
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م ةإدارة المحتو  أنظمة تعتبر مثال ففي التعل ر بناء في اساس  ٕادارةو  وتطو
ة المقررات ة اإللكترون ة مرونة توفر ألنها والتقليد  مالتح في للمعلم عال
ضا اإللكتروني مقرره عبر ينشره الذ المحتو   من بللطال الفرصة توفر وا

ة   .نشره يتم ما على التعلي المشار
ار اعت ة الدول أن و س  طرقها في العر ومة لتأس ة الح  نظم فإن E-Government اإللكترون

ة تعتبر المحتو  إدارة ةا لوضع أساس ة لبن ومة لتلك التحت ة الح  على اآلراء تأجمع حيث اإللكترون
ة الخطوة أن ومة الى االنطالق ونقطة األساس ة ح ة الكترون  وماتالمعل من قدر أكبر توفير هو قو

ار  منها والمستفيدين للمواطنين ومات ووزارات وهيئات دوائر أن اعت  تملك منها ةالعر خصوصا الح
دسة المعلومات من هائال ما حاث وتقارر ملفات في الم  الهائل لكما ذلك وتوفير, أحد عنها علم ال وأ
ساهم اإلنترنت عبر للناس المعلومات من  ماتلخد أساس حجر ضع معلوماتي مجتمع خل  في س

ومة ة الح ال االلكترون ن وال,  مستق ة تلك ضخ األحوال من حال أ م   معلوماتال من الهائلة الكم
ة مرونة   .المحتو  إدارة نظم عبر ونشرها إدارتها دون  عال

  :المحتو  إدارة وأنظمة اإلنترنت مواقع بناء 
ة على المواقع ه تتمتع لما نظرا   الش
ة بوت عة من العن  وسائل عن تميزها خاصة طب

ة اإلعالم  هائل م مع التعامل قدرتها على من التقليد
عة ذات المعلومات من ال المتغيرة الطب  واألش

 هال تهدف ولما) وصوت وصورة نص من( المختلفة
 يف اليها الزوار من عدد أكبر جذب من المواقع تلك

 لقدرة إضافة المواقع من الكبير العدد هذا خضم
 فقد  هامع والتفاعل المعلومة مع التجاوب على المتلقي

مةس أسس على ضخمة إنترنت مواقع بناء في المساهمة في االكبر الدور المحتو  إدارة لنظم ان  ل
ال د ة األساليب عن و ة المواقع بناء في التقليد  Static Web  والثابتة Dynamic Pages sites الدينام
Sites ه تعتمد الذ األساس جعلها نجاحا ذلك تحقي في ونجحت ات عل  فيفراد واأل والهيئات الشر
ات المواقع بناء ة والبوا م أو اإلنترانت أو لإلنترنت سواء  Portals اإللكترون  لتجارةا أو اإللكتروني للتعل

ة اب أهم ولعل ونحوها اإللكترون   :النجاح ذلك الي أدت التي األس
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 ل األنظمة تلك تساعد ش ات إثراء بير في و ة البوا ة ذو و محت والمواقع اإللكترون  نوع
تاب محررن من أنفسهم المحتو  أصحاب من إعداده تم جيدة  يف وٕادارين وتساهم و

ة مستخدمي بين التواصل ذلك المنشأة داخل أو اإلنترنت على البوا  وماتالمعل وصول و
ل ش ة   لىع الحصول في أعلى لفرصة عني مما حتاجها نم إلى ومستمر محدث الكاف

عات   .أكثر وزارات مب
 ة في هو اإلنترنت مواقع على ينشر ما ل أن مبدأ من تنطل األنظمة تلك أن  ارةع النها

ال ولكن ”محتو “ عن  المحتو  هذا وأن ).وأصوات وأرقام ونص صورة من( مختلفة أش
ه قبل من لإلدارة قابل دون  أصحا ة معرفة و قة تقن س وهذا مس ه هو ما ع  في لحالا عل

ة المواقع ة الدينام طرة تكون  والتي التقليد  المواقع نم محددة أماكن محدودة عليها الس
ل ش قا مبرمج و ار مس أنه الموقع مع تتعامل أنها اعت ي نظام و  جزء حتو الم وأن حاسو

قا أتمتته تمالذ  النظام ذلك من من التالي  مس لف الصعب منو   .ذلك عد تعديله والم
 عنها ومعبرا المنشأة ان من جزء أنها على والمعلومات المحتو  مع تتعامل النظم تلك أن 

س التالي فق للنشر معلومات مجرد ول ست فهي و  يتم Admin المواقع إلدارة نظم ل
ة المواقع مع الحال هو ما محدد لغرض برمجتها ة الدينام  الى لكذ تتعد وٕانما التقليد

ة ونشرها بجودة المعلومة إلدارة نظم ونها   .عال
 ة المحتو  إدارة نظم توفر ان انات بين للفصل اإلم  يتضمنه ذال والمحتو  والمعلومات الب

ة جهة من الموقع ف م( المحتو  ذلك عرض و ح مما أخر  جهة من) التصم  ةفرص يت
حرة اآلخر على التأثير منهما دون  أ في التغير أو التعديل  عن يختلف وهذا املة و

ة لمواقع المنتشرة الجاهزة النماذج تلك ه دينام   .نموذج
 ة مع التعامل على اإلنترنت لمواقع القدرة النظم تلك تمنح  سرعةو  المعلومات من ضخمة م

فاءة ة و انات لقواعد المفر االستخدام دون  عال  ل المحتو  ون  حيث Database الب
ات عبر الموقع زائر أمام للعرض جاهز تفاصيله  االضطرار دون ) المؤقت الحف( الكاش تقن

انات قاعدة من المحتو  لجلب   .لذلك ومبرر حاجة وجود عند إال طلبها عند الب
  :المحتو  إدارة أنظمة استخدام فوائد 2-3-1

ةإع وسيلة على وال األخر  دون  معينة فئة على المحتو  إدارة أنظمة استخدام قتصر ال  الم
س األنظمة تلك مستخدمو يجنيها التي فالفوائد غيرها دون  ن حدود، لها ل م  هذا ستخداما فوائد إجمال و
ما األنظمة من النوع   :يلي ف
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 ة المرونة توفير  معرفة أو لتدخ دون  المحتو  أجزاء ل في والتعديل التحديث في العال
ة ال التحديث أو التحرر قوم ممن تقن ه قيود و  وماتمعل وصول ضمن مما عل

ة جودة ذات حديثة التالي للمتلقي  Up-to-date عال ض و انة تكلفة تخف  لمحتو ا ص
 .له المتلقين من بير عدد مع التعامل على وقدرته

  م تساعد تلك األنظمة على حث حيث تساعد تعظ ات ال وصول الموقع من خالل محر
ة والتي تتعامل معها مثال  الصفحات اإللكترون ة المرفقة  انات الوصف على نشر الب

ام الزائر  حث عند ق غوغل لتظهر الموقع اإللكتروني ضمن نتائج ال حث  ات ال محر
الموقع اإللكتروني. لمات لها عالقة  حث عن   ال

  بر عومفهومة من قبل الزائر واجهات استخدام سهلة تساعد تلك األنظمة على بناء
ع صفحات الموقع  م متناس لجم اها وحفاظها على تصم االعتماد على القوالب في بن

  اإللكتروني.
 المعلومات قبل  تلك مرور خالل وذلك من نشرها يتم التي المعلومات جودة تحسين

ة طرف من ألكثر تضمن Workflow عمل بدورة نشرها  والتعديل التحديث في المشار
اته دوره وف ل المحتو  في والمعالجة والتدقي  فلح قو  نظام ضمن وصالح

ات   .ذاته المحتو  مع ورطها وٕادارتها الصالح
 ات دعم ة المنشأة الخاصة العامة والعالقات التسو عمل وم  نم خاصة أو انت ح

ة على الحفا خالل ع في للمعلومات ومميزة موحدة هو  تمي التي النشر وسائل جم
ما ة تسهل استخدامها  ة الرسالة وصول عمل ق ل للمتلقي التسو  ما وموحد واضح ش

ل الصورة وصول علي المعلومات غزارة تساعد ضا أوضح ش  توسعمجاراة ال للعميل وأ
  .المنشأة حجم في المستمر التطور مع المعلومات في المتوقع والنمو

 ال عديدة مرات النظام يديرها التي المعلومات ذات استخدام إعادة على القدرة أش  و
ات حسب مختلفة ن فمثال وتطوره الموقع اإللكتروني متطل  على برالخ ذات نشر م
ل جردة صفحة ل   PDF ملف وعلى ش ال إنترنت مواقع عدة وعلى ثان ش  أش
التالي. أخر  ررة المعلومات على تماما القضاء و   .الخاطئة أو المتضارة أو الم

 ر  لألعمال األنظمة تلك دعم خالل من المنشـأة في العاملين قدرات تطو
ل لهم للمعلومات وتوفيرها  Business Processداخلها سب المنا الوقت وفي مستمر ش
  .خارجه حتاجها ولمن العمل بيئة ضمن
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  :المحتو  إدارة نظم ووظائف عناصر 
ن  م م ل المحتو  إدارة أنظمة بها تقوم التي الوظائف تقس ة وظائف أرع عام الي ش  :أساس

  

 نوت إنشاء فة أول أن:  Content Creation المحتو  كو  المحتو  إدارة أنظمة بها تقوم وظ
ين هي دون  المستخدم تم ة معرفة و  نم إما وذلك يرد الذ المحتو  إنشــاء من تقن

