التدريس الحر والتسويق االلكترونى
تعترب مهنة التدريس من اشرف وافضل املهن فهى مهنة االنبياء واملرسلني فهى هلا دورها ىف توعية البشر وتنوير العقول  ,فعندما
يكون للمعلم دور ىف جمتمعه ويعرف كيف يؤدى دوره هذا ,كان هذا اصلح له ىف الدنيا واألخرة ان شاء اهلل تعاىل.
لو كنت حماضر معتمدا من احد الشركات التقنية الكربى او لو كنت على االقل مدرس عادى مبعهد او كلية وكنت متمكن من
مادتك العلمية فأنت تستطيع ان تقوم بالتدريس احلر على شبكة االنرتنت فقط تعرف كيف تصل ألكرب عدد من الناس ,
ولكى تعرف كيف تصل الى الناس عن طريق االنترنت البد ان تعرف البيئة التى سوف تسوق لنفسك فيها وسوف
استعرض اهمها على االنترنت -:
 - 1الموقع على االنترنت :من االمور املفضلة و اول شىء ان تقوم بعمله هو تصمم لنفسك موقعا على شبكة االنرتنت
ولكى الينزعج البعض من عملية تصميم املوقع اود ان اقول هلم ليس من الضرورى ان يقوم موقع عاىل االمكانيات  ,فقط
من املمكن ان يكون جمرد صفحات تشري فيها اىل معلومات عنك وكيف تتواصل مع الناس او جمرد مدونة وهذا ماحياول
فعله الكثري وىف هذا املدونة بعد ان تضع معلوماتك فيها تضع ايضا معلومات كيف تتواصل مع الناس وكيف تستقبل
الردود.
 - 2الشبكات االجتماعية  :تعترب الشبكات االجتماعية ( مثل الفيس بوك وتويرت ولينكد ان  ....اخل ) من اقوى وسائل
التواصل الكرتونيا ىف الوقت احلاضر  ,ولكن البد ان تعرف ايضا ان لكل شبكة اجتماعية بيئة خاصة هبا ختتلف عن
االخرى وزوار خمتلفني عن االخرين
الفيس بوك :له من االمكانيات ما خيتلف ىف اسلوب التواصل مع الناس فيه عن الشبكات االخرى  ,فممكن ان تقوم بإنشاء
صفحة خاصة بك على الفيس بوك لنشر دروسك وحماضراتك هبا او تقوم بعمل جروب وهذا مفضل اكثر ىف طرح االسئلة والرد

عليها او تقوم بنشر الربامج والتطبيقات وهذا يفيد اكثر املربجمني او تقوم بنشر احداث معينة كتذكري مبوعد حماضرة على سبيل
.املثال وميكن ايضا استقبال رسائل على اخلاص وغري ذلك.
ام تويتر :فهى رائعه ايضا وهلا اسلوهبا الفريد ىف االنتشار فهى الحتتاج من الطرف االخر لقبول الصداقة مثل الفيس بوك

وغريذلك تويرت يعطيك فقط 141حرف للرسالة الواحد وهذا يبعد البعض عن ملل الرسائل الطويلة ومن مميزات تويرت ايضا
امكانية اعادة تغريد الرسائل مبعىن مشاركتها مع االخرين وايضا امكانية عمل قوائم خاصة جملموعة من االصدقاء على تويرت
لتقوم مبتابعتهم باستمرار وتصنف كل جمموعة حسب ماتريد  ,ولقد جنح العديد ىف استخدام تويرت ىف التواصل مع طالهبم
وحمبيهم

ويفضل على تويرت ان تبحث عن االشخاص الذين هلم نفس اهتماماتك وحتاول ان تزيد منهم فهذه تعطيك فرصة اكرب
لالنتشار  ,فلو قام احدهم فنشر تغريدة لك على صفحته ادى هذا اىل انتشار اسرع لك وهناك برامج مثل Twitter
friend adderتساعدك على اضافة االصدقاء على توتري ولكن احذر الن كثرة االضافة قد تعرض حسابك لاليقاف.
موقع  linked inالشهير :اما هذا فهو ليس مثل الفيس بوك وتويرت فهو يستخدم اكثرمن قبل رجال االعمال واملديرين
بالشركات واملتخصصني ىف التواصل مع بعضهم البعض و فيه يقوم املوقع بعمل بروفايل لكل عضو على شكل سرية ذاتية جيدة
ومراحل التعليم والكورسات واملهارات ومعلومات للتواصل معك  ,وغري ذلك امكانية التواصل مع املتخصصني ىف اجلروبات
املتخصصة املختلفة وايضا باملوقع امكانية البحث عن وظيفة  ,فاملوقع كما قلت لكم سابقا يفيد اكثر ىف االتصال بني رجال
االعمال واملتخصصني هلذا تستطيع ان تتواصل منه مع زمالئك احملاضرين مبختلف الدول وتبادل اخلربات معهم

الموقع الرابع فهو  :Google +التابع لشركة جوجل العاملية اما هذا فهو ايضا مثل الفيس بوك ولكن له مميزات خمتلفة مثل
ميزة  Hangoutsالىت حياول البعض تقليدها والىت منها تستطيع ان تتواصل بالفيديو مع املتدربني وتشرح هلم كماتريد فهى
يستخدمها املمثلني العامليني ىف التواصل مع معجبيهم,

