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اسخطار )–( آداب اىخػاٌو غيٕ شتهث اإلُخسُج)ُخ٘ه٘ج 

ْٖ ٌخٍٔغث ٌَ "( آداب اإلُخطُج"أو " آداب اىشتهث"

األغطاف االحخٍاغ٘ث اىخٖ حسٓو اىخٔاضو غتط اىشتهات، 

ةصء ٌَ شتهث اى٘ٔسِج واىلٔائً اىتطٗصٗث ذخٕ 

.اىٍصوُات واىٍِخصٗات

وكص حشخيف آداب اىخػاٌو غيٕ شتهث اإلُخطُج ٌَ 

ٌخخٍع ٙسط غيٕ شتهث اإلُخطُج، إال أن ةػظ اىلٔاغص 

.حظو واذصة

وحسخِر كٔاغر اىسئك غيٕ شتهث اإلُخسُج إىٕ اىلٔاغر 

.اىػادٗث ىيح٘اة االجخٍاغ٘ث

اىخػسٗف –(آداب اىخػاٌو غيٕ شتهث اإلُخسُج)اىِخ٘ه٘ج 

Presenter
Presentation Notes
تتيح لك هذه الشريحة الفرصة لشرح معنى كلمة "نتيكيت" (آداب التعامل على شبكة الإنترنت). أخبر المشاركين أن كلمة "نتيكيت" مشتقة من كلمة "إتيكيت"(آداب السلوك) الموجودة في الحياة الحقيقية وكذلك الحال بالنسبة للقواعد. اسأل المشاركين ما هي القواعد الموجودة في الحياة الحقيقية التي يعرفونها. على الأغلب سوف يقولون أن عليك احترام الآخرين، وألا تكذب، وأن عليك أن تفكر في العواقب عندما تقوم بعمل أي شيء. قم بإلقاء الضوء على حقيقة أن جميع هذه القواعد تصلح أيضاً للاستخدام على شبكة الإنترنت. وتوجد قواعد إضافية خاصة ببيئة الإنترنت. فعلى سبيل المثال، عندما تريد نشر أفكار شخص آخر على تويتر فإنك يجب أن تضع حرفي "RT" قبلها للإشارة إلى أنك تقوم ب"إعادة التغريد". وفي غرف الدردشة يكون عليك ألا تستخدم الأحرف الكبيرة إذ أن ذلك يوازي الصياح خارج نطاق الإنترنت. وبخلاف الواقع يمكنك استخدام الكثير من الاختصارات والرموز التي قد تكون عامية بشكل زائد بحيث يصعب استخدامها في الحياة الحقيقية. أما في الفضاء الإلكتروني فإنها تجعل الحياة أكثر سهولة وتجعل التواصل أكثر سرعة.انتقل إلى الشريحة التالية.المرجع: http://dictionary.reference.com/browse/netiquette
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ْٖ حٍث٘و ٌطٔر ىخػت٘طات اىٔحّ  –رٌٔز اىٍشاغس

