
 اإللكترونية وكيف تستطيع كتابة مدونتك المدونات ما هي

 الخاصة بك؟

 نموا على شبكة اإلنترنت. وحسبما ذكر في موسوعة ويكيبيديا يعتبر التدوين اإللكتروني واحدا من أسرع االتجاهات

(http://en.wikipedia.org/wiki/Weblog) فإن المدونة اإللكترونية (Weblog) أو (blog)  منشورات على هي"

األحيان مرتبة زمنيا بشكل معكوس". وسنقدم  شبكة الويب تتألف في الدرجة األولى من مقاالت دورية، وتكون في معظم

طريقة إنشاء مدونتك اإللكترونية  اإللكترونية بما في ذلك المدونات أنواع لك في هذه المقالة لمحة عامة عن مختلف

 .الخاصة بك

 : ة للمدونات اإللكترونيةاألنواع المختلف    .1

 المدونات اإللكترونية. يمكنك زيارة الواقع اإللكترونية التالية لتجد المئات من المدونات يوجد عدة أنواع مختلفة من

 :اإللكترونية

 (Link blogs) على الروابط التشعبية اإللكترونية التي تحتوي المدونات •

اإللكترونية  المدونات أول أنواع (web link logs) على الوصالت التشعبيةتحتوي  اإللكترونية التي المدونات تعتبر

 المدونات ويحتوي هذا النوع من .(weblog) اإلنترنت، ومن هنا جاء اسم المدونة اإللكترونية التي تم نشرها على شبكة

ضافة إلى وصف مختصر اإلنترنت التي يرى صاحب المدونة أنها تستحق الزيارة إ على العديد من الروابط لمواقع

 .المشار إليه بالرابط للموقع

 (Online diary blogs) على المذكرات اليومية اإللكترونية التي تحتوي المدونات •

 المدونات لمالكها: ماذا فعل وماذا دار في خلده في ذلك اليوم. وال تحتوي هذه الحياة اليومية المدونات تتناول هذه

 .أخرى إلكترونية بالضرورة على روابط لمواقع

 (Article blogs) على المقاالت اإللكترونية التي تحتوي المدونات •

على عرض وتعليقات على األخبار واألحداث، أخبار وتقارير. وهي عادة ما  المدونات يمكن أن يحتوي هذا النوع من

 .على المذكراتاإللكترونية التي تحتوي  المدونات من الحياة اليومية لكاتبها من تكشف قدر أقل

 (Photo blogs) على الصور اإللكترونية التي تحتوي المدونات •

 .الصور، مثل "صورة اليوم" وغيرها على المدونات يحتوي هذا النوع من

 (Podcast blogs) على مقاطع بث إذاعي اإللكترونية التي تحتوي المدونات •

بواسطة صاحب المدونة،  برامج إذاعية قصيرة مسجلةعلى أنها  (Podcasts) يمكن اعتبار مقاطع البث اإلذاعي

، وهي iPod مأخوذ من أجهزة (Podcast) المصطلح وبإمكان المستمع تحميلها عندما يريد االستماع إليها. علما بأن

 .podcast التي بإمكانها تشغيل ملفات mp3 عباة عن مشغالت الملفات الصوتية بصيغة

 (Videocast blogs) على مقاطع بث مرئي وياإللكترونية التي تحت المدونات •

البث  اإللكترونية. وهي مماثلة لـ مقاطع المدونات هي أحدث اتجاه في أوساط (Videocasts) مقاطع البث المرئي

 .غير أنها تعد بواسط الفيديو (Podcasts) اإلذاعي

   



 اإللكترونية المنوعة المدونات •

 .أعاله المذكورة المدونات من أنواعمزيجا  اإللكترونية المدونات تعتبر معظم

 الجماعية اإللكترونية المدونات •

 .بواسطة مجموعة من األشخاص المدونات يتم كتابة هذا النوع من

 اإللكترونية؟ المدونات من الذي يقوم بكتابة

 ط. أمااإلنترنت هي مدونات خاصة كتبها أشخاص بصفتهم الشخصية للمتعة فق اإللكترونية على المدونات معظم

بكتابتها وتحريرها. كما أن بإمكان المدارس والمنظمات والشركات  التحريرية فقد قام محررون محترفون المدونات

 .المؤسسة بها للتواصل مع القراء باألحداث واألخبار واألشياء األخرى المتعلقة بتلك المنظمة أو امتالك مدونات خاصة

