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الجزء أ
ال ّول
َ 1.1من نحن
االجتامعي كل
الرتبوي الستخدام وسائل التواصل
انطلق املرشوع
ّ
ّ
يوم ( )SOMEONEيف نيسان /أبريل  ،٢٠١٦وهو عبارة عن ب ّوابة
شبكيّة تض ّم مواد ُمتع ّددة الوسائط تهدف إىل مكافحة الكراهية عىل
شبكة االنرتنت (الكراهية االلكرتون ّية) وبناء القدرة عىل التص ّدي لهذه
الظاهرة يف املجتمعات املحليّة ،وذلك من خالل تنمية املعرفة الرقميّة
النقدية للرشيحة املستهدفة ومن خالل والرتبية االجتامع ّيةُ .يكن
االطّالع عىل الب ّوابة عرب املوقع التايلprojectsomeone.ca :
تستهدف املواد املع ّدة فئة الشباب وأعضاء املؤسسات الرتبوية
ومجتمع األهل باإلضافة للمجتمع بشكل عام وذلك من خالل الرتكيز
النقدي واملعرفة الرقميّة والتشجيع
عىل تطوير مهارات التفكري
ّ
اطي عىل شبكة االنرتنت وخارجها .فمن خالل
عىل الحوار الدميقر ّ
مختصات يف
يرتأسها جميعها باحثات وعامالت
ّ
 ١١مرشو ًعا مختلفًاّ ،
مجال الرتبية الواسع ،سمحت املبادرة بالقيام بعمل ّية تطوير وتقييم
ملؤسسات تعليميّة
دقيقة لألنشطة املق ّررة يف املناهج الدراسيّة املع ّدة ّ
ابتدائ ّية وثانويّة وما بعد الثانويّة .وتتض ّمن هذه األنشطة :أفالم
وثائقيّة تعتمد عىل الرسد بضمري املتكلّم ،منشورات نصيّة ومتع ّددة
االجتامعي ،مواد تعليم ّية عا ّمة
الوسائط متوفّرة عرب وسائل التواصل
ّ
قامئة عىل الفنون البرصيّة ،روايات مص ّورة ،تسجيالت لحلقات نقاشيّة
عا ّمة ،تسجيالت ملحارضات وورش عمل ،روابط ملقاالت أكادمي ّية
ووثائق مؤمترات ،رشوحات وورش عمل حول منهجيّات بحثيّة جديدة
النقدي للخطاب مبساعدة ُمد َّونة (مجموعة نصوص) للقيام
كالتحليل
ّ
بدراسات تحليليّة لغويّة وخطابيّة للمنتديات االلكرتونيّة ،باإلضافة إىل
النفيس والثقا ّيف
االجتامعي
مقابالت مع شخص ّيات عا ّمة حول التأثري
ّ
ّ
للكراهية االلكرتونيّة عىل هويّات األفراد واملجتمعات املحليّة.

المقدمة
التص ّدي للكراهية االلكرتون ّية وأشكال التمييز عرب االنرتنت بني العامة
ويف املجتمعات الثقافيّة.
تخصصات
باالعتامد عىل مزج األطر النظريّة واملنهجيّة املستم ّدة من ّ
التكنولوجيا التعليم ّية وعلم االجتامع وعلم الرتبية القائم عىل الفنون
والثقافة االستهالكيّة ،يقوم فيفاك فنكاتيش ،الذي يرتأس فريق العمل،
مع رشكائه الباحثني واملحليني ،بِوضع أرض ّية تهدف إىل تأسيس شبكة
دوليّة للقيام بدراسة رائدة للبحث يف كيفية تأثري التط ّور واالستخدام
املتزايد لوسائل التواصل الرقم ّية عىل مجال تعليم امل ُواطنة من أجل
تحقيق أهداف تربويّة دميوقراطيّة واجتامعيّة -تواصليّة.

ِ 1.2لمن هذا الكت ّيب
طلبهم عىل املواطَنة
هذا الكت ّيب مو ّجه للمعلّمني إلرشادهم يف تنشئة ّ
الرقم ّية واملعرفة النقدية بوسائل التواصل االجتامعي من خالل أنشطة
تفاعل ّية وخطط دروس مناسبة .وهو أداة لتسهيل إعداد مواطنني
رقميني قادرين عىل التفكري بع ٍني ناقد ٍة وعىل استعامل شبكة االنرتنت
وخلقٍ .
بشكلٍ آمنٍ ومسؤو ٍل ّ
ت ّم تصميم الكت ّيب بشكل يسمح للمجموعات باملشاركة يف أنشطة
ورشة عمل عىل مدى يومني .ويحتوي أيضً ا عىل خطط دروس
للمعلّمني واملعلّامت.