ةاسخشصام غالٌات اىخطكً٘ واىرطوف اىخٖ حُهخب غادةً 

.ىيخػت٘ط غَ اىراىث اىٍظاح٘ث ىيششص

غادة ٌا ٗٔحص فٖ شتهات اىخٔاضو االحخٍاغٖ  –اىحاىث

ٌساذث حُلصم ىػطض أُشؽخم اىٌ٘ٔ٘ث وأفهارك 

.اىز...وذاىخم اىٍظاح٘ث

ٌساذث أسطى حلصٌٓا شتهات اىخٔاضو  –اىخػي٘ق

وحشطص ْضه إلةصاء رأٗم أو اىخػي٘ق غيٕ . االحخٍاغٖ

فػيٕ ست٘و اىٍثال ٍٗهِم اىخػي٘ق غيٕ . أٌط ٌػَ٘

.إذصى اىطٔر

ْٖ نيٍات ٗخً  –اىٍذخطسات اىيفظ٘ث األوائي٘ث

.حشه٘يٓا ٌَ اىرطوف األوى٘ث ىهيٍات أسطى

ٌططيحات أساس٘ث – آداب اىخػاٌو غيٕ شتهث اإلُخسُج

Presenter
Presentation Notes
أخبر المشاركين أن هذه هي المفردات التي يجب أن يكونوا على دراية بها عند الحديث عن آداب التعامل على شبكة الإنترنت.رموز المشاعر عادة ما يتم استخدامها لتنبيه المتلقي بمغزي وحدة العبارة، ويمكن أن تغير أو تحسن من إمكانية تفسير النص العادي؛ ورموز المشاعر الخاصة بالوجه المبتسم تبدو هكذا :-) والوجه الحزين يبدو هكذا  :-(.وسوف تقدم لك الشريحة التالية أمثلة لرموز المشاعر و المختصرات اللفظية الأوائلية.الحالة- مساحة توجد في شبكات التواصل الاجتماعي لملأها بفكرة أو وصف لنشاط حالي أو جملة مرحة أو أي شيء تريد أن يكون أول شيء يراه الآخرون عند زيارة صفحتك الشخصية.التعليق – وصف أو فكرة عن شيء معين قمت بنشره أنت أو مستخدمون آخرون على شبكة الإنترنت (صورة، أو أغنية).الإعجاب – زر يتيح لك التعبير عن تحمسك أو موافقتك. وحيث أنه لا يوجد زر "عدم الإعجاب" فإن بعض الأشخاص يقوموا بالضغط على زر الإعجاب للتعبير عن عدم موافقتهم كذلك (على سبيل المثال، يتم عرض صورة عن القسوة على الحيوان ويبدي الناس "إعجابهم" بها للتعبير عن رفضهم لها أيضاً). ويجب اعتبار زر الإعجاب بناءً على السياق. فإذا لاحظنا أن الآخرين يبدون "إعجابهم" بمحتوى غير لائق أو قاسي أو صادم للغاية، فهناك احتمال كبير أنهم يستخدموا الزر في هذه الحالة لربط المحتوى بحسابهم والتعليق عليه للتعبير عن اعتراضهم. ويتضح استخدام زر "الإعجاب" لإبداء الاعتراض بشكل أكبر عندما ننتقل إلى شبكات مختلفة للتواصل الاجتماعي ونلاحظ ذلك.  إلغاء الإعجاب – في بعض الأحيان تقوم بالضغط على زر "إعجاب" بسرعة زائدة للغاية ثم تكتشف أنه لا يعجبك أو أنك لا توافق حقاً على ما يتعلق به (على سبيل المثال، تبدي إعجابك بإحدى الصور ثم تلاحظ أنها في الواقع غير لائقة ولا تريد أن يتم ربطك بها). لذلك يمكنك أن تلغي إعجابك بها وسوف يتم حذف اسمك من قائمة "الإعجابات". الأصدقاء – أن تصبح صديقاً لأحدهم يعني أن تقوم بقبوله/قبولها كصديق لك وإضافته إلى قائمة جهات الاتصال. ومن خلال "مصادقة" أحدهم يمكنك تحديد درجة علاقتك به (صديق مقرب أو زميل ...الخ).إلغاء الصداقة – عندما يتصرف أحدهم بطريقة لا تقرها أو كنت لا تريدهم أن يكونوا في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك لأي سبب آخر فإن هذا هو ما تقوم به. وكبديل لذلك يمكنك أيضاً حجبهم عن معاينة أجزاء معينة من صفحتك الشخصية.متصيد الإنترنت – هو اسم الشخص الذي يقوم بنشر تعليقات غير مهذبة أو رسائل خارج سياق الموضوع وغير ذلك من المحتوى المشتِت في المجتمعات الإلكترونية مثل المنتديات وغرف الدردشة أو المدونات، بقصد رئيسي يتمثل في استفزاز القراء للاستجابة بشكل عاطفي أو لمقاطعة المناقشة الطبيعية لصلب الموضوع. وقد يشير اسم متصيد الإنترنت إلى الرسالة الاستفزازية نفسها، كما في  جملة: "إن ما نشرته كان تصيداً ممتازً".
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كتٔل ضصاكث أذصًْ وإعافخّ إىٕ  –( فػو)ٗطادق 