 كيف تكتب مدونة إلكترونية؟ .2

استخدام التدوين اإللكتروني بشكل كبير.  التقنية الحديثة من التدوين اإللكتروني أمراً سهال، وبناء عليه فقد شاعلقد جعلت 

على هيئة مدونات إلكترونية، ولكن قبل أن نطلعك على المزيد من تلك  وتوجد عدة طرق مختلفة لنشر أفكارك الخاصة

التدوين  .(blog entry or blog post) ة المدونة اإللكترونيةنقوم أوال بالتعرف أكثر على مقال الخيارات، دعنا

التدوين اإللكتروني، أو من خالل موقعك  اإللكتروني أمر سهل: يتمثل في كتابة ونشر مقالة المدونة باستخدام خدمة

 .على حاسوبك اإللكتروني باستخدم برنامج التدوين المثبت

 :ر التاليةتتكون مقالة المدونة اإللكترونية من العناص

 على سبيل المثال على النحو  وهو بمثابة عنوان مقال صحفي. ويكون عنوان مقالة المدونة :عنوان المقالة

 ."التالي: "يوم رائع، أخبار رائعة

 كتابة الملخص عند نشر  وهو شرح مبسط أو اقتباس من المقالة، ويستحسن ولكن ليس ضرورياً  :الملخص

 .المقاالت الطويلة اإللكترونية أو إذا كنت تميل إلى كتابةعلى مدونتك  RSS تغذية

 ويحتوي على المادة األساسية للمقالة :نص المقالة. 

 وهو تاريخ ووقت نشر المقالة :تاريخ المقالة. 

 في مدونتك اإللكترونية. ويمكنك  وهي المالحظات التي بإمكان القراء اإلدالء بها عن مقالة معينة :التعليقات

 .رغبت في ذلك المجال لآلخرين بالتعليق على مقالتك إال إذاعدم فتح 

 اإللكترونية. من أمثلة التصنيفات:  وهي عبارة عن مواضيع أساسية تكتب عنها بانتظام في مدونتك :التصنيفات

 .""يوميات"، "تقنية"، أو "رحالت

 الرابط الدائم (Permalink): عنوان مدونتك اإللكترونية على سبيل  وهو عنوان إنترنت دائم للمقالة. إذا كان

 لمقالة معينة تكون مثالً  ، فإن الرابط الدائمmyblog.blogger.com المثال

myblog.blogger.com/permanententry.html.  ًبإرفاق الرابط الدائم لكل مقالة، وعليه  وينصح دوما

عندها ربط قراء مدونته بالمقالة نفسها بك داخل مدونته سيتم  فإن أي شخص يقوم بإضافة رابط للمقالة الخاصة

 .للمقالة بدال من ربطهم بالصفحة الرئيسية لمدونتك من خالل الرابط الدائم

 الروابط المرجعية (Trackback) و (pingback): تشير إلى المقالة الخاصة  وتعتبر روابط لمواقع أخرى

 .بك

 تغذية RSS: وهي نسخة مكتوبة برموز لغة XML (XML-coded) اإللكترونية أو أجزاء منها.  من مدونتك

القراء االشتراك في مدونتك بحيث يتم تنبيههم آليا  لموقعك اإللكتروني فإن بإمكان RSS وإذا قمت بنشر تغذية

حيث تظهر التنبيهات في برنامج قارئ األخبار الخاص بهم أو في متصفح  .عند نشر مقالة جديدة في مدونتك

 .RSS إنترنت متوافق مع

 



 :خدمة التدوين اإللكتروني -1

مجانا على خوادم الويب الخاصة بتلك  تسمح لك الكثير من المواقع اإللكترونية بإنشاء مدونتك اإللكترونية الخاصة بك

باستخدام خدمة التدوين اإللكتروني الخاصة بالموقع ويمكنك بعدها البدء  المواقع. كل ما عليك فعله هو إنشاء حساب جديد

 .واحدة من أشهر خدمات التدوين على اإلنترنت Blogger شرة. وتعد خدمةمبا بالتدوين

اإلنترنت. حتى أن بعض الخدمات  تتميز خدمات التدوين بإمكانية استخدامها من أي مكان يمكنك الوصول منه إلى شبكة

الهاتف المحمول. ويكمن الجانب السلبي لخدمات التدوين في أنك ال  رسائل عبرتمنحك إمكانية التدوين عن طريق إرسال 

قيودك  حاسوبك الخاص بك إال إذا قمت بنسخها بشكل منفصل عليه. حيث يعني ذلك أنه في حال كانت تمتلك القيود على

