! | OUCHاكتوبر 2018

أ ن
ش
الخبارية الشهرية للجميع
م� إ
ن�ة الوعي ال ي

لك� ن
ال ت
و� وكيفية تجنبها
ال�يد إ
هفوات ب
ي
نظرة عامة

الساســية ف� التواصــل عــى الصعيــد الشــخص والعمــ� .ولكــن ،ف� كثــر مــن أ
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ـتخدم� كيــف يمكــن تجنبهــا.
ـى يقــع فيهــا المسـ
أنفســنا عنــد اســتخدام ب
ال�يــد االلكــر ي
و� واليكــم أربعـاً مــن االخطــاء الشــائعة الـ ي
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الوىل مــن عنــوان او
خاصيــة إ
ـا� للكلمــات مــن المزايــا الشــائعة ي� معظــم محــررات ب
ال�يــد االلكــر ي
الكمــال التلقـ ي
ال�يــد لــكل جهــات االتصــال لديــك باســتثناء
اســم
«المرســل لــه» يقــوم المحــرر باســتكماله نيابــة عنــك .وعليــه لــن تكــون ملزمــا بتذكــر عنــوان ب
َ
الســماء أ
اســمائهم طبعــا .المشــكلة هنــا تكمــن ف� تشــابه أ
الوىل ف ي� جهــات االتصــال لديــك بحيــث يحصــل وبســهوله أن يتــم اســتكمال االســم
ي
للشــخص الخاطــئ .مثــا لــو أحببــت ان ترســل إيميــل حساســا للغايــة لزميــل اســمه « احمــد عــ�» ولكــن وبــدون انتبــاه منــك حــدث أ
للســف ان
ي
ئ
ـا� باختيــار «احمــد عبــدهللا»  ،مــدرب احــد ابنائــك لكــرة القــدم .بالنتيجــة أنــت أســهمت بترسيــب بيانــات حساســة للعمــل
قــام االســتكمال التلقـ ي
لشــخص بالــكاد تعرفــه .لتحمــي نفســك ،تأكــد دومــا مــن االســم والعنــوان الظاهــر قبــل ضغــط زر االرســال.

الرد عىل الكل
بالضافــة اىل حقــل «اىل  « TOوالــذي مــن خاللــه ســتتمكن مــن ارســال
عنــد انشــائك بريــدا جديــدا ســيكون هنــاك حقــل «نســخه كربونيــه  »CCإ
ال�يــد لجهــات اتصــال إضافيــة لتبقيهــم عــى اطــاع .عندمــا يرســل لــك احدهــم بريــدا يحتــوي أشــخاصا اخريــن ف ي� خانــة»،»CC
نســخ مــن ب
عليــك ان تقــرر مــا اذا كنــت تريــد الــرد عــى المرســل لوحــده ام الــرد عــى الجميــع ،يجــب ان تكــون حــذرا عنــد الــرد بمعلومــات حساســة بــأن
ال تضغــط مــن غـ يـر قصــد عــى «الــرد عــى الــكل  « Reply-allاالمــر الــذي ســيرسب المعلومــات لــكل الجهــات الــواردة ف ي� االيميــل  .مــره أخــرى،
تأكــد ف� كل مــره تــرد فيهــا بمعلومــات حساســة ان تفحــص لمــن ت
س�ســل الــرد.
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المشاعر

ال�يــد عندمــا تكــون مضطــرب عاطفيــا او مســتا ًء ،فقــد يجلــب هكــذا بريــد ف ي� مثــل هــذه الظــروف ض�را عليــك ف ي� المســتقبل ،قــد
تجنــب ارســال ب
يكلفــك خســارة صديــق أو عمــل .أعــط نفســك لحظــات وحــاول ترتيــب أفــكارك بــكل هــدوء .إذا احتجــت للتنفيــس عــن إحباطــك وخيبــة املــك،
ال�يــد واكتــب بالضبــط كل مــا يجــول بخاطــرك دون وضــع أي جهــة اتصــال ف ي� خانــه « ”TOثــم اتــرك الجهــاز واذهــب لتحضـ يـر
افتــح محــرر ب
كوبــا مــن القهــوة او اذهــب ف ي� نزهــه قصـ يـره .عنــد عودتــك تأكــد مــن حــذف تلــك الرســالة وابــدأ بدايــة جديــدة .او كاقـ تـراح أفضــل ارفــع ســماعة
الهاتــف وتحــدث لذلــك الشــخص او كلمــه وجهــا لوجــه ان أمكــن .مــن الصعــب عــى النــاس فهــم تعابـ يـر وجهــك ونـ بـره صوتــك ،مقصــدك مــن
ال�يــد العاطفــي قــد يفهــم
ـ� ،لذلــك رســالتك قــد تكــون ذات صــدى أكـ بـر عــى الهاتــف أو وجهــا لوجــه .تذكــر ان ب
الــكالم مــن خــال ب
ال�يــد النـ ي
الكالم فيه بشكل خاطئ وان كان مزاحا.
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أخـ يـرا ،ب
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بال�يــد العــادي .بريــدك المرســل ألي شــخص يكــن مــن الســهل جــدا وبــكل بســاطه اعــاده توجيهــه
ال�يديــة المرســلة ب
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للخريــن او للمنتديــات العموميــة او اســتخراجه لغــراض قضائيــة وقانونيــة أو حــى توزيعــه مــن قبــل الهاكــرز .ان كان لديــك ي
أ
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ال�يــد
تريــد اخبــاره لحــد مــا تجنــب االيميــل وارفــع الســماعة وأخـ بـره إيــاه .أيضــا مــن المهــم أن تعــرف انــه ي� الكثـ يـر مــن الــدول يعتـ بـر ب
ال�يــد تذكــر انــه مــن حــق صاحــب العمــل مراقبــة او حـ تـى
دليــا قانونيــا لــدى القضــاء .أخـ يـرا ،ان كنــت تســتخدم جهــاز العمــل إلرســال ب
االطــاع عــى كامــل محتوياتــه ألهــداف تخــص العمــل.
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كيــث بالميغــرن  Keith Palmgrenباحــث وممــارس امـن ي بخـ بـره تزيــد عــن  30عامــا ف ي� مجــال امــن المعلومــات و يعمــل
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