.حٓات احطاىم

ذضف أذصًْ ٌَ كائٍث  –(فػو)ٗيغٖ اىطراكث 

.أضصكائم

ششص ٗلٔم ةِشط رسائو حرطٗغ٘ث  –ٌخط٘ر اإلُخسُج 

.أو دس٘يث أو سارج س٘اق اىٍٔعٔع

ؤْ زر  –ؼطٗلث سطٗػث ىيخػت٘ط غَ رأٗم  –اإلغجاب

ػي٘ق أو ـساص ٍٗهِم اىغغػ غيّ٘ إلةصاء إغخاةم ةخ

.اىز...ضٔرة

وٗتلٕ " إغخاب"زر ٗظٓط غِصٌا حغغػ  –إىغاء اإلغجاب 

.ٌٔحٔدًا ى٘خ٘د ىم إٌهاُ٘ث حغ٘ط رأٗم
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XOXO – رٌظ ٗسخشصم غادة فٖ ذٔار غ٘ط رسٍٖ ىيغاٗث نػتارة اسخخاٌ٘ث.

STBY –  ٕحػت٘ط غ٘ط ٌٓضب ٗسخشصٌّ اىٍخػصون اإلىهخطوُ٘ٔن وٌخط٘صو اإلُخطُج وغ٘طًْ ٌَ األششاص اىس٘ؤن غي

.شتهث اإلُخطُج

OMG – ةرسب اىس٘اق، كص حهٔن غالٌث غيٕ اىصْشث او االشٍئظاز أو اىٍفاحأة  أو أٌر أسطى نث٘طة.

LOL –  حسخشصم ىإلشارة إىٕ ٌرخٔى ٌغرم أو ىيخػت٘ط غَ اىفطح، وحسخشصم أذ٘اًُا ىيسشطٗث ٌَ شٖء ٌا أو ششص ٌا

(.ٌخصدًا ذسب اىس٘اق)غيٕ شتهث اإلُخطُج 

رٌٔز اىٍشاغس واىٍذخطسات  –آداب اىخػاٌو غيٕ شتهث اإلُخسُج 
اىيفظ٘ث األوائي٘ث 

Presenter
Presentation Notes
تستخدم رموز المشاعر والمختصرات اللفظية الأوائلية لجعل التواصل أسرع وأكثر سهولة كما تستخدم كذلك في بعض الأحيان لجعلها مفهومة فقط للأشخاص الذين يتواصلون مع بعضهم البعض. وتشمل الحالة الأخيرة تلك ، على سبيل المثال، قيام الأطفال بإخفاء بعض المعلومات عن والديهم. توضيحات:Xoxo–  رمز يستخدم عادة في حوار غير رسمي للغاية كعبارة اختتامية.STBY –  تعبير غير مهذب يستخدمه المتعدون الإلكترونيون ومتصيدو الإنترنت وغيرهم من الأشخاص السيؤن على شبكة الإنترنت.OMG–  بحسب السياق، قد تكون علامة على الدهشة او الاشمئزاز أو المفاجأة  أو امور أخرى كثيرة.LOL –  تستخدم للإشارة إلى محتوى مضحك أو للتعبير عن الفرح، وتستخدم أحياناً للسخرية من شيء ما أو شخص ما على شبكة الإنترنت (مجدداً حسب السياق). NP– اختصار مخادع إذ يمكن أن يشير فقط إلى توجه متراخي تجاه الأحداث أو العبارات، ولكنه قد يكون أيضاً تحذيراً للطرف الآخر من المحادثة لكي يتوقف عن الاستمرار في الموضوع (على سبيل المثال، إذا كان الأطفال يناقشون أمراً ولا يريدون أن يعرف والديهم به – فإنهم يستخدمون هذا الاختصار عندما يكون أحد الوالدين قريباً...). BRB–  يستخدم عندما نبتعد عن الجهاز للإشارة إلى أننا لن نكون متواجدين. ويستخدم لتبرير التأخر في الإجابة أو لإعلام الشخص الآخر بأن أحدهم قد يقرأ الرسالة المرسلة في هذه الأثناء أو لأسباب أخرى.  THX, TX, THKS – المعنى المعتاد BTW– المعنى المعتاد 
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NP –  اسخطار ٌشادع إذ ٍٗهَ أن ٗش٘ط فلػ إىٕ حٔحّ ٌخطاسٖ حخاه األذصاث أو اىػتارات، وىهِّ كص ٗهٔن أٗغًا حرضٗطًا