اشرة إدخاله خالل  عم النظام ر خالل من أو النظام المرفقة التحرر أدوات عبر م
انات قواعد ة أنظمة أ أو ب   اشرةم المعلومات لتغذيتها المنشأة لد عاملة أخر  حاسو

ل نشرها التالي و  لمعلوماتا فمثال ذلك في النهائي المستخدم تدخل دون   تلقائي ش
عات عن ارة تكون  قد معينة سلعة مب  اشرةم النظام في وأدخله ما اتب حرره مقال عن ع
ارة أنه أو اشرة جاء تقرر عن ع عات نظام من م  ظمن أغلب وتعتمد .المنشأة في المب

 Content structure أجزائه ذاته المحتو  على المعلومات مع تعاملها في المحتو  إدارة
فة أن حيث المحتو  يتضمنها التي الصفحات مع تتعامل وال  لكت إنتاج النظام وظ

التالي Page Generation الصفحات ح و يب المنشأة على النظام للقائمين يت  لمحتو ا تر
ن فمثال  لحاجتهم ووفقا شـاءون  ما يب م  من تكون ي لكي المقاالت خاص محتو  تر

  .المقالة وجسم والكاتب المقال عنوان
 المحتو  إدارة Content Management :تأتي النظام عبر المحتو  وضع يتم أن مجرد 

ة وتتمحور إعداده، في شارك ومن المحتو  ذلك إدارة مهمة ةا العناصر اإلدارة عمل   :لتال
o مة اإلصدارات افة على الحفا  عنصر أ أو المحتو  ذات من والحديثة القد

م إصدار أل العودة الفرصة إلتاحة منه ع أو قد الت تت  على تجر  التي التعد
  الحاجة. عند المحتو 

o م ات التح  ل قوم أن النظام ضمن حيث Authorization المستخدمين صالح
ام من المحتو  إعداد في شارك طرف ام مسموح هو ما الق  في ءسوا فق ه الق

  .النشر أو الحذف أو التعديل أو اٌالضافة
o ة العمل دورة ضمن المحتو  سير ضمان  نشأةللم أو ذاته المعلومات لمصدر المناس

Workflow هانشر  قبل عليهم تمر أن يجب من على المعلومة مرور ضمن حيث 

المحتوىنشر المحتوىعرض المحتوىإدارة المحتوىانشاء 
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ات وفقا م حيث مستخدم لكل الممنوحة للصالح  لواجبا التصرف النظام يتح
ه السير الواجب والمسار تنفيذه  من بلق من قبوله أو معين محتو  رفض عند ف

ة لهم   .ومشرفين ومدققين محررن من بذلك الصالح
 المحتو  عرض Content Presentation  :ون  العمل دورة في المحتو  مرور مجرد 

ير المنطقي من ال المحتو  ذلك عرض طرقة في التف أش _ النشر يلةلوس وفقا مختلفة و
عة_ خاللها من المعلومة عرض يتم التي  تملك المحتو  إدارة فأنظمة, المتلقي وطب

ة المرونة ال تحديد يتم أن تسمح التي الكاف  لمعلومةا  لعرض متنوعة وطرق  مختلفة أش
 Content قوالب على االعتماد وذلك مرة من أكثر النظام الي إلدخالها االضطرار دون 

Template  مها يتم ان يوضح المحتو  عناصر من عنصر لكل تصم ة م ف   رضهع و
 كثرأ على ما محتو  ظهور مثال سمح وهذا ذاته، المحتو  عالقة لذلك ون  أن دون 
أكثر اإلنترنت على موقع من ل من و  دخلت ودون  للنظام المعلومة تلك دخول مجرد ش
ات منحو إذا اال المعلومة تلك معد قبل من   .لذلك صالح

 المحتو  نشر Content Publishing :سي الهدف تمثل التي األخيرة الخطوة وهي  الرئ
ن من تجعل للنشر أدوات المحتو  إدارة أنظمة توفر حيث ذاتها المعلومة لوجود  المم

صال منخفضين وتكلفة وقت وضمن  الي لهابتحو هدفها الي معلومات من إدارته تم ما إ
ة صفحات نشرها إلكترون ة هذه تتم أن سمح النشر لجدولة نظام ضمن وذلك و  العمل

ل ة في طرقتين المحتو  إدارة أنظمة وتستخدم  .Publishing Schedule ألي ش  عمل
  :الحاجة حسب النشر
o الدفعات عبر النشر Batch Publishing :عتمد  بيئتين وجود على عمله أساس في و

ات بها تجر  التي و Staging Environment اإلنتاج بيئة إحداها للعمل  عمل
اشر العرض بيئة واألخر  النشر و التدقي و التحرر  Live Environment الم

اشرة عالقة أ دون  الزوار أمام فق العرض على دورها قتصر والتي  امبنظ م
ات افة تكون  اإلنترنت مواقع بناء حالة في فمثال,  اإلنتاج  اإلدارةو  اإلنتاج عمل

ذا للمحتو  ة اإلنتاج بيئة ضمن العرض قوالب بناء و ةا األطراف من القر  لمشار
 بالو خادم بها قوم التي المهمة هو المحتو  عرض بينما  المحتو  إعداد في

Web Server اشر الخادم على   المحتو   بإرسال المحتو  إدارة نظام قوم حيث الم
ه HTML صفحات هيئة على للنشر الجاهز  المحتو  لهذا عالقة أدنى دون  إل
ة سرعة توفر حيث ذاته النظام   .للموقع زائر تصفح عند التكلفة في وانخفاضا عال
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o اشر النشر  نشر على هنا عمله النظام في عتمد: On-Line Publishing الم
انات قاعدة من جلبها عد On Request لها الموقع زائر طلب عند المعلومات  الب

اشرة  في ء سبب قد مما On the fly الطلب وقت بها الخاص القالب ورطها م
 Cashingاش) ( المؤقتة الذاكرة إلدارة وفعال قو  نظام يتوفر لم ما العمل

System، 
حت أنظمة إدارة  ة التي تتميز بها اإلنترنت اليوم أص ة العال نظرا للدينام
اشر هي األكثر استخداما خصوصا مع  المحتو التي تعتمد على النشر الم

  تطور أدوات إدارة الذاكرة المؤقتة.
  :المحتو  إدارة نظم سوق  

ن التي واألنظمة لبرامجا آالف األخيرة الفترة في انتشرت فها م عتبر حتو م إدارة نظم تصن  و
ام هذه نموا األسواق أكثر البرامج  من النوع هذا سوق  عتمد ،األ اراال على األنظمة تللك نجاح و  خت
قها على القائمين قدرة ثم ومن أوال المالئم للنظام الجيد اجات تفهمهم ومد Implementation  تطب  لالحت

ة ق ة التكلفة وتعتمد العمل البدء قبل األنظمة تلك وجود من الحق  على ألنظمةا من النوع لهذا اإلجمال
ا  للتعديل قابليتها مد  إليها واإلضافة Integration أخر  أنظمة مع والتكامل  Customization تقن

Plug-in اته الموقع اإللكتروني حاجات حسب  أ قبل من استخدامها سهولة مد الي إضاقة ومتطل
ه س تدرب مجرد فرد ار عل ة تلك له تسعى الذ األساسي الهدف أن اعت  هو األنظمة نم النوع

ع الفرصة إتاحة م للجم   تقني تدخل دون  المحتو  والتعديل التح
قات وتتنوع قات بين ما التطب  و OpenText ـ الضخمة للمواقع المخصصة التجارة التطب

SiteCore قات ة والتطب انا تأخذ بدأت والتي Joomla و WordPress ـ المصدر مفتوحة المجان ا م  قو
ة المواقع إدارة في ات تشير حيث اإللكترون  أنظمة غلى ةمبن العالم في المواقع نصف أن الى االحصائ

  المصدر. مفتوحة
ن هي المعلومات إن ة أل األساسي الر ة على نشر عمل  ةوسيل أ على أو اإلنترنت ش

ة نصب أخر  إعالم ان الوقت في المتلقي الي المعلومات تلك وصول في دائما الهدف و  لمناسبينا والم
متها تفقد فالمعلومات  قدر نشرهات التي المعلومات االهتمام علينا لذا ،حتاجها من الي تصل لم ما ق

م اهتمامنا   متين. بناء أو رائع بتصم
  



 اإللكتروني والووردبريس كمصة تعليم وعمل وتواصل دليلك الستخدام الموقع
 

19 

  لبناء الموقع اإللكتروني ووردبريسالاستخدام  -3
س من أشهر أنظمة إدارة عتبر نظام الووردبر 

ة على شرع المحتو اليوم فأكثر من  ة المواقع اإللكترون
عتبر ال ووردبرساإلنترنت تعتمد على  ة.  نظام مصة أساس

فضل قدرته على  بير وذلك  سهل االستخدام وقو الى حد 
ة والتي تجعله قادرا على  مرونة عال تقبل اإلضافات والقوالب 

ا خدمة أ موقع إلكتروني  عة تقر ان حجمه وطب مهما 
تكلفة معقولة. قدمها و   الخدمات التي 

ن عام  ووردبرسبدأ ال ح نظاما  2004مصة للتدو ص ة ل ثم تطور على مد السنوات التال
ة  ات اإللكترون ب والبوا ة غارتنر ش وقد ضمنته ،مفتوح المصدر ومجانيمتكامال إلدارة محتو الو ر

ات  ضا عن البوا ب وأ ة التي تصدرها عن أنظمة إدارة محتو الو حاث في تقاررها السنو لأل
ة.    اإللكترون

