
دلیل تحسین محركات البحث للمبتدئین

محركات البحث وطریقة عملھا:
محركات البحث ھي أداة مھمة وسریعة لمساعدتنا على ایجاد ما نبحث عنھ على االنترنت من
خالل كلمات رئیسیة نقوم بكتابتھا على محركات البحث حیث تقوم بالبحث عن صفحات تتعلق

بالكلمة الرئیسیة التي قمنا بكتابتھا وتقوم بإظھار نتائج البحث بشكل سریع ومرتبة حسب
معاییر الترتیب الخاصة بمحركات البحث. تعمل محركات البحث عن طریق قراءة بعض صفحات

االنترنت ثم یقوم بتتبع بعض الروابط الموجودة على ھذه الصفحات صفحة صفحة ویستمر
بھذه العملیة بحیث إذا تتبع الروابط على صفحة معینة فیذھب الى صفحات أخرى یقوم بتتبع

الروابط الموجودة على ھذه الصفحات االخرى وھكذا حتى یقوم بفھرسة ملیارات الصفحات من
االنترنت. تقوم محركات البحث بثالث وظائف رئیسیة وھي:

الفلترة أي احضار الصفحات التي لھا عالقة مباشرة بكلمة البحث.●
ترتیب الصفحات ضمن صفحة النتائج حسب معاییر خوارزمیة البحث.●
حساب الترتیب النھائي لكل صفحة من ھذه الصفحات بناء على ھذه المعاییر.●

مفھوم تحسین محركات البحث:

نقومالتيالتحسیناتمنمستمرةعملیةھو)SEO(علیھیطلقماأوالبحثمحركاتتحسین
بھا داخل الموقع االلكتروني وخارجھ لكي نساعد محركات البحث على فھم المحتوى للموقع
بشكل أفضل؛ ونتیجة لذلك یظھر موقعنا ضمن النتائج االولى مما یحقق أھدافنا التسویقیة.

ینقسم تحسین محركات البحث إلى قسمین وھما:

On(الموقعداخلتحسین● page SEO(یشمل:والذي
كتابة محتوى متوافق مع عملیات البحث.●
سرعة الموقع.●
تحسین العناوین الرئیسیة.●
توافقھ مع األجھزة المحمولة.●
العملیات الوصفیة وملفات خریطة الموقع.●

Off(الموقعخارجتحسین● page SEO(یشمل:والذي
بناء الروابط الخارجیة وما یتعلق بھ من شھرة وسمعة المواقع الموجودة على●

موقعنا.
الكلمات التي یتم الربط علیھا من المواقع الخارجیة.●
رفع الموقع لمحركات البحث.●
المؤشرات على منصات التواصل االجتماعي.●



تقوم محركات البحث بترتیب النتائج حسب معاییر رئیسیة وھي:

وجود الكلمة المفتاحیة أو مرادفاتھا ضمن عالمة العنوان الرئیسي وعالمة وصف●
الصفحة ونص المحتوى.

مدى أھمیة ھذه الصفحة مقارنة بصفحات مشابھة على االنترنت.●
سرعة تحمیل صفحات الموقع وتوافقھ مع أجھزة الھاتف الذكیة.●

الكلمة المفتاحیة والبحث عنھا:
الكلمة المفتاحیة ھي الكلمة الواحدة أو مجموعة الكلمات التي یقوم المستخدم بكتابتھا في خانة
البحث ضمن محركات البحث والتي یجب أن تكون محددة ومتعلقة بالمحتوى بشكل كبیر وذات

منافسة قلیلة نسبًیا. إلیجاد الكلمات المفتاحیة یمكن استخدام محرك البحث أو أدوات مثل
Google trendsوGoogle keyword planner.المفتاحیةالكلمةإیجادبعد

المناسبة ومرادفاتھا یجب استخدامھا في العنوان الرئیسي وعنوان الصفحة ووصف الصفحة.
إذا استخدمت صور في المحتوى قم بتسمیة الصور والنص البدیل بالكلمة الرئیسیة.

عملیة تحسین المحتوى:
المحتوى ھو ما یبحث عنھ المستخدم على محركات البحث وھو ما یساعد القارئ على اتخاذ

قرار معین. عملیة تحسین المحتوى ھي تحسین جودة المحتوى ومدى مالئمتھ مع الكلمة
الرئیسیة التي بحث عنھا المستخدم على محركات البحث وتتطلب أن یكون لدینا خطة عمل

واضحة تتضمن العدید من األعمال التي یجب علینا القیام بھا.

عناصر التحسین على الصفحة:
طریقعنالصفحةإلىللوصولنستخدمھالذيالعنوانوھو):URL(الصفحةعنوان●

متصفح اإلنترنت. یفضل أن یستخدم ھذا العنوان لغة واضحة بدون رموز خفیة، بحیث
لو تم مشاركة ھذا العنوان مع شخص ما، یمكن أن یعرف محتوى ھذه الصفحة من

عنوانھا وأن یعرف ألي قسم تتبع بكل سھولة.
عنوان الصفحة الرئیسیة: وھو ما یظھر على عالمة تبویب المتصفح، ویجب أن یحتوي●

ھذا العنوان الرئیسي على الكلمات المفتاحیة، ویكون ممّیز وغیر مكرر.
العالمات الوصفیة: وھو عبارة عن نص مقترح من طرفنا لمحرك البحث، بحیث یلخص●

محتوى ھذه الصفحة، إذ تظھر تلك العالمات الوصفیة على صفحة النتائج، وتساعد
المستخدم بأن یفھم ما ھو محتوى ھذه الصفحة ویساعده باتخاذ قرار للضغط على ھذه

النتیجة الصحیحة.
المرادفات: یفضل أن نستخدم أكبر عدد ممكن من المرادفات، وأال نتقید بكلمة مفتاحیة●

واحدة ونكررھا بشكل تلقائي وغیر منطقي.