غيٕ ست٘و اىٍثال، إذا نان األؼفال ِٗاكشٔن أٌطًا وال )ىيؽطف اٙسط ٌَ اىٍرادثث ىهٖ ٗخٔكف غَ االسخٍطار فٖ اىٍٔعٔع 

...(.  فإًُٓ ٗسخشصٌٔن ْضا االسخطار غِصٌا ٗهٔن أذص اىٔاىصَٗ كطٗتًا –ٗطٗصون أن ٗػطف واىصًٗٓ ةّ 

BRB – َٗوٗسخشصم ىختطٗط اىخأسط فٖ اإلحاةث أو . ٗسخشصم غِصٌا ُتخػص غَ اىخٓاز ىإلشارة إىٕ أُِا ىَ ُهٔن ٌخٔاحص

.  إلغالم اىششص اٙسط ةأن أذصًْ كص ٗلطأ اىطساىث اىٍطسيث فٖ ْضه األثِاء أو ألستاب أسطى

THX, TX, THKS  – حسخشصم ىيشهط. 

BTW –   حسخشصم ىالسخؽطاء فٖ اىهالم نلٔل ةاىٍِاستث.

رٌٔز اىٍشاغس واىٍذخطسات  –آداب اىخػاٌو غيٕ شتهث اإلُخسُج 
اىيفظ٘ث األوائي٘ث 
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غِصٌا ٗخخِب اىٍسخشصٌٔن اٙسطون االحطال  –اىِتز

ٌػٓا فٖ / ةششص ٌا، أو غِص غصم االشخطاك ٌػّ

ٗسأل ششص ٌا سؤاالً : غيٕ ست٘و اىٍثال. أُشؽث

.وٗلٔم اىخٍ٘ع ةخخاْيّ

فػِصٌا ". اىرظط"ٌٍارسث شائػث ةاسخشصام زر  –الحظر

ٗلٔم أذصًْ ةشطق كٔاغص اىسئك غيٕ شتهث 

اىضي " ذظط"اإلُخطُج كص ٗلطر اٙسطون اىغغػ غيٕ زر 

ٍِٗع ٌشاْصة ٌِشٔرات اىششص وٗػؽو اىِشط 

واىخػي٘ق وغ٘طْا ٌَ األُشؽث غيٕ اىطفرث اىششط٘ث 

نٍا ٍٗهَ اىخططف ٌػّ ٌَ . ىيششص اىضي كام ةاىرظط

غٍَ ذىم اىرظط ٌَ اىٍخخٍع ـكتو ٌصٗط اىتطُاٌج وٗخ

.اإلىهخطوُٖ ةأنٍيّ

ٌاذا إذا كام أحرًْ  – آداب اىخػاٌو غيٕ شتهث اإلُخسُج
ةذسق كٔاغر اىسئك غيٕ شتهث اإلُخسُج؟
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8 آداب اىخػاٌو غيٕ شتهث اإلُخسُج
3 July 2016

إحطاءات ٌخِٔغث ٗخً احشاذْا  – اإلجساءات اىلأُُ٘ث

غِصٌا ِٗؽٔي سطق كٔاغص اىسئك غيٕ شتهث اإلُخطُج 

 .غيٕ ٌشاىفث ىيلأُن

كص ٗلٔم اىٍسخشصٌٔن اٙسطون  – حٔة٘خ اٙدسَٗ

سئنٓا غ٘ط الئق /ةتساؼث ةإستار اىششص ةأن سئنّ

.واىسشطٗث ٌِّ أذ٘اًُا

ٌاذا إذا كام أحرًْ  – آداب اىخػاٌو غيٕ شتهث اإلُخسُج
ةذسق كٔاغر اىسئك غيٕ شتهث اإلُخسُج؟
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ٗلسر اىٍسخذرٌٔن اٙدسون ٌٓاجٍث اىشذص اىزي كام ففٖ ةػظ األذ٘ان غِصٌا حهٔن نافث اىٔسائو األسطى غ٘ط ناف٘ث، 