 1.3كيف يُستعمل هذا الكت ّيب

طلب
يهدف هذا الكت ّيب إىل إعداد املعلّامت الذين يعملون مع ّ
ترتاوح أعامرهم بني  ٩و ١٨سنة (السنة الدراس ّية  ٣إىل  )١٢يف مجال
تقوم مبادرة  SOMEONEعىل مبادئ الرتبية االجتامعيّة التي املواطَنة الرقم ّية ،من خالل تطوير مهاراتهم وتزويدهم بأنشطة
املدريس.
طلبهم ويف مجتمعهم
تش ّجع عىل اعتامد العا ّمة لوسائل التواصل الرقم ّية واملتنقّلة بشكلٍ وخطط دراس ّية لتطبيقها مع ّ
ّ
شمو ٍّيل جامعٍ ،من أجل صياغة رسود بديلة للرسائل املثرية للخالفات
التي ير ّوجها الداعون إىل الكراهية عىل االنرتنت .وتطرح املبادرة سيسمح هذا الكت ّيب مبا ييل:
برنامج ٍ
التخصصات واألساليب يهدف إىل دراسة تأثري
بحث متع ّدد
•البحث يف املفاهيم التي تو ّجه املعلّامت إىل كيف ّية تعليم
ّ
االعتامد الشامل واملستدام لوسائل التواصل الرقم ّية واملتنقّلة عىل
لطلبه َن
املواطَنة الرقم ّية ّ
(أ) املامرسات الرتبويّة يف تعليم امل ُواطنة يف املراحل الثانويّة وما بعد
•رشح طريقة تنفيذ األنشطة وفقًا لعمل ّية مرحل ّية متد ّرجة
الثانويّة ،و(ب) املامرسات االستهالك ّية االجتامع ّية لتعزيز القدرة عىل
•تقديم األدوات والتقن ّيات ،التي ُيكن تطويعها للتك ّيف مع
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الجزء أ
ال ّول
النقدي يف وسائل
صفوفه َن ،يف تعليم املواطَنة الرقم ّية والتفكري
ّ
التواصل االجتامعي
وقد ُص ّممت األنشطة املبيّنة يف هذا الكتيّب ليت ّم تطبيقها يف ورشة
لكل يوم.
مقسمة إىل أربع جلسات/حصص ّ
عمل ،عىل فرتة يومنيّ ،
ولكنُ ،يكن تعديل املراحل لتتناسب مع فرتات أقرص أو أطول من
الدورات التدريب ّية .باإلضافة إىل ذلك ،يحتوي الكت ّيب عىل خطط
الطلب يف صفوفه َن
دروس وأنشطة ليقوم املعلّامت بتنفيذها مع ّ
الخاصة .ويف النهاية ،تُجرى جلسة تقييم ملعرفة فعال ّية ورشة العمل
ّ
وتأثريها عىل املشاركات.

التعليمي
 1.4ما هو المنهج
ّ
يدعم منهج التعليم يف ورشة العمل أساليب تدريسيّة متع ّددة ،مبا
فيها النامذج التعاون ّية والتشارك ّية القامئة عىل مبادئ املشاركة التي
تحرتم وتُراعي التعدديّة والجندر واالختالفات الفرديّة.
يعتمد تصميم ورشة العمل عىل اإلدراك بأ ّن الخربة توجد عرب
الشبكات وبني املشاركني يف سياقات مؤسس ّية متن ّوعةُ ،يكنها أن
تشمل معل ّمني وأعضاء جامعات عا ّمة مختلفة مثل صانعي اإلعالم
والصحفيني الطموحني واملد ّربني والناشطني  .نحن نهدف إىل تدريب
املد ّربني من خالل اسرتاتيجيّات تط ّور شاملة ومقاربة تتمحور حول
مم سيسمح للمشاركني باملساهمة من خالل تنفيذ تجربة
الطالبّ ،
يل .ستُنفَّذ
التعلُّم الرتاجعيّة /العكسيّة واسرتاتيجيّات التعلُّم التفاع ّ
اسرتاتيج ّيات التقييم املبن ّية عىل أدلّة ،يف بداية الورشة وخاللها للتأكّد
من أ ّن الورشة تلبّي احتياجات املشاركني واهتامماتهم/ه َّن .كام أ ّن
آل ّيات التقييم ما بعد التنفيذ تلعب دو ًرا أساس ًّيا يف مساعدتنا عىل
تقييم فعاليّة ورشة العمل وتأثريها عىل املشاركني واملجتمع.

 1.5ما هي أ
الهداف
إ ّن املحور الرئييس لورشة العمل هو «مواطنات الغد الرقميّات « .فمن
خالل التع ّرف عىل املواطنة الرقم ّية ،سوف يدرك املشاركات خصائص/
مواصفات املواطنة الرقمية املسؤولة ،ويطبّقون مهارات املعرفة
الرقم ّية النقدية عند تصفّح املواقع عىل شبكة االنرتنت ،ويفكّرون
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المقدمة
يف الحقوق واملسؤول ّيات عىل الفضاءات االلكرتون ّية ،ويقومون أيضً ا
بتطوير وتبادل االسرتاتيجيّات الستخدام وسائل التواصل االجتامعي
من أجل الصالح العام والخري يف املجتمع.
ويف نهاية املطاف ،فإ ّن تعليم املواطنة الرقم ّية يجعل من املمكن
استخدام شبكة االنرتنت العامليّة لالت ّصال والتعاون بطرق جديدة
ومبتكرة ،مع احرتام التعدديّة وإظهار التعاطف .ومن خالل تنفيذ
املناهج التي ط ّورناهاُ ،يكن للمعلّامت استخدام موارد التعلّم
واألنشطة مع طالبه َن ملساعدتهم عىل التعامل مع التن ّمر /التسلّط
االلكرتوين ،ليك يتمتّعوا بحياة رقميّة سليمة ،ويكونوا مواطنني رقميّني
مسؤولني وآمنني ،ويحرتموا حقوق املبدعات.