إدارة الروابط:
تعتمد أھمیة الصفحة على الروابط التي تؤشر الیھا: عددھا ونوعیة الصفحات والمواقع التي

قامت بعملیة الربط من حیث أھمیتھا، تنقسم الروابط إلى قسمین:
الروابط الداخلیة : روابط تربط بین صفحة أخرى على نفس الموقع وعادة ما تكون●

ضمن المحتوى أو في القسم السفلي من الموقع (مقاالت شبیھة ، أخر المقاالت ) بحیث
تجعل القارئ یبقى في موقعك لالطالع على صفحات أخرى من موقعك وتساعد في

تسریع عملیة االرشفة في موقعك.
الروابط الخارجیة: الروابط الموجودة على مواقع أخرى غیر موقعنا وتشیر على●

صفحات موقعنا بحیث تكون ھذه المواقع ذات محتوى مالئم ومشابھ لصفحات موقعنا.
نتائج البحث المحلیة:

ھي النتائج التي تظھر عند البحث عن خدمة أو منتج معین یقدم من مزودي خدمة
محلیین أي في المنطقة الجغرافیة وعادة ما تظھر ھذه النتائج في أعلى صفحة النتائج
في محرك البحث جوجل على شكل أماكن على الخارطة.ھناك أربعة عوامل تؤثر على

ظھور النشاط التجاري ضمن نتائج البحث :
مالئمة الكلمة الرئیسیة مع وصف النشاط التجاري..1
مدى القرب الجغرافي.2
أھمیة النشاط التجاري.3
التقییم والمراجعات.4

معاییر عملیة تقییم فعالیة التحسینات لمحركات البحث:
تحدید أھدافنا التسویقیة ( وضع المعاییر الخاصة بنا لقیاس فعالیة التحسین ).1
تتبع ترتیب الكلمات الرئیسیة التي نقوم باستخدامھا و استھدافھا والتأكد بأننا نتحسن.2

في الترتیب بشكل مستمر
مقارنة النتائج من نتائج سابقة واجراء التعدیالت والتحسینات لمعرفة مدى فاعلیة.3

التحسینات التي نقوم بھا

المصدر:
كورس تحسین محركات البحث على موقع إدراك



"كن عالي الھمة … وال ترضى بغیر القمة "
مقولة قالھا أب البنتھ إلقناعھا بدخول كلیة الطب بعد حصولھا على مجموع عالي، ولكن البنت كانت
ترغب في كلیة الفنون ودخلت كلیة الطب بناء على رغبة والدھا وعندما تخرجت تركت مجال عملھا
من أجل ھوایتھا في الرسم والفنون. وأصبحت رسامة متمیزة وشاركت في معارض عدیدة ونجحت

نجاًحا مبھًرا.
عرف مجتمعنا كلیات القمة بأنھا الكلیات التي تتطلب مجموًعا عالًیا من أجل دخولھا وحصول الطالب

على المجموع العالي یعني أنھ أذكى من أقرانھ، وھذا التعریف یقتضي بأن الكلیات التي تتطلب
مجموًعا أقل ھي "كلیات قاع" وھذا تعریف خاطئ فالطالب الذي حصل على مجموع عالي فھذا یعني
قدرتھ على الحفظ فقط ألن المناھج في نظامنا التعلیمي الحالي قائمة على حفظ المعلومات بدون فھم،

والطالب الذي حصل على مجموع أقل لیس لدیھ ملكة الحفظ، ولكن لدیھ ملكات أخرى في مجاالت
أخرى مثل: الرسم والكتابة والریاضة والغناء والتجارة واألعمال الیدویة. وھذا ال یعني التقلیل من
الطالب الحاصلین على مجموع عالي فكلٌ لھ موھبتھ الخاصة وقمتھ التي یطمح إلى الوصول إلیھا.

كیف تختار كلیتك؟
تعتبر الثانویة العامة مرحلة مھمة في حیاة الطالب فھي بدایة مرحلة جدیدة في حیاتھم ویترتب علیھا
اختیار الكلیة والمستقبل المتوقع، إن اختیار الكلیة المناسبة ال یكون حسب المجموع فقط، ولكن ھناك

بعض النقاط الھامة التي یجب أخذھا بعین االعتبار وھي:
القدرات والمیول: وھي من أھم النقاط التي یجب أن یركز علیھا الطالب ألن قدراتھ ومیولھ.1

ستساعده على النجاح في مجالھ والوصول ألھدافھ، ولمعرفة ذلك اسأل نفسك ھذه األسئلة:
ما ھو المجال الذي تحبھ وتستطیع فعلھ طوال حیاتك دون ملل؟

ما ھو المجال الذي تبحث وتقرأ عنھ كثیرا؟
.MBTIوالقدراتالمیولتحدیداختباربعملقماألسئلةھذهعناإلجابةتستطعلمإذا

نصائح وخبرات اآلخرین: وھي عبارة عن خالصة تجارب األكبر منك سًنا في الحیاة المھنیة.2
ألنھم قد مروا بنفس ھذه الخطوات قبلك وحصدوا نتائج اختیاراتھم، لذلك اسأل المتخصصین
في المجال الذي تریده عن طبیعة عملھم وعن الصعوبات التي یواجھونھا وإذا استطعت قم