س ع طر الووردبر ة المعتمدة على  %60لى حوالي س من المواقع اإللكترون
عدد حوالي  اإلجمال  ة  ع المواقع اإللكترون عادل ر ما  نظم إلدارة المحتو 

بين مواقع صغيرة وأخر ضخمة تخدم مالين  مليون موقع إلكتروني 66
ة   .الصفحات اإللكترون

ونات نظام إدارة المحتو   سم   ووردبر
ة أرعةمن  ووردبرسالمحتو يتكون نظام إدارة  س عضها لكنها م أجزاء رئ   :تكاملةمنفصلة عن 
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  الشاشة الرئيسية لووردبريس 2 شكل

عتمد عليها في عمله وتتضمن نواة النظام -1 ة للنظام التي  ة األساس إدارة  دواتأ: وهي البن
عة له الموقع اإللكتروني ة التا ةالمستخدمين و  والمواقع الفرع حرك القوالب والسرة وم والحما
ة بلغة والمقاالت الصفحاتواالضافات ومولد  نو وهي لغة البرمجة األسرع  php. النواة م
ة اإلنترنت انات واألكثر انتشارا على ش عتمد على قواعد الب  مفتوحة المصدر. MySql، و

ع وتخزن محتو الموقع اإللكتروني الذ  :قاعدة المحتو  -2 ه تجم ان الذ يتم ف وهي الم
المحتو النصي والصور ومقاطع الفيديو وذلك عبر نظام  يتم إدخاله ونشره والمتمثل 

انات  file systemالملفات  قدرة على توفير  ووردبرسيتمتع ال. Databaseوعبر قاعدة الب
ة لوحد ل ة لبناء أ ه ان حتاجها الموقع اإللكتروني. تعتبر االم ات المحتو التي قد 

هوما يرافقها من الصفحات والمقاالت  انات وصف فات وأوسمة و ق تصن س  اتوتعل هي ا
حقول معرفة من قبل  ة خاصة  ل ن بناء ه م ة يوفرها النظام المستخدمين لكن  ل ه

التالي بناء وحدة المحتو ا ةالمستخدم حسب الحاجة و قوائم  للموقع اإللكتروني لمناس
ة أو نماذج اإلدخال وغيرها.   الموظفين أو العمالء أو الوثائ اإللكترون

ة : وهي التي تعطي الموقع اإللكتروني القوالب -3 ي له وتر ة صفحاتهش ف الزوار تفاعل  و
ة أو التي تطلب  معها وتتوفر للنظام أالف القوالب الجاهزة لالستخدام فورا سواء منها المجان

ا.  ال ماد نك أن تجد القالب الذ يناسب موقعك  تتوفرمقا م حيث  بير  ل  ش القوالب 
عته.  ان مجاله وطب ا  عض هذه القوالب أدوات أ لى لتساعد عبناء الصفحات تحو 

س مواقع أكثر تع التقنيينقيدا دون استخدام تأس وليد الصفحات يتم ت .البرمجة أو االستعانة 
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وقع النش فتظهر صفحات الموالقالب المخزن المحتو من قبل نواة النظام عبر دمجها بين 
 اإللكتروني الى زواره نتيجة لذلك.

م  ة الفصل بين التصم هي أحد من جهة أخر والمحتو من جهة إن عمل
م الصفحات في أ وقت دون أن عناصر القوة ف نك تعيير تصم م ي النظام ف

س. الع س    يؤثر ذلك على المحتو المخزن والع
ة للنظام أو للموقع اإلضافات -4 ات التي تساعد على إضافة وظائف إضاف : وهي البرمج

بير  لموقع ل يبدأ من إضافة قوائم أو نماذج إدحالوواسع اإللكتروني وهنا نتحدث عن مجال 
ة تواصل  لكترونياإل م أو بناء ش ة أو التعل املة للتجارة اإللكترون قات  وتنتهي بتطب

افة المجاالت  ووردبرسف من اإلضافات المتوفرة لنظام الاجتماعي. هناك االال تغطي 
حتاجها أ موقع إلكتروني ن أن  م م الوصول  التي  ة وتعظ ة اإلضاف أدوات الحما

قات مختلفة حث والتكامل مع أنظمة وتطب ات ال ع هذه اإلضافات قابلة للتع لمحر ديل وجم
ص عند الحاجة.   والتخص

ة  ة أل موقع إلكتروني عمل ار اإلضافات والقوالب المناس ة اخت عض مجهدة تعتبر عمل
اع أساالشيء  ) وذلك (لكنها اقل تكلفة من ات ة:ليب أو استخدام أنظمة أخر اب التال   نظرا لألس

ار ما  -1 س في قالف اإلضافات والقوالب بدالموقع من آيناسب اخت حاجة الى خبرة ل ة أمر 
ة فحسب بل في   المستهدف من الموقع اإللكتروني.الزائر المواقع اإللكترون

ختراق ومعرضة لالاألمان في  تتوفر الكثير من اإلضافات والقوالب التي تعاني من مشاكل -2
عرض الموقع اإللكتروني للخطر.  مما قد 

ون تمنع قد   -3 عض اإلضافات والقوالب عن جهل أو عدم خبرة الموقع اإللكتروني من ان 
ه. حث مما قد يؤخر وصول الزوار المستهدفين ال ات ال   متاحا لمحر

ساء موقع إلكتروني على نخطوات ب    ووردبر
اعس ر موقع إلكتروني على ووردبن لبناء م ة: ات   الخطوات التال
يب النظام -1 غي أوال تشغيل تطبي تر ن أن ليتم العمل من خالله و ووردبرس: حيث ين م

ة: أحد الطرق التال  يتم ذلك 
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  ان الهدف منه  ووردبرسنظام تنصيب منشآتك في حال  على الخادم الخاص 
 أو الجامعة فق ولخدمة منتسبيها. المنشأةاستخدامه داخل 

   مهمة تجهيزه حجز ات االستضافة والتي ستقوم  ة لد احد شر مساحة تخزن
ا. ن أن يتم ذلك تلقائ م  لك أو 

  مقابل ماد ووردبرسحساب لد احد المنصات الداعمة للفتح المجان أو   اما 
 .مثال wordpress.comمنصة 

 
 نظام إلدارة المساحة التخزينية لدى شركات االستضافة 3 شكل

يب نظام الووردبرس تحديد اسم المجال  يب النظام  Domain Nameيتطلب تر ام تر الذ س
ل  ون على ش ه والذ سيتم من خالله اتاحته للزوار والذ   .www.yourname.comعل

ا ن الحصول على اسم المجال من قبل شر ات المزودة ألسماء م ت االستضافة أو الشر
  المجال والتي تتطلب دفع مبلغ سنو نظير ذلك. 

ار القالب الخاص  -2  wordpress.orgموقعك وذلك من بين أالف القوالب المتوفرة على اخت
ة متخصصة بذلك.  يب القالب عأو المتوفرة عبر مواقع إلكترون ار وتر ة اخت بر تتم عمل

عة عملك الب في نظام الووردبرس. أداة إدارة القو  حث عن القالب المناسب لطب حاول أن ت
عة زوار موقعك.  وطب
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 إضافة قالب 4 شكل

ص القالب  -3 اره ليتناسب معك من حيث األلوان والصور العمل على تخص اخت الذ قمت 
عض  ص من خالل تعبئة  ة التخص ل قالب يوقر عادة شاشات إلجراء عمل المستخدمة. 
ن أن  م ما  ل قالب عن أخر  ختلف  ة و س موقعك وصفحته الرئ المعلومات المتعلقة 

ارات. حيت ص في الووردبرس منه لك من خ ن أداة التخص فات التغيير في مواص تم
اشرة قبل تدشينها.  ح مشاهدة التغييرات م اره وتت م الموقع وف القالب الذ تم اخت  تصم

 
 قالبالتخصيص أداة  5 شكل

ن الصفحات  -4 ونة لموقعك والصفحات هي المعلومات التي عادة ال تتغير انشاء وتكو الم
ة والمنتجات والخدمات ونحو ذلك. أو أن معدل تغييرها محدود  النبذة عن الموقع أو الشر

ة شجرة  ل غي أن يتم تصنيف الصفحات حسب ه بيرا إذاين ن ف ان عددها  ن تكو م
ة حسب الحاجة ة وفرع س ح الووردبرس للمستخدم إضافة الصفحات التي .صفحات رئ  يت

عض القوالب  ح  ما قد تت عض  عضها ال حتاجها لموقعه والتعديل عليها ورطها مع 
ل محترف حسب حاجة الموقع اإللكتروني. ش  أدوات لبناء الصفحات 
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 إضافة صفحة جديدة 6 شكل

ار  الموقعفي البدء بتحرر المقاالت  -5 األخ استمرار  والمقاالت هي المعلومات التي تتغير 
ة واألحداث والمنشورات   ستستمر معك طوال تعاملك مع موقعك.مستمرة ونحوها. وهذه عمل

ة إضافة المقاال ان ح الووردبرس إم تم تسجيلهم ي نذيت في أ وقت من قبل المحررن اليت
ل مقالة و  ح تصنيف  ما يت ةاضافة الكلمات في النظام  ) البها Tags(االوسمة  المفتاح

غي تحديد  حسب الحاجة. ع المقاالت تصنيف ين حيث يتم تجم ل مقالة  لمشابهة اخاص 
حث عنها في الموقع. غي إضافة أوسمة للصفحة تساعد على ال ما ين  في حزمة واحدة 