ودك إلى األبد، ألنك ال تمتلك ستفقد قي فقط على الخادم الخاص بمزود خدمة التدوين وتم فقدانها من هناك لسبب ما فإنك

 .الشخصي نسخة احتياطية منها على حاسوبك

 :برامج التدوين اإللكتروني -2

البرامج: برامج التدوين  برامج التدوين اإللكتروني هي برامج تكون مثبتة على حاسوبك. ويوجد نوعان من تلك

المدونة كاملة على حاسوبك الشخصي ومن ثم نسخها )أو  اإللكتروني التي يتم تشغيلها من سطح المكتب حيث تقوم بإنشاء

الويب الخاص بك. وميزة هذا النوع من البرامج هي أنك تتحكم بمدونتك اإللكترونية  نسخ أحدث الملفات( على خادم

  iBlog .أو W.bloggar كامل وبإمكانك إرسالها أينما تريد. انظر على سبيل المثال إلى بشكل

دخولك في خدمة التدوين  كما تكون بعض برامج التدوين اإللكتروني مثبتة على حاسوبك ولكنها تتطلب تسجيل

ارات وتحكم في مدونتك اإللكترونية أكثر من تلك تمنحك خي اإللكتروني. وميزة استخدام هذا النوع من البرامج هي أنها

 مع خدمة التدوين اإللكتروني الموجودة على الموقع اإللكتروني. كما يجعل هذا النوع من التي تحصل عليها عند تعاملك

ا إلى كاملة على حاسوبك قبل نسخه البرامج التدوين الجماعي أسهل من استخدام البرامج التي تنشئ المدونة اإللكترونية

   Wordpress.أو موقع MovableType خادم الويب. انظر على سبيل المثال إلى موقع

استخدمته إلنشاء ونشر موقعك  فس البرنامج الذيأما الخيار الثالث فهو كتابة ونشر مدونتك اإللكترونية عن طريق ن

 .اإللكتروني

 للغة العربية وإذا أردت كتابة مدونتك باللغة العربية فتأكد من دعم خدمة التدوين أو البرنامج

 كيف تجذب القراء لمدونتك؟ -3

مدونتك في محرك بحث. وللمزيد  إذا كنت تريد جلب القراء )غير أصدقائك الذين أخبرتهم عن مدونتك( فإن عليك تسجيل

البحث التي تستخدمها. كما يمكنك تسجيل موقعك اإللكتروني  من المعلومات انظر إلى صفحات الويب التابعة لمحركات

  BlogCatalg .اإللكترونية مثل موقع المدونات في أدلة

 عند التدوين؟ما الواجب تذكره  -4

 :عليك تذكر شيئين قبل أن تبدأ بكتابة ونشر مقالتك الخاصة بك

والدك، معلمك، جارك و مديرك  إذا كانت مدونتك اإللكترونية عامة فإن بإمكان الجميع قراءة مقاالتك بما فيهم .1

 .في كل ما تكتب -جل وعال  -هللا  الحالي والمستقبلي في العمل، وقبل هذا كله عليك مراقبة

بإزالة المادة األصلية من  يمكن العثور على أي شيء قمت بإرساله إلى شبكة اإلنترنت حتى لو قمت فيما بعد .2

 .موقعك اإللكتروني

تكتبه على شبكة اإلنترنت، واسأل  وبناء عليه ينصح بالتفكير بجدية في كل مقالة داخل المدونة اإللكترونية وكل تعليق

المثال إذا كان بمقدور والدك أو مديرك في العمل االطالع على  أن يحصل على سبيلنفسك السؤال التالي: ماذا يمكن 

http://www.blogger.com/
http://www.wbloggar.com/
http://www.lifli.com/iBlog/index.html
http://www.sixapart.com/movabletype
http://www.wordpress.org/
http://www.blogcatalog.com/


 سنوات من اآلن؟ 10أ( الوقت الحالي أو )ب( بعد ) مقالك أو تعليقاتك في

 الخالصة

لمثلى الخارجي. قم باختيار طريقة التدوين ا يعتبر التدوين اإللكتروني طريقة سهلة لمشاركة الخواطر واألفكار مع العالم

 .قم بإخبار العالم الخارجي عنها ومن ثم ابدأ التدوين فورا التي تليق بك، ابدأ مدونتك اإللكترونية،

 
الذي ظهر فيه الموقع ونجح في اقتحام قائمة  تفوق موقع "فيس بوك" هو ما يلفت االنتباه أكثر من أى موقع آخر نظًرا للوقت القصير