بتجربة العمل معھم واجمع أكبر قدر من المعلومات التي تساعدك على اتخاذ القرار الصحیح.
االھداف المستقبلیة: قبل اختیار تخصصك یجب معرفة أھدافك العامة في الحیاة، كون صورة.3

واضحة ألھدافك ومستقبلك وضع خطة لتحقیقھا لتستطیع اختیار تخصصك دون خوف.
فرص العمل بعد التخرج: مع زیادة التطور التقني تتغیر الوظائف حیث تظھر وظائف جدیدة.4

وتختفي وظائف أخرى؛ لذلك ابحث عن مجاالت وفرص العمل في تخصصك وابحث عن
متطلبات ھذه الفرص وعن إیجابیات وسلبیات العمل في ھذا المجال كي ال تضیع سنوات

عمرك في الطریق الخاطئ أو تلجأ إلى التعلم الذاتي.

التعلم الذاتي
التعلم الذاتي ھو مھارة اكتساب المعلومات والمھارات دون الحاجة إلى المؤسسات األكادیمیة بحیث

یقوم الفرد بتعلیم نفسھ عن طریق خطة یقوم بوضعھا بنفسھ تشمل التعمق في المادة العلمیة مع



التركیز على التطبیق العملي، في عصرنا الحالي عصر االنترنت أصبح االنترنت ھو جامعة لكل
المجاالت ویمكن تعلم أي مجال ذاتًیا من خالل االنترنت، بل ومن خالل جامعات رسمیة عالمیة من
خالل مواقعھم على االنترنت (في ماعدا كلیات الطب ألن مزاولتھا تتطلب شھادة أكادیمیة)، تكمن

أھمیة التعلم الذاتي في أنھ یساعد على:
تنمیة المھارات الفكریة واإلبداعیة●
زیادة الحصیلة الثقافیة والمعرفیة●
االستقاللیة والثقة بالنفس●
الشعور باإلنجاز●
تنمیة مھارة حل المشكالت●
التعلم من خبرات اآلخرین●
تعزیز مھارة االنضباط●
تطویر الشخصیة وتنمیة الذات●

ھناك بعض المھارات التي یحتاجھا الفرد كي یبدأ في عملیة التعلم الذاتي وحتى یستطیع النجاح بھا
مثل:

التخطیط وإدارة الوقت: أنت فقط من یستطیع وضع خطة لنفسك لذلك ضع خطة تعلم معتمدة●
على قدراتك حتى تستطیع االستمرار وال تنسى وقت الترفیھ والمكافآت حتى تجدد نشاطك

وتبتعد عن الملل.
البحث: ابحث عن المصادر والطرق التي ستستخدمھا في مرحلة التعلم مثل: الكتب والمواقع●

والدورات التعلیمیة والمحاضرات واألنشطة
المرونة: اجعل خطتك قابلة للتغییر والتبدیل وراعي الظروف البیئیة المحیطة واالمور الطارئة●

وعدل من خطتك لتتخطى تلك المواقف بسھولة وبدون تأثیر على خطتك.
التقییم: قم بتحدید مستواك بعد كل مرحلة؛ ألن ذلك یساعدك على تعدیل خطتك حسب قدراتك●

ومعرفة نقاط قوتك وضعفك في المجال.

وفي النھایة مرحلة التعلم ال تنتھي بالتخرج لذلك استمر في التعلم وفي بناء نفسك دائًما سواء ذاتًیا أو
أكادیمًیا فھذا درب الناجحین، تعلم ما تحب واصنع قمتك الخاصة وال تلتفت لكلمات المحبطین وحتى

ھو النتیجة النھائیة للتعلم الحقیقي"، والالتغییرتغیر مستقبلك ومستقبل من حولك فقدیًما قالوا:"
تنسى االستمتاع بالتعلم وساھم في نشر العلم والمعرفة ومساعدة اآلخرین.



بعد التخرج یتجھ الشباب للبحث عن فرص عمل حیث یعتقدون أن التعلم الجامعي یكفي
للحصول على وظیفة، ولكن نحن الیوم في عصر المھارات ال الشھادات. ویمكن تعریف

المھارات بأنھا الخبرات والمعرفة الالزمة للقیام بنشاط معین بشكل جید وبدون مواجھة صعوبة
وتتطور عن طریق الممارسة العملیة المستمرة؛ ولذلك یجب اكتسابھا في سن مبكر حتى

یستطیع الشخص التمكن منھا. تتمیز المھارات بالتنوع واالختالف من مجتمع آلخر ومن زمان
آلخر. یمكن تنمیة المھارات من خالل: القراءة والخروج من منطقة الراحة وممارسة األنشطة

المختلفة سواء العقلیة أو الجسدیة، ویمكن أیضا االشتراك في األنشطة التطوعیة فھي تعزز من
مھارات التواصل االجتماعي والثقة بالنفس وتساعد على التعرف على أنماط مختلفة من

المجتمع وممارسة مجاالت مختلفة؛ وبالتالي تقّوي السیرة الذاتیة ومنھا إیجاد وظیفة مناسبة.
ھناك نوعان أساسیان للمھارات المطلوبة في سوق العمل وھما:

المھارات الصلبة وھي مھارات تقنیة یكتسبھا الشخص من خالل التعلیم أو التدریب.●
المھارات الناعمة وھي مھارات شخصیة یكتسبھا الشخص خالل حیاتھ أو من خالل●

األنشطة التدریبیة وقد یقضي عمره كلھ في تعلمھا.