 
 التعامل مع المقاالت 7 شكل

ه وزارة صفحاتهبناء القوائم التي ستظهر في موقعك  -6 ن الزوار من التجول ف  والتي ستم
ة إلضافة القوائم وتفرعاتها وتحديد أماكن ومقاالته.  يوفر نظام الووردبرس األداة المناس

نك فيظهورها في الموقع اإللكتروني وذلك وفقا للقالب الذ يتم استخدامه.  غالب  م
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ان تعر ة وتعرف األجزاء التي تكاألح ة وفرع س ل قائمة واو ف قائمتين رئ ن ن  م لتي 
ه فات لمقاالت منشورة ف  .أن تشير الى صفحات في موقعك أو تصن

 
 التعامل مع القوائم 8 شكل

ة: الودجات  -7 ن من عرض محتو  widgetsإضافة الودجات المناس هي وحدات صغيرة تم
ون هذا المحتو من  ن أن  م ة.  سار أو أسفل الصفحة اإللكترون مين أو  إضافي على 
. وتعتبر الودجات  ه ن مواقع وأنظمة أخر ن أن يتم جل م ما  ذات الموقع اإللكتروني 

س طرقة لتحقي  ن المستخدم من الالتكامل أ حيث تم ى حصول علمع أنظمة أخر 
ان مصدر تلك المعلومات. ا  ان واحد أ حتاجها من م ع المعلومات التي  ن  جم م

ن  م ا.  الترتيب الذ تراه مناس ار أ الودجات تود عرضها على صفحات موقعك و اخت
م والقوالب التي يت اإلضافاتأن تأتي هذه الودجات ضمن الووردبرس ذاته أو مرفقة 

يبها.  تر
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 الودجات 9 شكل

ان موقعك يتطلب  -8 ة أو نحوهاـ إضافات إذا  التعامل مع الزوار أو الحما معينة متعلقة 
ارها واستخدامها في موقعك يبها واخت حث عن اإلضافة التي تحتاج وتر نك ال م بر ع ف

. تأكد من تواف اإلضافة مع اإلصدار الذ ام الووردبرسداة المخصصة لذلك في نظاأل
ه من  ضا مع القالب الذ اخترته. ووردبرستعمل عل  ومن توافقها أ

 
 أالف اإلضافات متوفرة  10 شكل

ل المطلوب -9 الش عمل  أنه  عد التأكد  اشر واالعالن عنه  نشر الموقع  على الخادم الم
  .للزوار المحتملين
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سستخدام الا    منصة عمل ووردبر
ن االعتماد على  ة الستخدامه  ووردبرسم وم ة والح م في منشآت األعمال والمؤسسات التعل

  خالل التالي: من
ة لبناء موقع تف ووردبرس: حيث يتوفر للبناء الموقع اإللكتروني الداخلي -1 ان اعلي االم

حتاجونها عن  قدم لهم المعلومات التي  عض و عضهم ب اجتماعي متكامل ير الموظفين 
ون الموقع موقع  عملون بها. قد  ة أو المؤسسة التي  و معلوماتي الشر ن أكثر حت وقد 

ادل ال عض وت عضهم ب ة لتواصل الموظفين  علومات متطورا عبر توفير أدوات اجتماع
ي  ة وأدوات الو ن استخدام نماذج االدخال وٕادارة الوثائ االلكترون م ما بينهم.  والوثائ ف

أدوات  ة والدردشة   مساعدة في هذا المجال.معرف
ن استخدام الموقع اإللكتروني والووردبرس لبناء  :بناء موقع عمل للمشروع -2 حطة عمل مم

عمل عليها فر عم ا. لمشروع أو مهمة  اعدين جغراف ون من مجموعة من األفراد المت ل م
تتوفر الكثير من اإلضافات واألدوات التي تساعد على بناء أجندة عمل للفر وتوزع 

اشر. اشر وغير الم ما بينهم والنفاش والحوار الم  المهام وتشارك المعلومات ف
ة مساحة عمل توفير  -3 ن عبر خاص م لتي يتمتع بها اتعدد المواقع للموظف: حيث 

سواء على الموقع الداخلي  لكل موظف أو معلم أو عاملموقع خاص من توفير  ووردبرسال
مارس فيها عمله  أو الموقع الخارجي شارك بها زمالئه و شاء من معلومات ل ه ما  ينشر ف

ة أو أدوات  الوثائ االلكترون الموقع  من خالل ما قد يتوفر له من أدوات يتم رطها 
اشر أو غيرها.  التراسل الم

ع وتوفير المنتجات والخدمات -4 قوم بها : ب ع والتجارة والتسو هي أحد أهم المهام التي  الب
ن عبر الكثيرالموقع اإللكتروني سواء لألفراد أو للمنشآت على اختالف أنواعها.  من  م

أو حتى متاجر متعددة تسمح  ووردبرساإلضافات بناء متجر الكتروني متكامل عبر ال
عها والخدمات عرض المنتجات  قها و م الدعم للمشترن والتواصوتسو عتها وتقد ل ومتا

  معهم.
اإل ح  ع لقد أص ان اليوم االعتماد على الموقع اإللكتروني في التجارة والب م

  أل نوع من السلع والخدمات وأل نوع من العمالء.
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ساستخدام ال  ةنم ووردبر م   صة تعل
ة استخدام نظام ال م ن للمعلمين والخبراء والمؤسسات التعل م ألغراض الت ووردبرسم م والتعل عل

ما يلي:   اإللكتروني 
ة لبناء  ووردبرسر اليوف  -1 ان ة االم وفي  الموجهة للطالب والمتعلمينالمقررات اإللكترون

ع  ات جم ةالمستو م أنظمة إدارة التعلم  .التعل سهولة البناء والنشر مقارنة  يتميز النظام 
ا دون قيود. وتتم  ل الذ يراه مناس الش بيرة للمعلم ليبني مقرره  منح حرة  ة و التقليد

ة في الووردبرس  ة:العمل  أحد الطرق التال
  ا ة استخدام المزا س ن بناء موقع إ ووردبرسللالرئ م كتروني لدون إضافات حيث 

ةللمقرر الدراسي واستخدام قالب مناسب للمادة   والتعامل مع الطالب على أنهم العلم
ن م حيث الصفحات استخدام  هنا المستخدمين.  ونة للمقرر  لتعبئة الدروس الم

ة.  ة أن يرافقها صفحات فرع ان ون لكل درس صفحة واحدة على األقل مع إم
تم التفاعل مع الطالب  طرح من الم عبرو فها المعلم ل ض غي أن  قاالت التي ين

ع للنقاش ومشاكل للحل. يتوفر للمعلم العديد من اإلضافات  خاللها مواض
فيديو  ة  أ مصادر خارج ات لر صفحات ومقاالت مقرره اإللكتروني  ان واالم

ما تتوفر الكثير من القوالب التي تساعد  edomodoعلى اليوتيوب أو واجب على 
ل يناسب الطالب. على ش ظهر المقرر اإللكتروني   أن 

 
 نموذج ألحد القوالب الخاصة بمقرر دراسي إلكتروني لألطفال 11 شكل
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  حيث تتوفر عدد من اإلضافات التي تساعد على بناء نظام اإلضافاتاستخدام :
نك من إدارة أكثر من مقرر  م دراسي في الموقع اإللكتروني مصغر إلدارة التعلم 

الواحد. توفر هذه اإلضافات القدرة على بناء محتو المقرر الدراسي وتنسيب 
م اإللكتروني و  ات والتقي ة.غالمعلمين ووضع الواج  يرها من الوظائف األساس

ة إلدارة نظام  ووردبرساستخدام ال -2  وذلك على وجهين:التعلم عمل
  افق من خالل استخدام  ووردبرساالعتماد على تعدد المواقع واإلضافات  مزا

م وٕادارة  التعل طة  ة أكثمفتوحة . حيث سيوفر ذلك بيئة المستخدمينالمرت ر وجاذ
شاء دون قيود ما  صمم مقرره  تعلم وحرة للم ،للمتعلمين وتعطي حرة للمعلم ل
أ موقع إلكتروني أخ ة  تفاعل مع المادة العلم شارك و عل و ن توف .رل ير م

ة توفير موقع عموقع إلكتروني لكل طالب ل ان بر فيها عما يرد إضافة الى ام
ون لكل موقع خصوصيته وفي  حيث  إلكتروني لكل معلم ولكل مقرر إلكتروني 

ان   ووف قوانين واحدة.واحد ذات الوقت يتم إدارتها من م
  موودل إلدارة التعلمالر مع نظام Moode:  ة للر مع أكثر ان حيث تتوفر االم

انت الحاجة لبناء في مجال التعلم اإللكتروني نظم إدارة التعلم شيوعا  في حال 
بير من  مقررات ة لعدد  بير حيث أن المحتو  وتحو  المتعلمينإلكترون  محتو 

ة ستكون مهمة  ون مفتوحا أكثر امام  ووردبرسوالصفحات اإللكترون اره س اعت
ة التعلم على موودل.الط قى إدارة عمل   الب وت

ة التخلي عن أنظمة التعلم اإللكترون ةالت يناد الكثير من المتخصصين   قليد
ارها أنظمة  اعت أنظمة إدارة المحتو دون قيود  لصالح أنظمة مفتوحة أكثر 

  مقيدة ولم تتطور في اغلبها لتواف جيل اليوم. 
ساستخدام     صلمنصة للتوا ووردبر

ل أساسا للتواصل حيث تتوفر العديد من الطرق والوسائ أنشئفهو  ووردبرسهي المهمة األولي لل
  الستخدامه في التواصل أهمها:

قوم بها البناء الموقع اإللكتروني للمنشأة -1 فة  س وظ ن ح ووردبرس: وهو أهم وأ م يث 
المعلومات والمحتو وقادر على التواصل مع العمالء أو  عبره نشر موقع إلكتروني عني 

ضا قادر على الترا مع وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بهم.  المستفيدين وأ
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ن أل فرد اليوم عبر تدشين موقع شخصي -2 م ي بناء موقع إلكتروني شخص ووردبرس: 
حت عبر عنه وعن خبرته وم قدمه من خدمات لألخرن. لقد أص ن أن  م ؤهالته وما 

سة زر. ة سهلة جدا و  هذه العمل
ة  ح أكثر أهم إن وجود مرجع شخصي لكل واحد فينا على اإلنترنت أمر أص

ون األساس ال سمح ذمما سب فهذا المرجع س ات  س ن من شر لألخر
حتاجون لذلك عرفوا عنك عندما   .ومؤسسات وأفراد ل

ن  -3 ذلك من قبل األفراد والمؤسسات  ووردبرس: الالتدو ستخدم  ن وما زال  مصة للتدو بدأ 
ن هو الفرصة التي قدمتها اإلنترنت للتعبير عن الخبرة والمعرفة  ة والخاصة. التدو اإلعالم
اشر  تها مع األخرن والحصول على ردود الفعل من زوار الموقع عبر التعلي الم ومشار

 ينشر.على ما 
ة تواصل اجتماعي -4 ة تواصل ش ن اليوم عبر الكثير من اإلضافات المتوفرة بناء ش م  :

المحاميين أو الفنانين  ووردبرساجتماعي متكاملة عبر ال قد تكون مفتوحة أو موجه لفئة ما 
احثين ونحو ذلك. حتاجها أ  أو ال ل األدوات التي  عض أو  ة  قد تتوافر في هذه الش

ن وانشاء الصداقات وغيرها.مجتمع  ات والدردشة وخ الزمن والتدو المنتد  رقمي 
س    أفضل الممارسات في استخدام نظام الووردبر

ما هو دون تعديل أو إضافة.  ه  عني أن الووردبرس نظام جيد ومنتشر أن يتم االعتماد عل ال 
ل المطلوب الش قه  حتاج إلى أن يتم تطب ن خالل ينجح في أداء مهمته. وم حتى والمناسب فأ نظام 

ة  ة خالل العشر سنوات الماض التجارب الناجحة والفاشلة لتطبي النظام على مالين المواقع اإللكترون
ة: الكفاءة المطلو عمل النظام  اعها ل أهم الممارسات التي يتوجب ات ن الخروج    م

بير  -1 ل  ش ة االهتمام  شحما بير فألن النظام منتالموقع اإللكتروني والنظام  شر ل 
طورون طرقهم للمخترقين ومشهور فهو مغر جدا  اه مما يجعلهم  ا خصوصا مع علمهم بخ

تم  عد عام. و ة النظاموأساليبهم في االختراق عاما  يب اإلضافات الالزمةعبر  حما  تر
حدث في ملفاته من ال ة وتمنع أ تغيير  ارج خالتي تحمي النظام من الهجمات الخارج

ع حيل المخترقين وتوقفها أو تكشفها وتمنع الدخول المتكرر للنظام وتسمح  الدخول وتت
ا وٕارسالها عبر الرسائل القصيرة. هذا إضافة الى  لمة مرور يتم توليدها لحظ المزدوج عبر 
عمل عليها الموقع اإللكتروني. عة االستضافة التي  لمات المرور المستخدمة وطب ة   العنا
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أ تعديل على  -2 ام  أن يتم التعديل نواة عدم الق افات اإلض فق عبرالنظام واالكتفاء 
اره وستمنع أ التي يتم اضافاتها والقوالب . التعديل على نواة النظام قد تؤد الى انه
ثيرة قد ترت  تلقائي تحديث ا  فقده مزا للنظام الى اإلصدارات الجديدة التي تصدر له مما 

ا ةعضها  ة للتعديل الذ ترد وفي لحما حث دائما عن اإلضافات أو القوالب المناس . ا
نك طلب  م قوم بناء إضافة أو قالب حال أنك لم تجد غايتك ف ك من التقنيين  ما خاص 

 ترد دون المساس بنواة النظام.
استخدام أدوات  -3 ان عدد صفحات الموقعالتخزن المؤقت االهتمام   (الكاش) في حال 

عض اإلضافات  ن أن يتم ذلك عبر  م بيرا أو أن الزارات المتوقعة ضخمة.  اإللكتروني 
اشرة للزائر عند طلبها دو صفحات ثابتة التي تساعد على توليد  ن من الموقع يتم ارسالها م

ن أن بتم ذلك م ما  انات.  ضا الحاجة لجلبها من قواعد الب عبر استشارة تقنيين  أ
ة لتوزع الستحداث التقن فحات صعلى أكثر من جهاز خادم أو توزع الحمل ات المناس

ات المتوفرة. ات متعددة أو غيره من التقن  الموقع عبر ش
م االهتمام  -4 ع الزائر بتعظ ستط حث حتى  ات ال وصول المواقع اإللكتروني الى محر

المحتو ذو  االهتمام  حث عنه. يتأتى ذلك  لجودة االمستهدف للموقع الوصول له عندما ي
ة حث والزوار لموقعك حيث اثبتت  العال ات ال أوال ألنها األساس الذ سيجذب محر

حث من تحصل عالمقاالت والمدونات الدراسات الى أن  ات ال لى ترتيب أعلى في محر
أتي  قي. ثم  ن اضافتها للووردبرساإلضافات دور عد ذلك المحتو التسو م والتي  التي 
ة تساعد على توليد واضافة   Descriptionالمختصر والوصف  keywordsالكلمات المفتاح

حث ور وفهرستها لكل صفحة من صفحات الموقع اإللكتروني  ات ال الموقع  لد محر
ه.  اإللكتروني بوسائل التواصل االجتماعي الخاصة 

ام بنسخ  -5 اطي احرص على الق ل احت ش النسخة دور للموقع والنظام  واالحتفا 
ات االستضافة  ان أخر عدا موقع االستضافة. ال تعتمد فق على شر ة في م اط االحت

اطي بل قم بها  ة النسخ االحت ل دأنت في عمل ش ضا و يب اإلضافاتأ  ور عبر تر
ة من موقعك وف جدول تحدده أنت. اط ن نسخة احت ة التي تعمل على تكو  المناس

ثير  -6 غر  بير من اإلضافات للووردبرس  إلضافة العديد منها لحاجة أو إن وجود عدد 
ح الموقع اإللكتروني ممتلئ مما يجعل النظام لغير حاجة  ص بإضافات ال داعي لها ف

حتاجها زوار موقعك و تحتاجها . قم بإضافة اإلضافات التي طئاأكثر  التالي ال تقدم فق و
حتاجونه  فة ما. لهم ما ال   لمجرد توافر ميزة أو وظ
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ار اإلضافات  -7 عمل الذ ت االصدار عاألمنة الموثوقة المتوافقة موالقوالب احرص على اخت
ه من الووردبرس.  تجنب اإلضافات مجهولة المصدر واعتمد على ما توفره مصادر عل

م المستخذين لها قبل استخدامها في موقعك وتجرتها  معروفة واعند الى االطالع على تقي
ن.  إن ام
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  المعرفية األدوات -4
عمل الموقع اإللكتروني وحده  ن أن  م ال 

ة المنعزال  ة التي وفرتها لنا التقن وم. يعن البيئة السحاب
ن أن  م ان الموقع اإللكتروني متطورا فانه ال  فمهما 
ة دون توافر أدوات المعرفة  المهمة المطلو قوم وحده 
ه ألداء  ستخدمها زوار الموقع ومستخدم ن أن  م التي 

قوم  ة التي  ة األساس ف الوظ الموقع  هابمهام لها عالقة 
  اإللكتروني.
ة ل  ل غزر ومتنوعالسحاقد وفرت لنا اليوم الحوس ش ة تلك األدوات  تكلفة م ب ن عقولة فو م

اراال عة ال خت عة الموقع اإللكتروني وطب ما يناسب طب ن أن ترت .معرفيالمجتمع منها   تلك م
مجرد استخدامها من قبل  رةشام ووردبرسظام الاألدوات بن عبر اإلضافات والقوالب أو الودجات أو 

ة ن تصنيفمزوار الموقع.  فاتإلى  تلك األدوات السحاب ة التصن   :التال

  
ل  ة للموقع اإللكتروني 1الش ة الرقم   األدوات المعرف

  ن من التواصل والتي التواصل الغير متزامن بين مجموعة من األفراد اما المتزامن و تم
ل رسمي أو غير  عتبر التواصل هو هدف أ موقع إلكتروني وعدم توافر  رسمي.ش

مته.  فقد الموقع اإللكتروني ق  صنيف:يندرج ضمن هذا التاألدوات التي تساعد على ذلك س

 القاعات

 المعرفية
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o  حيث ما يزال البرد اإللكتروني أفضل وسيلة للتواصل الرسمي البرد اإللكتروني :
م وهو األكثر وصوال للمستهدفين  بين أفراد المجتمع المعرفي سواء في العمل أو التعل
ين التواصل  ل موقع إلكتروني برد الكتروني لتم ة أكبر. البد أن يوفر  بخصوص

ه  انوا مو الرسمي بين زوار الموقع ومستخدم ظفين أو طالب أو عمالء أو سواء 
ون البرد اإللكتروني على اسم المجال الخاص  فضل أن  المنشأة قراء ونحوه. 

