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مقدمة لوسائل التواصل 

االجمتايع

من احملمتل أنمك مسعمت عن مصطلح وسائل التواصل االجمتايع. ماذا يعين هذا املصطلح؟ إنه مصطلح 

مجايع للتطبيقات أو مواقع الويب اليت تحمس لملستخدمني املجسلني مبشاركة الصور والفيديو واألفاكر 

مع بعضهم البعض.

ما يه وسائل التواصل االجمتايع؟
نستخدم مصطلح وسائل التواصل االجمتايع لوصف أي موقع ويب أو تطبيق جهاز ذيك ميكن لألخشاص 

استخدامه ملشاركة املعلومات بهسولة. ميكن أن تمشل هذه املعلومات:

نصوص، مثل التعليقات أو حىت منشورات قصصمك اخلاصة•  

صورمك أو الصور األخرى• 

فيديو، و• 

تجسيالت صوتية.• 

ال تزال وسائل التواصل االجمتايع جديدة متاما، لكن الشباكت االجمتاعية الرئيسية أصبحت كبرية للغاية. 
Facebook، عىل سبيل املثال، لديه أكرث من ملياري مستخدم نشط. بعض شباكت التواصل االجمتايع الرئيسية 

.WeChat و Pinterest و Twitter و Instagram و YouTube األخرى يه

ً

ِ

فوائد وسائل التواصل االجمتايع

أصبحت وسائل التواصل االجمتايع شائعة ألن الكثري من الناس جيدوهنا 

ّمفيدة. بعض الفوائد الرئيسية اليت تقدمها وسائل التواصل االجمتايع يه:

ميكنمك التواصل مع اآلخرين من مجيع أحناء العامل، وحىت باستخدام •  

اتصاالت الفيديو يف الوقت الفعيل.

ميكنمك مشاركة املعلومات اليت هتممك مع أصدقائمك ومعارفمك. ميكنمك • 

مشاركة معلومات مثل الصور والفيديو والرسائل النصية واملقاالت 

اإلخبارية والروابط إىل مواقع الويب. 

ّ

ميكنمك املشاركة واإلجعاب باملعلومات 

املنشورة عىل وسائل التواصل االجمتايع
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مقّدمة لوسائل التواصل االجمتايع

ميكنمك قراءة معلومات مماثلة من أصدقائمك ومن اآلخرين، والرد علهيم من خالل اإلجعاب • 

أو التعليق عىل األشياء اليت شاركوها.

ً غالبا ما ميكنمك مواكبة األخبار - تنرش العديد من منصات الوسائل االجمتاعية األخبار العاجلة • 
بشلك أرسع من حمطات التلفزيون.

منصات وسائل التواصل االجمتايع

وبيمنا تعمل منصات وسائل التواصل االجمتايع بطريقة مماثلة، فإن للك مهنا 

ّختصص أو غرض خمتلف.

Facebook هو أكرث منصات التواصل االجمتايع هشرة يف العامل. • 
ميكنمك استخدامه ملشاركة أي يشء تقريبا، ولكن يف الغالب أفاكرمك 

وصورمك ومقاطع الفيديو واحملتوى من مواقع أخرى.

ً

ّ YouTube ملشاركة الفيديو. وهو مملوك لرشكة Google، وهو يمتزي • 
بلك يشء بدءا من أمعال اهلواة وحىت احملتوى عايل اجلودة من املنتجني 

احملرتفني.

ً

ّ Instagram مممص ملشاركة الصور والفيديو عىل األجهزة احملمولة. • 
ميكنمك جعل حسابمك عاما أو خاصا من أجل مشاركة صورمك مع  

أصدقائمك فقط.

ً ً

Twitter خمصص ملشاركة نصوص قصرية يصل طوهلا إىل 280 حرفًا.  • 
يستخدمه كثري من الناس ملتابعة األخبار من وسائل اإلعالم القامئة.

َ ُ Pinterest يستخدم ملشاركة الصور وتصممي األفاكر.• 

نصاحئ األمان الستخدام وسائل التواصل االجمتايع

جيب أن تكونوا حريصني دامئا عند استخدام وسائل التواصل االجمتايع  

 لضامن سالمتمك. إليمك بعض النصاحئ:

ً

ّ ال تشاركوا الكثري من املعلومات الخشصية تذكروا أنه عىل معظم •  
املنصات، ميكن لملاليني أو حىت املليارات من األخشاص رؤية ما مقمت 

مبشاركته، وبالتايل فإن أي معلومات خاصة تشاركوهنا ميكن أن تقع 

بهسولة يف األيدي اخلطأ.

 ُتشارك منصات وسائل التواصل 
 االجمتايع الرسائل النصية ومقاطع 
الفيديو والصور واحملتويات األخرى

 كونوا حذرين بشأن املعلومات 
اليت تشاركوهنا
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أفضل قاعدة يه عدم مشاركة أي يشء عرب اإلنرتنت ال تريدون أن  • 

يعرفه الغرباء عنمك.

ّ حتققوا من  إعدادات اخلصوصية حلسابات وسائل التواصل • 
االجمتايع اخلاصة بمك للتحمك يف من ميكنه رؤية منشوراتمك  

واملعلومات الخشصية اليت يمت عرضها.

ّ

ّ

احرتسوا من احملتالني. حياولون العثور عىل املعلومات الخشصية • 

لألخشاص - مثل تارخي امليالد أو  عنوان املزنل - عىل وسائل  

التواصل االجمتايع ويستخدموهنا حملاولة إنشاء حسابات ومهية  

عرب اإلنرتنت أو حىت فتح حسابات مرصفية مزيفة.

هناك مجيع أنواع معليات االحتيال، مبا يف ذلك احليل  الرومانسية • 

أو  االحتيال اإللكرتوين. حيدث هذا عندما حياول خشص ما تكوين 
عالقة معمك عرب وسائل التواصل االجمتايع عىل أمل كسب ثقتمك . 

عندما يفعلون ذلك، سوف يزورون بعض احلاجة لملال، باالعمتاد  

عىل تعاطفمك.

ّ

ً ً كونوا دامئا حذرين قليال. وال ترسلوا أمواال إىل أي خشص قابلمتوه  • 
عرب اإلنرتنت.

ً ً إذا رأيمت شيائ مريبا، فيجب عليمك إبالغ منصة التواصل االجمتايع  • 
اليت تستخدموهنا.

ّ تعرفوا عىل املزيد من خالل زيارة موقع مفوضية املنافسة واملسهتلك • 

.www.scamwatch.gov.auاألسرتالية Scamwatch عىل 

 تساعد إعدادات اخلصوصية يف 
التحمك مبن يرى معلوماتمك الخشصية
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