Hard(الصلبةالمھارات skills(.
المھارات الصلبة وھي مھارات تقنیة متعلقة بمجال العمل أو مھارات مطلوبة لجمیع الوظائف

حیث تساعد الموظف في أداء مھامھ الوظیفیة بكفاءة وفعالیة وزمن أقل، یمكن اكتساب
المھارات الصلبة من خالل التعلیم األكادیمي والدورات عبر اإلنترنت والدورات الحضوریة
والكتب وتدریبات ما قبل الوظیفة وتتمیز بأن قواعدھا ثابتة ال تختلف من مجال عمل آلخر

وھي قابلة للقیاس، یبحث أصحاب األعمال عن األشخاص الذین یمتلكون الخبرة العملیة في
المھارات الصلبة لتوظیفھم لذا یجب ممارسة ھذه المھارات أثناء التعلیم الجامعي وقبل التقدم

لوظیفة ما من خالل األنشطة التطوعیة أو غیرھا من األنشطة حتى یتقنھا الفرد.
تختلف المھارات الصلبة باختالف الوظیفة، فمثًال إذا كنت مبرمًجا یجب أن تتقن اللغات

البرمجیة وإذا كنت محاسًبا یجب أن تتقن برامج المحاسبة، ولكن ھناك بعض المھارات الصلبة
مطلوبة لكل الوظائف مثل:

كتابة السیرة الذاتیة..1
مھارة كتابة السیرة الذاتیة ھي لیست من متطلبات الوظائف، ولكنھا أھم مھارة یجب
البدء في تعلمھا فوًرا ألنھا طریقك للوصول إلى الوظیفة فھي الملف التعریفي الخاص

بك الذي یحوي جمیع المعلومات المھمة التي یجب تقدیمھا للشركة من أجل العمل بھا؛
لذلك یجب تحدیثھ كل فترة وإضافة خبرات ومھارات جدیدة حتى تكون سیرتك الذاتیة

مواكبة للتطور الحالي.
وتشمل السیرة الذاتیة ما یلي:

المعلومات الشخصیة: االسم، رقم الھاتف، البرید االلكتروني، العنوان، روابط●
مواقع التواصل االجتماعي.

المؤھالت العلمیة: الجامعة والكلیة والدرجة العلمیة لكل مؤھل●



الدورات التعلیمیة: اسم كل دورة ومجالھا وتاریخ الحصول علیھا●
الخبرات العملیة: اسم الوظیفة والشركة ومسؤولیات الوظیفة وتاریخ بدایة●

ونھایة العمل
المھارات الصلبة والناعمة: المھارات التقنیة والشخصیة●

اللغة االنجلیزیة.2
من أھم اللغات التي یجب تعلمھا في العصر الحالي ھي اللغة االنجلیزیة حیث یطلق

علیھا "لغة المعلومات" ألنھا لغة تقدیم المحتوى عبر االنترنت؛ لذلك ال یوجد عرض
وظیفة یخلو من إتقان اللغة االنجلیزیة، وفي عصر التحول الرقمي یمكن تعلم االنجلیزیة

في المنزل من خالل االشتراك في الدورات على االنترنت أو سماع المقاطع المرئیة
شخص یتقنھا على تعلم التحدثممارسة اللغة اإلنجلیزّیة معوالصوتیة، یساعدك أیضا

باللغة االنجلیزیة.

وتساعد اللغة االنجلیزیة على:
زیادة فرصة الحصول على وظیفة.●
التعرف على أشخاص من ثقافات أخرى.●
السفر للعدید من البلدان والعمل مع الشركات العالمیة.●
القدرة على تسویق المھارات.●
تعلم المھارات الخاصة بالعمل.●

استخدام الحاسب اآللي..3
أصبح الحاسب اآللي جزء ال یتجزأ من حیاتنا الیومیة حیث یتم االعتماد علیھا في

مرحلة التعلیم المدرسي واألكادیمي، مھارة استخدام الحاسب اآللي تعني القدرة على
استخدام جمیع برامجھ أو مجموعة منھا بما یتناسب مع مجال العمل لكي یستطیع الفرد

تأدیة مھامھ الوظیفة بكفاءة وبنظام؛ لذلك تعد مھارة استخدام الحاسب اآللي أساسیة
في معظم الوظائف المطلوبة اآلن، وللحاسب اآللي أھمیة كبرى حیث أنھ یساعد على
تنظیم البیانات وبناء البرامج الخاصة بالشركات وتسھیل المعامالت المادیة وتسھیل

التواصل وإرسال الملفات المتعلقة بالعمل وإمكانیة الحصول على الدورات التعلیمیة من
خاللھ.

ھناك العدید من مھارات الحاسب اآللي المطلوبة في الوظائف في العصر الحالي مثل:
تشغیل األنظمة الحاسوبیة●
التعامل مع البرامج المكتبیة مثل برامج مجموعة األوفیس●
استخدام تطبیقات التواصل االجتماعي●
استخدام البرید اإللكتروني●

البحث.4
مھارة البحث ھي من المھارات الضروریة لجمیع األفراد وھي تعني القدرة على

استخراج البیانات والمعلومات الصحیحة المتعلقة بمجال معین من مصادرھا الصحیحة



ثم تقییمھا وتحلیلھا. مھارة البحث مرتبطة بحیاتنا الیومیة فنحن دائما نبحث عن
الوظائف واخر األخبار والتخطیط للسفر ووجبات األكل المناسبة واألزیاء المناسبة
وغیرھا؛ لذلك یجب تنمیة مھارة البحث وذلك من خالل القراءة في مجاالت مختلفة
والتدوین والتفكیر النقدي وتجمیع قائمة بالمصادر الموثوقة للبحث في أي مجال.