وايضا هناك تستطيع ان تنشىء صفحة خاصة للتواصل مع االخرين ويوجد ايضا االصدقاء فيمكنك ان تضع اصحابك ىف
دوائر اهتمام فممكن ان تصنف االصدقاء حسب البلد او حسب الدورة او حسب ماتريد ان حتسبه انت وهنا ايضا ىف موقع
جوجل بلس ميزة اخرى رائعه جدا وهى الدليل المحلى وهى تستخدم جوجل ايرث قى حبثك عن مكان معني وتعرض لك
املكان على اخلريطة باالضافة ايضا لعرض صور حقيقة للمكان ومعلومات عن هذا املكان  ,فممكن تستخدمه ىف البحث عن
اسم معهد ببلد اخر وحتصل على معلومات عنه وتراسلهم وتستفاد منهم او تبحث عن اماكن شهرية  ,صراحه لو مل يكن ىف
موقع جوجل بلس إال هذا امليزة وميزة الفيديو لكفى بالفعل.
وهناك الكثري من الشبكات االجتماعية الىت تستطيع ان تكتشفها بنفسك وتسوق لنفسك فيها وتقوم بالتدريس عن بعد املهم
تعرف البيئة الىت تستخدمها وتعرف كيف تستخدمها.
 :YouTube - 3لو نظرنا على شبكة االنرتنت لوجدنا هناك العديد من املواقع الكربى الىت تشبه اليوتيوب مثل
 Dailymotionاو vimeoو الكثري والكثري ولكن اليوتيوب هو االقوى واالشهر ىف مواقع الفيديوهات  ,فأنت
تستطيع ان تستخدم مواقع الفيديو ىف عرض دروسك وحماضراتك صوت وصورة وهذا يفيدك اكثر ىف تعريف الناس بك
وبأسلوبك وقد جنح الكثري ىف هذا اجملال فقط ماعليك فعله إال ان تستخدم برنامج مثل  CamStudioالشهري ىف
تسجيل حماضراتك على الكمبيوتر وترفعها لريى اجلميع اسلوبك ىف التدريس وقد سبق واشرت ىف تدوينة سابقة عن خاصية
هبذا الربنامج  , How to Zoom in Camstudioمث ميكنك الدخول على اليوتيوب وكتابة اسم اى كورس
وسوف جتد الكثري  ,فقط تقوم بعمل حساب على اليوتيوب مث تضع رقم جوالك وبعدها ترفع اى فيديو بأى حجم كماتريد
باذن اهلل تعاىل.
 - 4مواقع رفع الملفات  :هناك موقع مثل  4shareاو  mediafireوالكثري  ,فعن طريق موقع رفع امللفات
تستطيع منه ان ترفع بعض امللفات واجمللدات او الكتب اخلاصة بك و الىت تريد نشرها بني طالبك لتحميلها.
 - 5الماسنجر والشات  :يعترب افضل وسيلة يفضلها الكثري هو برنامج  Skypeمن بني كل املاسنجرات النه الصوت
فيه افضل والحيدث مشاكل مثل الربامج االخرى ويستخدم السكاى ىب الكثري من الشيوخ واحملاضرين ىف خمتلف التخصصات
ىف عرض دروسهم من خالل اجلروبات  ,والصورة فيه ايضا جيدة مبعىن ان مل تستخدم اهلانج اوت ىف جوجل بلس فانصحك
تستخدم السكاى ىب ىف التدريس عن بعد.

- 6الدفع على االنترنت  :لو استعرضنا النقاط السابقة نرى انك قمت بعمل املعهد اخلاص بك وهو موقعك او مدونتك
مع استخدام السكاى ىب ىف التواصل مث قمت بالتسويق لنفسك عن طريق الشبكات االجتماعية املختلفة وايضا ساعد
على هذا فيديوهاتك وكتبك اخلاصة املرفوعة على الفور شري هبذا مل يكن يتبقى لك إال ان تتلقى املبلغ الالزم عند القيام
بالتدريس عن بعد وهنا فسوف حتتاج ان تقوم بعمل موقعك موثوق فيه الستقبال الدفع االلكرتوىن وهناك مواقع كربى
تقدم هذه اخلدمة مثل . Pay Pal
 - 7دورك فى خدمة مجتمعك  :صراحه وبدون مقدمات وان كان التدريس احلر سوف يكون للمحاضر فائدة كبرية
وعائد مادى أكرب ولكن هذه النقطة هى اهلدف االساسى من هذا املوضوع فالبد للمحاضر ان يكون له دورة ىف خدمة اهله
وبلده و ذلك من خالل عمل احملاضرات والدورات اجملانية او املخفضة وهذا على حسب من يقدم هلم الدورة فالبعض قد
اليستطعيون الدفع مطلقا واالخرون اليستطيعون دفع كامل املبلغ  ,وتذكر ان هذا العمل سوف يكون له اجر كبري ىف الدنيا
قبل االخرة  ,ىف الدنيا بالربكه ىف االوالد والصحة وىف االخرة بالثواب الكبري واهلل ىف عون العبد مادام العبد ىف عون أخيه.
ملحوظة  :تم االستعانة بموضوع طريقك النشاء حملة تسويق إلكتروني على االنترنت على موقع وسيط كوم
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