في الفترة  علينا أن نلقي نظرة سريعة على هذا الموقع الذي أصبح حديث الكثير من وسائل اإلعالم كان لزاًماالمواقع األفضل عالمًيا لذلك 
 .األخيرة

من خالل طريقة سهلة وبسيطة للغاية فما على المتصفح إال البحث عن  أتاح موقع "فيس بوك" للماليين حول العالم التعارف االجتماعي،
صفحاتهم الشخصية الكاملة،  لخاّص بهم أو حتى االسم أو الكلية إلى آخره من وسائل البحث المعتاد، فيجداإليميل ا أصدقائه باستخدام

 .صورهم، معلومات كاملة عنهم
مليون مستخدم  52 يصبح أكثر المواقع االجتماعية تصفًحا على اإلنترنت؛ حيث نجح أن يستحوذ على أكثر من واستطاع هذا الموقع أن

يومًيا، يتواصلون مًعا عبر صفحة شخصية خاصة بكل منهم بشكل يكاد  ألف مستخدم جديد في الموقع 150تراك أكثر من حول العالم، واش

 .هالمًيا يبدو
الدراسية المختلفة، الذين يسعون إلى التعارف وتكوين المجموعات  ويبدو أن أكثر مستخدمي الموقع من الشباب وطلبة الجامعة والمراحل

رحلة صيف، غير أن  عن آرائهم في الحياة، أو جروبات خاصة بمجموعات منهم، أصدقاء، حلقة دراسية، زمالء عبروالتجمعات التي ت
كبيًرا من اإلعالميين والمشاهير الذين وجدوا في "فيس بوك" عالًما  األمر ال يقتصر على الطلبة والشباب فستجد داخل الموقع أيًضا عدًدا

 .هم، ويبحثون عن قرائهم ومعجبيهممن خالله أعمال آخر لهم، ينشرون
يقيم شبكات  ، بجهد مارك زوكربيرج الذي راودته فكرة أن2004ظهوره على شبكة اإلنترنت في فبراير  وبالرغم أن موقع "فيس بوك" بدأ

جامعات األمريكية، ثم نجح فيه، قبل أن تشمل شبكته بقية ال تضم طلبة الجامعة منذ أن كان طالًبا في جامعة هارفارد األمريكية، وهو ما
  .العالم كله فيما بعد

المبعوثين يستخدمون هذا الموقع، إال أنه أصبح  في المائة من الطالب 85وذكرت دراسة أجريت في عدد من الجامعات األمريكية أن 

العرض  بالمليارات، إال أنلدرجة أن شركات كبري مثل ياهو وجوجل عرضت العام الماضي شراءه  األكثر انتشاًرا بين الشباب في العالم
 .رفض فوًرا

مختلفة غير اإلنجليزية زاد من ثقله بين المواقع. ويأتي مشروع ترجمة "فيس  واتجاه إدارة الموقع إلى إصدار نسخ محلية من الموقع بلغات
ن جمهوره الرئيس من أبعد م محاوالت مارك جوكربيرج، مؤسس الموقع ورئيسه التنفيذي، لتوسعة مدى الموقع إلى ما هو بوك" مع

 .المستخدمين في مختلف الدول وبلغاتهم المحلية المستخدمين في الواليات المتحدة، ليصل إلى جميع
فإن "فيس  المنافسة والتي احتلت المركز السادس في القائمة، ال تزال أكبر في الواليات المتحدة، MySpace "ورغم أن "ماي سبايس

األخرى الناطقة باإلنجليزية، من بينها كندا وبريطانيا  تشبيك اجتماعي ذي الشعبية األكبر في الدول بوك" تجاوزت "ماي سبايس" كموقع
 .إلى حّد ما

 
بين المواقع األفضل على اإلنترنت، وهذا  البد من اإلشارة إليه وهو موقع يوتيوب الذي نجح في الحفاظ على الترتيب الرابع من موقع آخر

 زواره، ولعّل الخدمات األخيرة التي قدمها الموقع رفعت من أرصدته في دنيا اإلنترنت فيديو وتبادلها بينالموقع متخصص في مقاطع ال
اإلعالنات على مشتركيه بناء على مقاطع الفيديو األكثر  وخاصة القرار الذي اتخذته اإلدارة القائمة عليه بتوزيع جزء من أرباح الموقع من

 .مشاهدة
يوتيوب" كان له األثر األكبر في " نيا إليزابيث الثانية مؤخًرا بإطالق قناة خاصة بها على موقع مشاركة الفيديوبريطا كما أن قيام ملكة

 .ازدياد شعبية هذا الموقع خاصة في إنجلترا