تساعد مھارة البحث على:
معرفة اخر التطورات التكنولوجیة الحدیثة●
حل المشكالت●
كتابة تقاریر تخص مجال العمل●
مراقبة أداء المنافسین●
تحسین وتطویر المنتجات والخدمات●
زیادة المعرفة والخبرة في مجاالت مختلفة●

أساسیات التسویق الرقمي.5
التسویق الرقمي ھو مھارة استخدام جمیع الوسائل المتاحة على االنترنت لإلعالن عن
منتج أو خدمة وذلك للوصول إلى الجمھور المستھدف وبالتالي زیادة الوعي بالعالمة

التجاریة ومنھا زیادة المبیعات.
لماذا یجب على الجمیع تعلم أساسیات التسویق الرقمي؟

ال یمكن نجاح أي مشروع بدون التسویق.●
یساعد على اكتساب المھارات الناعمة مثل: التخطیط وإدارة الوقت واإلقناع●

والتحلیل وحل المشكالت.
یساعد على اكتساب المھارات الصلبة مثل: اللغة االنجلیزیة والبحث واستخراج●

البیانات واستخدام الحاسب اآللي.
الكتابة السریعة.6

ھي مھارة الكتابة على لوحة المفاتیح بحیث یتم كتابة أكبر عدد من الكلمات في أقل
وقت ممكن، وبما أن معظم االعمال والوظائف في العصر الحالي تتم باستخدام الحاسب

اآللي؛ إًذا تساعد مھارة الكتابة السریعة على إنجاز أكبر قدر من المھام الوظیفیة في
وقت أقل.

ولتعلم الكتابة السریعة اتبع ھذه النصائح:
حفظ مواضع الحروف●
الكتابة باألصابع العشرة●
الجلوس بوضعیة صحیحة●
الممارسة یومیا باستخدام المواقع المتخصصة على االنترنت●
یجب مراعاة الدقة واالنتباه أثناء الكتابة لتجنب األخطاء●

soft(الناعمةالمھارات skills(.



ما ھي المھارات المطلوبة في سوق العمل؟
المھارات الناعمة ھي المھارات الشخصیة التي یمتلكھا الفرد وتحدد طبیعة شخصیتھ وتشكل
سلوكھ وتعامالتھ مع االخرین بحیث یساھم ذلك في نجاح المؤسسة التي ینتمي إلیھا الفرد،
تتمیز المھارات الناعمة بأنھا متفاوتة من شخص آلخر وغیر قابلة للقیاس وغیر مرتبطة

بمھارات الوظیفة ذاتھا، في العصر الحال ال یتم قبول أي شخص في أي وظیفة بدون امتالكھ
لبعض المھارات الناعمة حیث إنھا تزید من كفاءة الموظفین وتعزز التواصل الفعال بینھم

وبالتالي یسیر العمل بشكل أفضل وتتحقق أفضل النتائج.
المھاراتعلىمعتمدعملأيفيالفردنجاحمن%75أنأثبتفقدأجریتلدراساتوفقا

الناعمة؛ فھي تمكن الفرد من النجاح في حیاتھ سواء االجتماعیة أو العملیة، یمكن تنمیة
المھارات الناعمة من خالل الحصول على تدریبات عملیة من جھات مختصة أو من خالل

األنشطة التطوعیة.
العمل؟سوقفيمطلوبةناعمةمھارات9أھمھيما

التواصل.1
التواصل ھو أساس كل المھارات فال تتم مھارة إال بھ ویعني القدرة على إیصال األفكار

والمشاعر لآلخرین سواء في الحیاة العملیة أو االجتماعیة بحیث یفھم الطرف االخر
المطلوب وبالتالي تتحقق أھداف العالقة المتبادلة.

تختلف عملیة التواصل باختالف المكان واألشخاص والوسائل المستخدمة؛ لذلك تطویر
مھارات التواصل بما یتناسب مع البیئة المحیطة أمر بالغ االھمیة، ولتطویر مھارة

التواصل یجب االستماع آلراء االخرین وإیجاز الكالم وعدم اإلطالة بال فائدة واستخدام
الكلمات بذكاء، یجب أیضا عدم استخدام الكلمات السلبیة وعدم طرح األسئلة بال داعي.

وتتمثل مھارة التواصل فیما یلي:
اإلصغاء واالستماع●
التواصل اللفظي وغیر اللفظي●
التواصل الكتابي●
تكوین عالقات اجتماعیة ناجحة●
االحترام المتبادل●
النقد البناء●
التحدث واإللقاء أمام الجمھور●

المرونة.2
"احتفظ لخططك في الحیاة بقدر كاف من المرونة ، یسمح لك بالتعامل مع مختلف

الظروف و المتغیرات"
المرونة تعني القدرة على التكیف واستیعاب تغیرات ظروف البیئة المحیطة والتعامل

معھا بذكاء دون أي تأثیر على االنتاجیة وھي من المھارات المھمة في العصر الحالي
نتیجة للتغیرات التكنولوجیة التي تحدث كل یوم؛ لذلك یجب تنمیة مھارة المرونة إلیجاد



وظیفة مناسبة في عصر التكنولوجیا، لتنمیة مھارة المرونة یجب االطالع على أحدث
التطورات والتغیرات في مجال العمل وتطویر المھارات وتحدیث المعلومات باستمرار،