. وِٗؽٔي ْضا غيٕ حٍ٘ع أُٔاع اىسئك اىضي ٗهٔن غادة غصواًُ٘ا وغ٘ط سار ةاىِستث ىيششص اىٍسخٓصف. ةذسق اىلٔاغر

وحخٍثو سؽٔرة ْضا اىِٔع ٌَ رد اىفػو فٖ أُّ ال ٗهٔن ىؽ٘فًا ةطفث غاٌث ةو وأُّ كص ٗؤدي إىٕ حطػ٘ص اىؽاكث اىسيت٘ث 

.وزٗادة اذخٍاى٘ث سطوج اىشالف غَ اىس٘ؽطة

ٌاذا إذا كام أحرًْ  – آداب اىخػاٌو غيٕ شتهث اإلُخسُج
ةذسق كٔاغر اىسئك غيٕ شتهث اإلُخسُج؟
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.حطفد اإلُخطُج ىيتلاء غيٕ إىٍام ةاىلٔاغص اىراى٘ث

.اىخرصث إىٕ اىٍسخشصٌَ٘ اٙسطَٗ غِص زٗارة اىٍخخٍػات اإلىهخطوُ٘ث ألول ٌطة

.اىتلاء ٌِختَٓ٘ وٌخاةػَ٘

.حلتو ذل٘لث أُِا ٌسؤوىَ٘ غَ سئنِا غيٕ شتهث اإلُخطُج

ٌا اىزي ٍٗهِِا اىل٘ام ةّ؟ – آداب اىخػاٌو غيٕ شتهث اإلُخسُج

Presenter
Presentation Notes
اضغط لإضافة الملاحظات.
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 –فاألٌط حٍاًٌا نٍا ْٔ اىرال ةاىِستث ىيلأُن . ٗخب غيٕ حٍ٘ع ٌسخشصٌٖ اإلُخطُج احتاع آداب اىخػاٌو غيٕ شتهث اإلُخطُج

وةاىؽتع إذا نِا ذصٗثٖ غٓص ةأذص . فإن ٌَ ٌسؤوى٘خم ٌػسفث اىلٔاغر وٌَ ثً احتاغٓا. فال غضر ىم إذا نِج حخٓيّ

اىٍخخٍػات غيٕ شتهث اإلُخطُج وكٍِا ةارحهاب زىث ضغ٘طة، فيَ ٗػاكتِا أذص غيٕ ذىم، إال أن غيِ٘ا أن ُخضنط أن آداب اىخػاٌو 

.غيٕ شتهث اإلُخطُج حشص اىخٍ٘ع وٗلطص ةٓا حِظً٘ اىخفاغالت االحخٍاغ٘ث ىخػيٓا أنثط أًٌِا وُفػًا ىخٍ٘ع اىٍسخشصٌَ٘

ٌَ اىزي ٗجب غيّ٘  – آداب اىخػاٌو غيٕ شتهث اإلُخسُج
احتاع آداب اىخػاٌو غيٕ شتهث اإلُخسُج؟
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؟(آداب اىخػاٌو غيٕ شتهث اإلُخسُج)ٌا ْٔ اىِخ٘ه٘ج 

ٌا ْٖ اىِخائج اىٍحخٍيث ىٍذاىفث آداب اىخػاٌو غيٕ شتهث اإلُخسُج؟

ٌا ْٖ اىٍذخطسات األوى٘ث ورٌٔز اىٍشاغس اىخٖ حزنسْا؟

غيٕ ٌَ حلع ٌسؤوى٘ث ٌػسفث كٔاغر اىخػاٌو غيٕ شتهث اإلُخسُج وٌَ ثً احتاغٓا؟

ٌاذا حػيٍِا فٖ  –آداب اىخػاٌو غيٕ شتهث اإلُخسُج 
ْزه اىٍحاضسة؟
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!شهسًا ىم

ىٍشٗر ٌَ اىٍػئٌات، ةسجاء اىخٔاضو ٌػِا غتس 

info@safespace.qa  :اىتسٗر اإلىهخسوُٖ
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