ـ ضفي name@companyname.com أو الفرد  ة  ل ة على عمل ع الرسم طا
 التواصل.

o ل متكامل  :التواصل اجتماعي ش ن ر الموقع  م
 Facebookـ مع أدوات التواصل االجتماعي 

ة + Googleو والتي تعتبر أفضل وسيلة لمشار
بير  ل  ش ة وتساعد  المعلومات العامة غير المهن

ة  ة غير الرسم وفر وتعلى تأصيل العالقات الشخص
مي  المناسبين وانشاء الدعم االجتماعي والتعل

فر العمل  مجتمعات  النقاش اتومنتدخاصة 
ادل قات وت ة المصادر حول التعل  ديوالفي المشتر

أدوات التواصل  .المختلفة والروا والصور ن ر الموقع اإللكتروني  م
 االجتماعي من خالل: 

  ات الموقع انشاء حسا في منصات التواصل االجتماعي خاصة 
ين التواصل مع الموقع  عتها لتم ح للزوار والمستخدمين متا اإللكتروني تت

غي توافر عناو ار. ين ات علىومعرفة أخر االخ ع الموق ن تلك الحسا
نبوضوح  ستثني أ موقع  ليتم عة. هذا ال  الزائر من االشتراك والمتا

حاجة  ع  مي أو مهني أو موقع أعمال. فالجم سواء موقع شخصي أو تعل
شر اليوم ستخدمها مالين ال  .للر مع تلك األدوات التي 

  ين زوار الموقع من ة محتو تم عبر وسائل ني اإللكترو الموقع مشار
 رسووردبالتواصل االجتماعي حيث تتوافر الكثير من اإلضافات على ال

ساعد على انتشار  ة للمقاالت والصفحات، هذا س إلضافة أزرار المشار
 ان المحتو على المستو المطلوب. إذاالموقع بين الناس خصوصا 
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  ه من ين زوار الموقع ومستخدم االتعلي واالعجاب تم م على تهعبر حسا
وسائل التواصل االجتماعي حيث تتوافر الكثير من اإلضافات لمواقع 

ين زوار الموقع من ذلك.  ووردبرس  لتم
o عمل محترف فانه من : لتواصل المحترفا في حال ارت الموقع اإللكتروني 

ة  الش ةاألفضل رطه  ة  االحتراف تساعد تلك  .Linkedinو  Edmodoـ المناس
ه  التواصل المهني المحترفاألدوات على  بين زوار الموقع اإللكتروني ومستخدم

 من خالل:
   المهنيمنصة التوظيف والعمل Linkedin  ستخدم للتواصل في والذ 

ة والتوظيف  س المجموعات المهن ه المعرفة وتأس العمل عبر مشار
ين.  حث عن الموهو  وال

  مي منصة التواصل ل أمن أكثر  Edmodo التعل ش م  للتواصل في التعل
سبوك  ة من الف ن الفصول الدراس ح تكو ل من خالللطالب حيث تت

ة و  م عتبره الكثيرون نظام ناء المجموعات التعل ارات و المهام واالخت
 .متكامل إلدارة التعلم معتمد على مفهوم التواصل الحديث

o اشر  جهزة المتنقلة التي تشمل الجوال واألجهزةعبر استخدام األ :وسائل التراسل الم
نها في أ  ة والتي توفر للمستخدم قدرة على الوصول للمعلومات بل وتكو اللوح
ل  ش ادل المعلومات معهم  نه من الدردشة مع األخرن وت سهولة جدا وتم وقت و

ن من أني.  فضل أن يتوافر للموقع تطبي إلكتروني على أجهزة الجوال تم وهنا 
اشر مع المستخدمين والزوار وارسال التنبيهات  ل م إليهمالتراسل الم اشر ش

توافر لل قات التي تعمل على تح ووردبرسو ل الموقع اإللعض التطب كتروني و
عض الحاالت استخدام  ن في  م انت بتكلفة و الى تطبي لألجهزة المحمولة وان 

ة. wordpress.orgمن قبل  استخدامهالتطبي الذ يتم    لهذه الغا
 ة ن والكتا ةالتدو حوث التقليد حت تلك األدوات البديل األمثل عن ال ان الت : أص ي 

م التقليد ظفون في ستخدمها المو  التيأو التقارر الدورة  ستخدمها الطالب في التعل
ين. فتلك األدوات تساعد منشآت األعمال س على  المشار عملونه ما يتعلمونهع وال أ و
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ة  تا ي مع األخرن من خالل  ل تشار ش ناتأول و  التدو
 المهمة التي يتم العملمعين له عالقة والتغردات حول موضوع 

ة مع مجموعة من  عليها ينأو من خالل المشار في  المشار
ة حول حالة معينة أو حل  مشروع ما لبناء صفحات إلكترون

لة ما  ي عبرمش ات الو . إن قدرة األخرن على استخدام تقن
ة والقراءة ستجعل تلك األدوات ناجعة في بناء  التعلي والمشار

ع. شوف وشفاف أمام الجم ل م ش  تندرج في ظل هذا التصنيف: معرفة جديدة و
o  نه من خاللها التعبير عن المدونات م ملكها الكاتب  ة  : هي صفحات إلكترون

ه ل على رأ ار ش حاث أف ن عب ومقاالت وا ةانترنت شخ صفحات فير التدو  ص
عتبر ن جزء أساسي لا فتكون متاحة لألخرن للقراءة والتعلي و  Wordpress منتدو

ه التالي متوفر أل موقع إلكتروني يتم بنائه    .و
o ي حث على  :الو ة مقال أو  تا ة في  المشار اتب  ة تسمح ألكثر من  هي تقن

ة أو أكثر من صفحة  ة من خالل مواقعصفحة إلكترون ة إلكترون  توحةمف تشار
طة س ، مستودعا تمثل و ناء المقرراتوهي أداة مهمة للعمل الجماعي  للمحتو  و

ة  ة ولمشارع العمل الجماع  أشهر األمثلة على ذلك. Wikibediaوتعتبر اإللكترون
توافر لل ي وجعله متاحا للمستخدمين  ووردبرسو ن من بناء الو إضافات تم

  .جزء من الموقع اإللكتروني الزوارو 
o ن ارات المصغر التدو ع ة التعبير عن الرأ  ان ة وهو أدا  مختصرة: وهي إم ة مناس

تر  عتبر تو ن  Twitterللنقاش السرع والتعلي على األحداث و أشهر منصات التدو
اشرة  والتي المصغر ن الزائر من التغرد م الموقع اإللكتروني عبر تم ن رطه  م

ه مع األخرن. للموقع وزواره ة أ محتو ف    أو مشار
  ت آتوفر هذه األدوات لألفراد والمنش: الوثائ والمهامإدارة

نها من حف وٕادارة  ة تم على حد سواء مساحة تخزن
ة ة الواستعراض المستندات الم وتحرر ومشار خاصة تب

تضمن  بها  ل فرد أو جماعي وعبر اإلنترنت، و ش
ة  ة والجداول المال م ة والعروض التقد ذلك الملفات النص
ضا  انات. وقد تطورت تلك األدوات لتشمل أ وقواعد الب
ة  التعامل مع النماذج اإللكترون ة  تب قات المهام الم تطب
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eForms  ومسارات العملWorkflow  ة وتحرر مقاطع الفيديو وأدوات بناء المقررات الدراس
Syllabus ن هذا  والمحاضرات وٕادارة المشارع م ستخدام من ا فر العملوغيرها الكثير. س

ةتلك األدوات إلدارة ملفاتهم  سهولة. الرقم تها  مها وتحررها ومشار فها وتنظ ندرج و  وتصن
ن اضافتها للموقع  في ظل هذا التصنيف م قات التي  روني عبر اإللكتالعديد من التطب

اشرة أو ع ة للروا م  :وأهمها ووردبرسبر اإلضافات المناس
o ة م وٕادارة الوثائ اإللكترون :إدارة المستندات اإللكترون ة والتي توفر القدرة على التح

ـ ال مع الخدمات حما هو ال أو مؤسسي سواء على مستو فرد ة   Boxالسحا
حيث تتضمن تلك األنظمة أدوات إدارة  driveOneأو  Google Docو  Dropboxو 

اسات وٕاجراءات وتشارك. ا وما يتعل بذلك من س ميد   المستندات والسجالت والملت
o حيث  :إدارة إجراءات العمل وهي األدوات التي تساعد على أتمتة األعمال والمهام 

ل  عض أو  ن أن تتم  ل ألى م ش قللمما النشاطات   يوفر في الوقت والجهد و
الخطاء. تساعد هذه األدوات على أتمتة األعمال في منشآت األعمال معدل في 

ة. تتوفر تلك األدوات على المستو الفرد ة والتدرب م  وعلى بناء النشاطات التعل
ـ  والجماعي ة  عض الخدمات السحاب أو  Piplyأو  KISSFlowما هو الحال مع 
Alfresco  غيرها.و 

o وهي األدوات التي تساعد على إدارة المشارع في مؤسسات األعمال  :إدارة المشارع
طرة عليها  م بها والس والتي تساعد على توزع المهام والنشاطات وتسلسلها والتح

طة بها.  ومراقبتها واستخراج تقارر األداء المرت
o ة والمقررات وهي األنظمة الت :إدارة التعلم ي تساعد على بناء المحاضرات الدراس

عة الطالب المنتسبين والعالمات الممنوحة لهم.  ة ومتا ة والدورات التدرب الرسم
عتبر     تلك األنظمة.  أشهر Moodleو