ویجب أیضا التخطیط للمستقبل وتوقع التغیرات.
وتتمثل مھارة المرونة فیما یلي:

ضبط النفس●
مواكبة التغیرات●
إدارة وتطویر الذات●
التكیف مع صعوبات العمل●
التفكیر اإلیجابي●
إدارة التوقعات●

القیادة.3
القیادة تعني القدرة على إدارة وتنظیم فریق العمل وتحفیزھم وتوزیع المھام بناًء على
مھارات كل فرد وبالتالي الوصول بالفریق إلى النجاح وتحقیق األھداف، فالقائد الناجح
ھو عنصر أساسي في كل مؤسسة ألنھ یستطیع معرفة قدرات فریق عملھ وبالتالي رفع

إنتاجیتھم وإثارة حماستھم إلنھاء العمل خالل الفترة الزمنیة المحددة، ویتمیز القائد
الناجح باالستماع واإلصغاء والتصرف االستراتیجي والمسؤولیة واالستقاللیة.

وتتمثل مھارة القیادة فیما یلي:
القدرة على اتخاذ قرارات●
احترام فریق العمل●
تكوین رؤیة بعیدة المدى●
التفویض الفعال●
الثقة بالنفس●
إدارة نقاط الضعف والقوة لفریق العمل●
تحفیز فریق العمل●
إدارة األزمات●
التفكیر المنطقي والتحلیلي●

حل المشكالت.4
تعتبر مھارة حل المشكالت من المتطلبات األساسیة للحصول على وظیفة ألن المشكالت

والعوائق تحدث كل یوم وال یخلو عمل من دون صعوبات، حل المشكالت یعني القدرة
على تحدید مصدر المشكلة وإیجاد أفضل حل ممكن خالل أقل وقت ممكن، والكتساب

مھارة حل المشكالت یجب التعرض لخبرات جدیدة وتدریب العقل من خالل ألعاب الذكاء
وتدوین األفكار باستخدام الخرائط الذھنیة.

وتتمثل مھارة حل المشكالت فیما یلي:
تحدید المشكلة●
معرفة األسباب●



إیجاد الحلول الممكنة●
اختیار أفضل حل ممكن●
تخطیط وتنفیذ الحل●
تقییم الحل األفضل بعد تنفیذه●

إدارة الوقت.5
من أھم المھارات التي یجب تعلمھا أثناء مرحلة الدراسة وقبل العمل نظًرا لفاعلیتھا في
زیادة االنتاجیة وتحقیق األھداف وتحسین األداء وتعزیز الثقة بالنفس ھي مھارة إدارة

الوقت والتي تعني عملیة ترتیب
المھام سواء كانت شخصیة أو عملیة بھدف التحكم الواعي في الوقت وتحقیق أكبر قدر
من الكفاءة في الوقت المتاح، وتساعد ھذه المھارة في تحقیق الدقة واالنضباط وتقلیل

التوتر والقلق بسبب وجود متسع من الوقت لممارسة أنشطة ترفیھیة للترویح عن
النفس، والكتساب مھارة تنظیم وإدارة الوقت یجب مراقبة الوقت وتحدید األھداف

العامة في الحیاة من جمیع النواحي سواء االجتماعیة والعملیة والدینیة والشخصیة،
ویمكن االستعانة بالمفكرات والخرائط الذھنیة والتقویم السنوي وذلك لتخطیط المھام

وتنفیذھا حسب الوقت المطلوب.
والتي تقسمأیزنھاورومن إحدى طرق تنظیم الوقت الفعالة التخطیط استخدام مصفوفة

المھام إلى أربع أقسام: مھم وعاجل، مھم وغیر عاجل، غیر مھم وعاجل، غیر مھم
وغیر عاجل، وقد أثبتت مصفوفة أیزنھاور فعالیتھا في تحدید األولویات، وإدارة

األزمات، وزیادة الكفاءة، واالنتاجیة.
وتتمثل مھارة إدارة الوقت فیما یلي:

التخطیط لألھداف وجدولتھا●
العمل بذكاء ولیس بجھد●
تحدید األولویات●
االلتزام بالمواعید●
تقییم خطة العمل●

الذكاء االجتماعي.6
الذكاء االجتماعي ھو مھارة مكتسبة ویعني القدرة على فھم وإدارة العالقة مع اآلخرین

بانسجام والمشاركة في األنشطة االجتماعیة بفعالیة وتأثیر حقیقي، والشخص الذكي
اجتماعیا یكون لدیھ مھارات االستماع والحوار وقلیل الجدال وروح الدعابة وتكون لدیھ

القدرة على فھم تعابیر أوجھ اآلخرین بحیث یتعامل مع كل فرد حسب طبیعة شخصیتھ
وسماتھ، ولتنمیة مھارة الذكاء االجتماعي یجب تطویر الذكاء العاطفي والتدرب على

االجتماعیة.العادات والمعاییراالستماع واالصغاء أكثر من الكالم ومعرفة
وتتمثل مھارة الذكاء االجتماعي فیما یلي:

احترام مشاعر اآلخرین●
تحفیز اآلخرین●



إدارة العالقات●
احترام الثقافات المختلفة●

العمل الجماعي.7
العمل الجماعي یعني العمل ضمن فریق بشكل فعال بحیث یقوم كل فرد بالمھمة

مما یؤدي إلى تحقیقیتطلب تعاون وتواصل جید بین األفرادالمطلوبة منھ وھذا
أھداف العمل المشتركة، تكمن أھمیة العمل الجماعي في أنھ یساعد على فتح باب

الحوار بین أفراد الفریق والتعلم من تجارب وخبرات اآلخرین ورفع االنتاجیة
وإنجاز المھام خالل الوقت المطلوب وبأقل جھد مبذول، والكتساب مھارة العمل

الجماعي یجب تطویر مھارات التواصل الفعال والدعم ومھارة حل المشكالت
وإدارة األزمات والتغذیة الراجعة.

