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التواصل اإلجتماعي على اإلنترنت
ما هي الشبكة االجتماعية وكيف يمكن أن تساعدكم؟

االتصال والمشاركة عبر اإلنترنت
الشبكة االجتماعية هي مجتمع على اإلنترنت حيث يمكن
للناس تبادل المعلومات مع بعضهم البعض بعدة طرق.
يمكنكم استخدام شبكة اجتماعية من أجل:
• البقاء على اتصال مع األصدقاء والعائلة.
• مقابلة اآلخرين الذين لديهم إهتمامات مماثلة.
• تبادل خبراتكم بواسطة الصور أو الفيديو من الهاتف
الذكي الخاص بكم.
• سماع التعليقات على أفكاركم وتجاربكم.

من يرى المعلومات التي تشاركونها
على الشبكات االجتماعية؟

البقاء على اتصال على شبكة اجتماعية

• عليكم أن تقرروا من يمكن أن يرى المعلومات الخاصة بكم عن طريق اختيار من ستتصلون بهم على موقع الشبكة
االجتماعية.
• سيتم تسمية األشخاص الذين ستتصلون معهم باألصدقاء
أو المتابعين أو شيء مماثل ،اعتمادا ً على الشبكة
االجتماعية التي تستخدمونها.
• يجب أن تفكروا في من يمكنه االطالع على معلوماتكم
قبل االتصال بهم .قد ال تريدون أن يرى بعض الناس
جوانب معينة من حياتكم.
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التواصل اإلجتماعي على اإلنترنت
ما الذي يجب القيام به قبل أن تتمكنوا من بدء االتصال والمشاركة على شبكة
اجتماعية؟
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CALLS

• لالنضمام إلى شبكة اجتماعية ،تحتاجون إلى االشتراك في موقعها على
االنترنت .ستحتاجون إلى تقديم عنوان بريد إلكتروني وإنشاء كلمة سر.
• يمكنكم البحث عن األشخاص الذين تعرفونهم بإستخدام مربع البحث في
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قبل االتصال على  WhatsAppتحتاجون
إلى جهات اتصال

إختيار الشبكة المناسبة
نهاعلا كديد ﻣن لاشبكاا تالجتماعية لالختيار ﻣن بيهنا ،ويمكنكا مستخدما أكثر ﻣن ﺷﺑﻛﺔ.
• ه Facebookو لاشبكة االجتماعية األكثر شعبية فعلا يامل ،ويتم إستخدامه ﻣن
قبل أولئلا كذين ﯾرﻏﺑون فلا يتواصا لإلجتماعي ،وأولئلا كذين ﯾرﻏﺑون في تبادل
إهتماماتمه  ،بالإضافة إلى با ضعألعمالا لتجارية.
• ه Pinterestو ملث ذاكرة ﺗﺧزﯾن ﺣﯾث يمكنكم تسجيا لألشياء لاتي تهمكل ملرجوع

إليها في المستقبل ،ومشاركتها مع اآلخرين.
•  Twitterيُستخدم لبث رسائل قصيرة إلى أي شخص يريد أن يتبعكم .عالمات
التصنيف  -وضع رمز  #قبل كلمة أو عبارة – برزت على تويتر وانتشرت إلى
المنصات االجتماعية األخرى.
•  #Hashtagsوضع عالمة على الكلمات كمواضيع للبحث واإلكتشاف.
ما هي الشبكة االجتماعية المناسبة لكم؟ لماذا ال تبحثون عن ما يستخدمه أصدقائكم وعائلتكم؟
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الموقع.
• عندما تتلقون طلبات لالتصال من اآلخرين ،يمكنكم أن تقرروا ما إذا كنتم
ترغبون في قبول االتصال.
• عند النشر على معظم الشبكات االجتماعية ،يمكنكم الحد من مشاركتكم
بحيث يتم رؤيتها فقط من قبل أصدقائكم أو متابعيكم.
• انتقلوا إلى إعدادات ( )settingsالخصوصية على الشبكة االجتماعية
وأضبطوها حسب تفضيالتكم.
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التواصل اإلجتماعي على اإلنترنت
كيف تبدو الشبكة االجتماعية؟
تختلف كل شبكة إجتماعية ،ولكن لديها أيضا العديد من نفس
الميزات.
• يمكنكم استخدام ميزة البحث على كل موقع للعثور على اآلخرين
على الشبكة.
• عند العثور على شخص تعرفونه ،قد تضطرون إلى تقديم طلب
صداقة .سيكون لديكم وصول محدود إلى المعلومات الخاصة
بهم حتى يقبلون الصداقة.
• على بعض الشبکات تسمى اتصاالتكم أصدقاء ،علی األخرى
تُسمى المتابعین .تستخدم الشبكات األخرى أسماء مختلفة.
• توفر الشبكات االجتماعية عموما ً تغذية (نشرة) إخبارية أو
جدول زمني أو ما شابه ذلك ،والتي تحتوي على مواد تم نشرها
من قبل الشخص ومتابعيه أو أصدقائه.

واجهة الفيسبوك على الكمبيوتر

رعاية الخصوصية
• تسمح لكم معظم مواقع الشبكات االجتماعية بتحديد مقدار مشاركة الخالصة
اإلخبارية أو الجدول الزمني أو مشاركاتكم .يجب عليكم التحقق من خيار اإلعدادات
لمعرفة ما إذا كان فقط أصدقائكم ومتابعيكم يمكنهم رؤيتها ،أو إذا كان بإمكان الجميع
رؤيتها.
• إذا كانت إعداداتكم تتيح لكم المشاركة مع الجميع بدالً من األصدقاء أو المتابعين فقط،
يجب أن تكونوا حذرين جدا ً بشأن التفاصيل التي تشاركونها.
• عدم مشاركة المعلومات الشخصية الهامة مثل التفاصيل المصرفية أو كلمات السر
على مواقع التواصل االجتماعي.
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