 ع المصادر المفتوحة ستط لى اليوم الحصول ع الفرد: 
حتاجها عبر اإلنترنت  الكثير من المصادر التي 

المج ادر هذه المص. قد تكون ان أو بتكلفة منخفضةو
ة  م ة   أو مصادر تعل ة أو معرف أو مقررات إلكترون

ن  م قات مفتوحة المصدر أو نماذج وقوالب  تطب
 إعادة استخدامها. وتتوفر تلك المصادر عبر 
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o  .ر أو من أفراد حث والتطو ة من قبل الجامعات ومراكز ال  المنظمات غير الرح
o  ات اهو وغيرها.محر غوغل و حث   ال
o  ـ م المفتوح    ورواق وٕادراك.  ,Coursera, edxمنصات التعل

 ةنتاج الوحدات إ ح لكل شخص اليوم المعرف : لقد أص
ةالقدرة على انتاج  ة سهولة لم تكن متاح وحدات معرف

ن  م استخدام أدوات متنوعة على  عبرقبل ذلك. حيث 
ةاإلنترنت تسجيل  ت والصورة مع الصو  مقاطع ح

ة أو دمجها مع مقاطع  م شرائح العروض التقد رطها 
ن فيديو أخر حسب الحاجة، م ا عد ذلك من بثه ما 

اشرة. تها مع األخرن والتعديل عليها م عبر الموقع اإللكتروني وحتى عبر نظام  ومشار
ع  ،ووردبرسال ستط ات لتسجيل تجرة الفردما  ضا استخدام ذات التقن ام بها أو نشا ق ا

مه ة معقدة.  ادراسي مارسه أو عرض يود تقد ه زمالئه دون الحاجة أل أدوات تقن شارك  ف
سهولة  وقد ساعدت الكاميرات المتوفرة على األجهزة المحمولة والحواسيب على تحقي ذلك 

ع   .  للجم
 ة القاعات ن االفتراض م : وهي أهم األدوات التي 

 أو قاعة االجتماعات الصف الدراسياستخدامها لمحاكاة 
عدوالتي تر " ةالتقليد ين" بين عن  ي ذات ف المشار

ان واحد.  أنهم في م نالوقت و عقد تلك األدوات  تم
ل متزامن سواء  ش اجتماعات أل عدد من الحاضرن 
ة وتحاكي االجتماعات  ات المحل عبر اإلنترنت أو الش

لفة  ة اال انها أقل  ن من االحتفا التقليد ما وتم
مجرات تلك االجتماعات إلعادة االستفادة منها الحقا. 

ة  ة توفر القاعات االفتراض ة والقدرة على مشار ة العروض التقالسبورة اإللكترون م د
النشاطات و  ام  ة على أسئلة والق ت واإلجا التصو ة األجهزة وتسمح  الملفات وحتى مشار

ان المختلفة اشر ةإضافة إلم ادل الرس التواصل المرئي الم اشرة وت ة الم . ائلوالدردشة األل
عتبر  ن رطها بنظام  Skype, Hangout, WIZIQ, WebExو م أشهر تلك األنظمة والتي 

ل  ووردبرسال ش ن استغاللها  م ما  ة  ل مع الزوار للتواص مستقلعبر اإلضافات المناس
  والمستخدمين.
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  ةبناء المواقع ة من اإللكترون دون خبرة تقن ن المستخدم العاد و : وهي األدوات التي تم
ة ة. س بناء مواقعهم اإللكترون ن الهولة ودون الخوض بتفاصيل تقن من إدارة  رسووردبم

ة  ن من تسهيل انشاء هذه المواقع على المستخدمين عبر متعددة مواقع إلكترون من ما 
ة  ن استخدام هذه األدوات  ونحوها،وأدوات بناء الصفحة استخدام قوالب افتراض بناء لم

المهام التي يتم تنفيذها أو   . ةالعمل المشترجزء من مشارع  مساحات العمل الخاصة 
  ة ة اإلنتر أدوات التعلم االفتراض نت : تتوفر على ش

ن  م إضافتها للموقع العديد من األدوات التي 
ا اما  التعلم في استخدامهااإللكتروني و  ل افتراض ش

 حسب حاجة المستفيدين من الموقع فرد أو جماعي
ز  وذلك دون الحاجة للتواجد في صف دراسي أو مر

ة  تدربي. وتشمل تلك األدوات الرحالت االفتراض
والمختبرات وأدوات المحاكاة وأدوات الرسم والنمذجة 
بير نتيجة  ل  ش والبرمجة. وتتطور هذه األدوات 

عاد تطو  ة األ ات الوسائ المتعددة والرسوم ثالث ر تقن
. والبيليوغراف Augmented Realityوالواقع المعزز 

Holographic  أنها ن التعامل معها و م عاد  ة األ ة راع ن من توفير صور متحر التي تم
بيرا خصوصا في  ة تأثيرا  ون لهذه التقن قي، حيث س ندسي والطبي اله المحالائن حق
ة. ة أو جماع ة فرد ق   ألنها أكثر أمانا واقل تكلفة وتفدم تجرة حق

 م م التقو طة بتقي م  فر العمل: وهي األدوات المرت أو تقي
ة الموقع وأدائه  وتشمل االمتحانات اإللكترون

انات الضخمة.  ات الب انات وأدوات التحليل وتقن واالستب
ن تلك األدوات من ان م االمتحان أو تم شاء وتصم

ان وأسئلته وعالماته ثم نشره وتحليل نتائجه.  االستب
ة عهدها اال ان استخدام  ماوالت هذه األدوات في بدا

عتبر أفضل األدوات  Google Analysisمحلل غوغل 
 وأكثرها شهرة اليوم.

ة  ة عبر منصة إلكترون ع تلك األدوات في البيئة السحاب واحدة أو عبر  Platformيتم توفير جم
ة اإلنترنت الموقع اإللكتروني ونظام الووردبرس عبر  منصات مختلفة موزعة عبر ش ن رطها  م و
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م على جودة ومالئمة أ أداة عن األخر حيث تختلف االضافات أو القوالب ار للح . وال يوجد مع
ارها من  عة  مهمة ألخر منظومة األدوات التي يتم اخت عة المت جتمع المعرفيالموفقا لطب  علمينوطب

 . والمهمة التي يتم لنجازها
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  التدوين -5
ة  أداة أساس ن  ن أن نتجاهل أساس ظهوره وهو التدو م ما أننا نتحدث عن الووردبرس فال 

س مجرد  ن ل ه. التدو ش ف صفحات شر نللعمل والتعلم والتسو والتواصل في العصر الرقمي الذ تع
ة  ما يجب.إلكترون ما لو تم استغاللها  ة بل هو أداة مهمة ف   عاد

ان الهدف من الموقع اإللكتروني مدونة عتبر وجود  ا  ا أ في أ موقع إلكتروني أمرا أساس
ات والمؤسسات يوالمهمة التي يؤديها. فالمدونة اليوم جزء أساس ة المحترفة للشر  من المواقع اإللكترون

ان الخبرة والهيئات على اختالف احجا ن استخدامها لتب م عة عملها. المدونة هي األداة التي  مها وطب
ة. عيدا عن اإلعالنات التقليد قي  محتو حق   وتفعيل الحوار والتسو 

  ما هي المدونة 
ة حسب المقاالت المدونة هي مجموعة من  ي من خاللها الكاتب تارخ نشرها المرت ح والتي 

اته أو شخصيته  ون هذا الكاتب صور من ح ملك. قد  وأ شخص  أنا وأنتأو خبرته أو المعرفة التي 
ان ذلك  عد أن  عبر عن نفسه  ان أن  ن الرقمي أل  عة عمله فقد أتاح التدو ان عمره أو طب مهما 

.   مقتصرا على المؤلفين المعروفين في االعالم التقليد
ن الرقمي  تختلف المقاالت في التدو

أنها ال  عن المقاالت في الجرائد والمجالت 
على النص فق بل قد تحو صورا تقتصر 

ح الفرصة للقار  ة وفيديو، وتت ومقاطع صوت
قرأ عبر التعلي على المقالة  أن بتفاعل مع ما 
قف األمر عند التعلي بل يتجاوزه  اشرة. وال  م
ن أن ينعقد بين المعلقين حيث  م الى حوار 

ن التعلي على تعلي ات. م   األخرن فنصل الى نقاش متعدد المستو
حدث مع  ما  الصورة  ن  ه التدو طل عل قتصر المقال في المدونة على الصورة فق ف وثد 

ما هو الحال مع اليوتيوب Instagram االنستغرام قتصر على الفيديو   شات والسناب YouTube أو 
SnapChat  ما هو الحال قتصر على الصوت فق  ون  SoundCloud الود مع ساوندوقد  وقد 

تر ما هو الحال مع تو قتصر على جمل قليلة  نا مصغرا  نة هو Twitterتدو اتب التدو ة  . في النها
يف يرسل رسالته لألخرن المهم أن تتواف الوسيلة التي اختار مع ما يتوقعه المتلقي وفقا  قرر  من 
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عة الجمهور المستهدف والمجال الذ  عض المجاالت ال تصلح االلطب ه الكاتب. ف ن  تب ف التدو
ذا. النصي وأخر تحتاج الى صال الرسالة وه ة إل   مقاطع الفيديو أو المقاطع الصوت

 
  التدوين مباشرة عبر الووردبريس 12 شكل

ل تلك  ن  نك التدو م النص وقد تالوسائل وعبر الووردبرس  الصوت  ضيف فتدمج الصورة 
ن هو  ة أو العاب أو نماذج إدخال حسب الحاجة. فالتدو قات تفاعل  النظام واألساسجوهر لها تطب