وتتمثل مھارة العمل الجماعي فیما یلي:
التعاون●
تبادل األفكار●
الصبر والتعاطف●
تقبل النقد●
اتباع التعلیمات والقواعد●
دعم فریق العمل●
اإلیجابیة في التعامل●

التفاوض واإلقناع.8
التفاوض واالقناع وجھان لعملة واحدة، فإلقناع شخص ما بأي أمر یجب البدء
بالتفاوض والوصول لمنفعة واستفادة مشتركة ثم إقناعھ بالمصلحة المتبادلة،

فالتفاوض یعني قدرة الشخص على الحوار مع طرف آخر والتأثیر علیھ للوصول إلى
اتفاق مشترك بین الطرفین، واإلقناع یعني القدرة على تغییر وجھة نظر أو فكرة

لشخص ما إلى فكرة أخرى تحقق المصلحة العامة وذلك بشكل إیجابي وبما یتناسب مع
األھداف المشتركة،  ولتطویر مھارتي التفاوض واإلقناع یجب تحدید األھداف النھائیة

ونقاط القوة والضعف و بناء العالقات وتعزیز الثقة بالنفس واالستماع الفعال ویجب
أیًضا تجنب الكلمات السلبیة.

وتتمثل مھارتي التفاوض اإلقناع فیما یلي:
فھم النفس البشریة●
فھم لغة الجسد●
القدرة على التأثیر●
تقبل اآلراء المختلفة●
ردود األفعال والقدرة على التحكم بھا●



اإلبداع.9
الاإلبداع یعني ابتكار فكرة جدیدة وغیر مألوفة تحل مشكلة ما وتجذب اآلخرین بحیث
تتعارض مع القیم والقواعد المتبعة، والشخص المبدع یكون قادر على تولید أفكار

جدیدة من األفكار الموجودة بالفعل وال یخشى الفشل ویبحث عن حلول بدیلة ویتصف
بالمرونة والتطویع، یساعد اإلبداع على زیادة االنتاجیة وانتاج أفكار جدیدة والتغلب

على الروتین والسلبیة وتعزیز الثقة بالنفس، ولتعزیز مھارة االبداع یجب تجربة أشیاء
جدیدة وعدم الخوف من المخاطر وكتابة األفكار الواردة باستخدام الخرائط الذھنیة

والعصف الذھني وتخصیص وقت أللعاب الذكاء والتفكیر.
وتتمثل مھارة اإلبداع فیما یلي:

التفكیر النقدي●
العصف الذھني●
اكتشاف االخطاء●
الحس اإلبداعي●

التي تساھم في نجاحالمھارات الصلبة تعبر عن الخبرة التقنیةبناًء على ما سبق،
وظیفة ما أما المھارات الناعمة تعبر عن الصفات الشخصیة في بیئة العمل التي تساھم

في نجاح العالقة بین الموظفین.
َوأَنَّ َسْعَیُھ َسْوَف ُیَرى"، فاإلنسان لیسَوأَْن َلْیَس لِِإلنَساِن إِالَّ َما َسَعى،قال تعالى:"

علیھ إال السعي واالجتھاد تطویر ذاتھ ومھاراتھ واكتساب المھارات الصلبة والناعمة
واألخذ باألسباب للحصول على وظیفة مناسبة یقتات منھا الرزق الحالل وأن یلتزم الجد

والنشاط ویبتعد عن الكسل والتسویف.



كتابة المحتوى بین العلم والجھل
المحتوى ھو رسالتك لجمھورك وال یمكن أن تكتب رسالتك بدون علم بجمھورك واھتماماتھ

وأھدافھ، وقد انتشر في اآلونة األخیرة أن كتابة المحتوى عملیة سھلة وال تحتاج إلى علم
ودراسة وأن أي شخص یمكنھ كتابة أي محتوى، ولكن كتابة المحتوى تحتاج إلى دراسة

مستمرة ال تنتھي حتى تنتج مقاالت وتدوینات تجذب القارئ الستكمالھا لنھایتھا وحتى تزید
خبرتك وتكسب قّراء جدد.

كتابة المحتوى ھي علم من علوم العصر الحدیث والتي ال یمكن قیام أي مشروع بدونھا وھي
عملیة إنتاج محتوى مكتوب لجمھور مستھدف وھي أحد أشكال التسویق عبر اإلنترنت، تكمن
أھمیتھ أنھ یساعد على زیادة الوعي بالعالمة التجاریة وكسب ثقة العمالء وبناء عالقة طویلة

المدى مع العمالء.

تمر عملیة كتابة المحتوى بعشرة مراحل وھي:
التخطیط:-1

التخطیط یعني وضع خطة متكاملة تشمل كل جوانب عملیة الكتابة مثل: الفكرة العامة،
المیزانیة، المصادر، الوقت المطلوب، لغة الكتابة، الجمھور المستھدف، ولكن یجب أن تكون

الخطة مرنة قابلة للتغییر في أي وقت بناًء على أھداف المحتوى.
األھداف:وضع-2

ما ھي غایتك من المحتوى الذي تنشره  ؟
قبل البدء في الكتابة یجب أن یكون ھناك ھدف منھا، وھذا الھدف یجب أن یتسم بخمس

صفات:
محدد: أي دقیق وواضح.●
قابل للقیاس: أي یمكن قیاسھا برقم أو مستوى معین.●
یمكن تحقیقھ: أي واقعي وقابل للتحقیق.●
ذو صلة: أي متعلق بالرؤیة التي تسعى لھا.●
ضمن إطار زمني: أي محدد بوقت معین لتنفیذه.●

البحث:-3
عملیة البحث من أھم المراحل في عملیة الكتابة ألنھا تزید من معلوماتك حول الموضوع
وتعرفك على المشاكل التي یعاني منھا جمھورك المستھدف، ابحث عن المجال الذي ترید

الكتابة فیھ بشكل عام وعن الكلمات المفتاحیة التي ترید استخدامھا في محتواك بشكل خاص،
ابحث عن منافسیك واقرأ محتواھم لتتعرف على نقاط ضعفھم في المحتوى لتتجنبھا في كتابة

محتواك. ابحث أیًضا عن األحداث الرائجة لربطھا بمحتواك إن أمكن.
األفكار:كتابة-4

بعد االنتھاء من عملیة البحث تكون قد توصلت إلى مجموعة من األفكار الخاصة بالمحتوى،
اكتب جمیع األفكار التي توصلت إلیھا حتى وإن كانت غیر مفیدة اآلن ألنك قد تحتاج إلیھا الحًقا



أو قد تجذب إلیك أفكار أخرى، یمكنك القیام بجلسة عصف ذھني سواء بمفردك أو مع فریقك
للتوصل ألفكار أخرى أو لتحسین األفكار الموجودة بالفعل.

األفكار:تنقیح-5
بعد كتابة الكثیر من األفكار قم باختیار أفضل األفكار بحیث تكون تتوافق مع أھدافك وتجذب

جمھورك بحیث تحل مشكلة لدیھ أو تقدم قیمة لھ، ولكن یجب مراعاة أن تكون األفكار واضحة
وبسیطة وغیر معقدة.

المحتوى:كتابة-6
بعد تحدید األفكار التي ستكتب فیھا ابدأ في الكتابة، اكتب بأسلوب سلس وشیق لجذب القارئ
وجعلھ مندمج في القراءة، اكتب بأسلوبك الخاص الذي یناسب جمھورك مع مراعاة العناصر

الرئیسیة للمحتوى وھي:
العنوان: ھو أول ما یراه القارئ من المحتوى لذلك یجب أن یكون ممیز ومؤثر إلثارة.1

فضول جمھورك.
المقدمة: ھي عبارة عن شرح مبسط لفكرة المحتوى لذلك یجب أن تكون مفھومة.2

ومختصرة لجذب القارئ الستكمال القراءة، ویمكن أن تكون سؤال أو قصة قصیرة أو
مقولة أو مثل شعبي أو تمھید لفكرتك.

صلب الموضوع: وھو عبارة عن األفكار والمعلومات التي ترید إیصالھا لجمھورك.3
ویجب مراعاة ترابط األفكار ببعضھا وكتابة عناوین فرعیة وتقسیم الفقرات بما یتناسب
مع األفكار المطروحة، استخدم األمثلة واإلحصائیات والقصص والصور لجذب االنتباه

وزیادة التركیز والتخفیف من حدة المعلومات.
الخاتمة: ھي ملخص لما تم عرضھ من معلومات وال تزید عن فقرة واحدة ویمكن أن.4

تكون سؤال تفاعلي مع جمھورك.
التعدیل:-7

ا وامالئًیا واحذف الكلمات غیر الضروریة والتي ال بعد االنتھاء من الكتابة راجع المحتوى لغوّیً
تؤثر في المعنى، اقرأ محتواك بصوت مرتفع للتأكد من ترابط الجمل والفقرات، احرص على

استخدام الكلمات المفتاحیة بشكل مناسب حتى یتوافق المحتوى محركات البحث.
النشر:-8

انشر المحتوى على المنصة المناسبة لھ مع مراعاة شروط وقواعد النشر في كل منصة، قم
بالترویج لمحتواك إذا لزم األمر إلیصال رسالتك لجمھورك.

النتائج:-تحلیل9
بعد نشر المحتوى راقب عدد الزیارات والمشاھدات لمحتواك وراقب تفاعالت جمھورك وتفاعل

معھ لمعرفة نقاط القوة والضعف في محتواك لتجنبھا بعد ذلك، تأكد أن محتواك حقق الھدف
المطلوب منھ أم ال، ھل ناسب المحتوى جمھورك المستھدف؟ استخدم ھذه النتائج للتحسین

فیما بعد.



االستمراریة:-10
المنافسة في ازدیاد في العصر الحالي لذلك یجب علیك تنزیل المحتوى بشكل مستمر مما یساعد
على تطویر خبراتك ومھاراتك في الكتابة. اقرأ دائما لتجدید الثروة اللغویة لدیك وخذ قسًطا من

الراحة أثناء الكتابة لتجدید نشاطك البدني والعقلي.

أخیرا ھذا ملخص لعملیة كتابة المحتوى، ولكن لن تصبح كاتب ماھر إال بعد صبر وجھد
متواصل وتعلم مستمر، احرص على الكتابة بشكل یومي مما یجعل عقلك حاضًرا وملیًئا باألفكار

وكلَّما امتلكت خبرة أكثردائما ألن الكتابة مثل أي مھارة تحتاج إلى الممارسة الكتساب الخبرة
زادت فرصتك في انتشار محتواك وزیادة جمھورك.