مجرد تنصيب النظام أو فتح حساب  ة. ف ون منصة للمواقع اإللكترون ه قبل أن  دأ  ه و عتمد عل الذ 
ون أمامك ا فة فس ات المستض استخدام القوالب في أحد الشر اشرة و ن م التدو لقدرة على البدء 

ة التي تأتي مع النظام.   االفتراض
ن    استخدامات التدو

م وحتى المساعدة في أداء األعمال  أداة فعالة للتسو والتعل ن  ن استخدام التدو م
ة للفي تلك المجاالت عديدة.  واستخداماته س بتصرف ستة استخدامات أساس ما توهنا سأقت ن  دو

تور  ه  .في Steve Wheelerأوردها الد   هي:و  Learning with e’sتا
ن أداة للحوار -1 التعلي على ما يدونه الكاتب هو أحد أساليب على : فقدرة األخرن التدو

فتح الحوار الفعال والتفاعل  س بين المعل والكاتب فق بل بين المعلقين أنفسهم مما  ل
ادل على وجهات نظر مختلفة  مجاال للنفاش واالطالع يف اآلراء وت وتعلم المتحاورن 

ن أن  عض. ترم حم  مهما األمور مناقشة على ساعد الذ هو الحوارعضهم أراء 
شجع مختلفة نظر وجهات ومن معقدة انت ير على و و  والتفاعل الجماعي التف  معرفة لدو
ظهر جديدة ساعد العمل انجاز على بير تأثير لها ومهارات خبرات و  كتماس على و

ن عبر المجموعة ة تكو ة هو  .للمتحاورن مشتر
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ة ة أل العناصر أحدعبر حوار نصي  الكتا  تساعد فهي .عمل أو تعلم عمل
ير على حث الدقي التف  أداة أهم يجعلها مما والتحليل واالستكشاف وال
ات أجمعت وقد. ستتعلم حتما فأنت تتكتب فعندما والتعلم، المعرفة لتحصيل  نظر
ة على والمعرفة التعلم ة أهم م القران قبل من ذلك على ودل الكتا  دماعن الكر

ة التعلم أداة القلم استخدم  ).القلم علم الذ( األساس
حرة -2 ة في االعالم التقليد  : وذلكالتحدث  افاقا أوسع  منحس فذلكعيدا عن قيود الكتا

ن سواء.  للكاتب وللقار على حد ن عبر التدو ن قوله م م اعات في االجتمقول ما ال 
ة ة والفصول الدراس قرأ أو فعد ذلك وتترك الحرة لقار  ،والتقارر الدورة الرسم ي أن 

 يتقبل أو ال يتقبل. قرأ وأنال 
ساعد استخراج المعرفة -3 ملك :  ن المتعلم والموظف على التعبير عن المعرفة التي  التدو

ن. وا ن ليدر بها دون تدو ة نا تتحول المعرفة هلتي رما لم  ملالضمن كها الفرد التي 
ث حي تكون مرجعا للكاتب والقار على حد سواء.ف وواضحة صرحةالى معرفة ظاهرة 

ة فير صرحة وأن الحصول على  حاث الى أن أغلب المعرفة هي معرفة ضمن تشير األ
ح معلنة وموثقة وواضحةالمعرفة يتطلب اخراج تلك المعر  ة لتص حوار احد وال ،فة الضمن
 األدوات التي تساعد على ذلك.

نات األخرن : االعتماد على النفس -4 حث وتقرأ وتتطلع ورما تزور تدو لكي تدون البد أن ت
نك. هذا  ع الخروج بتدو د ذاته في حمن زمالء العمل والدراسة وتعل عليها حتى تستط

ساعد ع ة العمل والتعلم من أخطاء األخرنتعلم ذاتي س ساعد لى تأد ضا. س تعزز ى عل ا
 عبر محدد، هدف لتحقيوالعمل  التعلم في االستمرار على وعزمته عمله ما الفرد اهتمام

ة عة  التي الدافع حصل عليها والنا مان منس الهدف فعله ما ها قه عىس الذ و  لتحق
جديته قظته و   . ذاهب هو أين وٕالى لذاته و

ير -5 :  التف ير هو النقد نه. التف ستخدمها المدون عند تدو ير اأحد أهم األدوات التي  لتف
لة ما أو  ة والحوار شيء جديد أو نحو ذلك. ابداع في حل مش ى سيوفران القدرة علفالكتا

ير النقد م والفهم االستنتاج عبر  Critical Thinkingبناء المعاني والتف العمي  والتقي
طرقة ف ر  ف تخيل. مختلفة يجعل الفرد  حلل و تشف و ذلك لخارجة عما هو مألوف ف

ن لطرح األسئلة واال ن استخدام التدو ون م ستفسارات لمحاولة الوصول لحل ما. هذا س
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ون مفتاح حل  بير على العمل من خالل اتاحة المجال لإلبداع واالبتكار وس له تأثير 
ار جديدة.المشاكل وابتك  ار أف

س العمل -6 س المدون ما : Reflection ع ع ن لكي  ن استخدام التدو مله ع ءأثنايتعلمه م
تب  تب عن األخطاء أو في جامعته ومدرسته.  يف تجاوزها،  لنجاحات االتي مر بها و

تب عن الناس الذ  رروا ذلك النجاح،  ن لألخرن أن  م يف  ابلهم قالتي حققها و
يف  تبو الكتب والمقاالت والتقارر التي قرائها أو تعامل معها.  عن تعامل معهم، 

ما حصل  قي  ة تقرر حق ن أفضل وسيل لكتا حدث.التدو ن أن  م ما   أو 
ل مستمر  ش ن و التدو ك الى البدء  ك أو طال ك أن تعمد فورا الى الطلب من موظف إن عل

نعبر اعطائهم مواض م ن ع ومهام ومشاكل  ن حولها ومنح خبرتهم من خاللها. اجعل التدو هم التدو
جزء أساسي من موقعك اإللكتروني سواء الداخلي أو الخارجي وجزء من المقرر اإللكتروني أو المشروع 

ه. تعملالذ    عل
  ؟يف تدون  

ة أو المه ة الصحف ما هو الحال مع الكتا ن الى الكثير من المهارة والخبرة  حتاج التدو ة نال 
عا وٕان استخدمها  ة لنا جم فهو في األساس أداة من أدوات التواصل االجتماعي التي وفرتها التقن

ة ع المحترفون في الكتا ن لكنها متاحة للجم ن سرده هنا من نصائح تساعد على التدو م . أهم ما 
ح: ل صح   ش

أنها  -1 سموقع إلكتروني تعامل مع مدونتك و حتاج منك عند تأس الهدف  ها أن تعرفمتكامل 
فهمونها  يف وما هي اللغة التي  الذ تسعى له والجمهور المستهدف وماذا ستقدم لهم و

ه أ موقع إلكتروني أخر.  ونحو ذلك مما يتطل
قرأ عبر  -2 ة عندما  ن دون تصنع أو تمثيل. فالقار يتوقع نوع من التلقائ عن نفسك في التدو

شعر بها القار عندما يزور مدونتك. المهم أن تعبر عما تملك من  معرفة وخبرة ومهارة 
 مدونتك.

عد جمهور اليوم جمهورا قارئا أعم -3 ان فلم  المعني قدر اإلم د الى االختصار غير المخل 
ة.  خصوصا في منطقتنا العر
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ة حاول أن تستخدم  -4 انة االلغة العر حاجة لتعزز م ضافة الى أ لغة أخر تتقنها فنحن 
ة على اإلنترنت والتي ال تتجاوز  من المحتو العالمي والمدونات أحد أهم  %3اللفة العر

 الطرق الى ذلك.
ما يناسب ما الفيديو والرسوم ومقاطع الصور حاول أن تستخدم  -5 ان دون اسراف و قدر اإلم

ل تكتب  .مةفالصورة خير من ألف 
اتك تحدث عن  -6 انح ب مدونتك جادة فالناس تح تومشاكلك ورحالتك في مدونتك حتى لو 

ه والتغيير بين الحين واألخر.  شيئا من الترف
ك  شارك -7 ك أو زمالئك أو معلم ل مستمر بين أصدقائك أو طال ش ناتك  مدونتك وتدو

صل اليها ن من أكبر عدد مم عبر وسائل التواصل االجتماعي والبرد اإللكتروني حتى 
 الزوار.

عل على مدونتك سواء عبر التعلي أو عبر البرد اإللكتروني فهذا جوهر تواصل  -8 مع من 
ن الرقمي.   التدو
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  ختاما
ض فالموض   ض من ف بير لو هذا ف حاجة كع  قللممارسة نه  ما حتى تتم االست ةالحق فادة من 

موقعك اإللكتروني،  غي. فأعمد األن ألن تبدأ    حتى تصل الى ما ترد.تعلم وجرب وصحح ين
عمدوا  هذه دعوة للمعلمين ورواد األعمال وأصحاب المنشآت ومدراءها ومسؤولي التسو فيها ل

تكلفة منخفضة فال عذر أمامهم اليوم. ة و   الى استغالل التقن
  
  

  
  

  
د أل استفسار  ن التواصل عبر البر م   ياإللكترونأو اقتراح 

emad@taelum.org  
ل جديد وعلى االصدارت الجديدة من  نك الحصول على  م ما 

ة لتعلم د   هذا الكتاب عبر االنضمام للقائمة البر
www.taelum.org 

 األن إبدا