اليوم أ
ال ّول

ن
الثا�
الجزء ي

2.1
المدة
ّ

أ
الهداف
يز
التجه�ات
منهج َّية التعليم
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البداية :مدخل ولمحة عامة عن
ورشة العمل
 ٣٠دقيقة
التعرف عىل بعضنا البعض وعرض أهداف الورشة
ُّ
ين
المشارك� بالمساواة ،بصورة تشبه قاعة اجتماعات عىل
التأكّد من ترتيب جلوس
شكل الحرف  Uأو بتشكيل مجموعات تجلس حول الطاوالت
تحض�يَّة /تمهيديّة ،طريقة تصميم تبدأ بالهدف (،)Backward method
جلسة
ي
نشاط للمجموعة بكاملها

اليوم أ
ال ّول

ن
الثا�
الجزء ي
طريقة

مقدمة وكلمة ترحيب
طريقة المعالجةّ :
•تع َريف عىل املشاركات (االسم ،الوظيفة ،املنصب ،الدور)
•ق َدمي نفسك
أي أسئلة أو مخاوف أو أفكار
•ق َدمي عمل ّية التقييم الجارية .أطلبي من املشاركات تدوين ّ
متعلّقة بورشة العمل تتبادر إىل أذهانه َن تدريجيًّا .ميكن استعامل أوراق املالحظات
مخصص ليك تقومي
الالصقة ( )post-itsلهذا الغرض .ضعي هذه األوراق الالصقة يف ركن َّ
بالتحقّق منها طوال النهار وتعالجي املسائل املطروحة مع تق ّدم ورشة العمل

تقديم أهداف ورشة العمل

نشاط لكرس الحواجز

أبدا أن”  -نقطة واحدة ّ
لكل
لعبة “لم يحصل يل ً
ش
أبدا
تجربيه ً
�ء لم ّ
ي
أبدا أن:
لم يحصل يل ً
ت
(االخ�اق)
تعرضت للقرصنة
ّ 1.1
الخاصة ب ي� إىل
المرور
كلمة
أعطيت
2.2
ّ
صديق/ة
رس فيها جزء من اسمي
كلمة
استخدمت
3.3
ّ
ش
الرس نفسها ّ
�ء
لكل ي
4.4استخدمت كلمة ّ
شخص
5.5ضايقت
شخصا ما  /تسلَّطت عىل ٍ
ً
ما بع� ت
االن�نت
 6.6شاركت ّ ش
�ء أعتقد أنّه بال فائدة
أي ي
ت
تعرضت للخداع بع� االن�نت
ّ 7.7
ت
8.8استيقظت ً
حسابا� عىل
ليل للتحقّق من
ي
مواقع التواصل االجتماعي
جالسا /جالسةً
9.9تجاهلت أصدقاء كنت ً
ئ
أصدقا� عىل مواقع
معهم للتفاعل مع
ي
التواصل االجتماعي
1010ندمت عىل صورة شن�تها عىل ت
االن�نت
شخص ما عىل مواقع
1111تعقّبت حساب ٍ
التواصل االجتماعي
ت
 1212ت
اش�يت ّ ش
�ء عىل االن�نت
أيأ ي
ت
1313شاهدت الفالم المقرصنة عىل االن�نت
_____________________________1414
_____________________________1515
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1.1فهم مواصفات املواطن الرقمي املسؤول
2.2تطبيق مهارات املعرفة الرقم ّية النقدية عند التصفّح عىل االنرتنت
3.3التفكري يف الحقوق واملسؤوليّات عىل الفضاءات االلكرتونيّة
4.4تطوير وتبادل اإلسرتاتيج ّيات الستخدام وسائل التواصل االجتامعي من أجل الصالح
االعام والخري يف املجتمع

نشاط
نشاط لكرس الحواجز (كرس الجليد) بني املشاركات وتسليط الضوء عىل أهم ّية املوضوع:
العبوا لعبة “مل يحصل يل أب ًدا أن” ( )Never have I everاملتعلّقة باألنشطة عىل االنرتنت
التي قام املشاركات بها سابقًا أو مل يقوموا بها.
هل يستطيع أحد التفكري يف حاالت أخرى ميكننا إضافتها إىل قامئتنا؟
كل ما حصلت عىل نقاط أكرث ،كانت لديك مهارات أفضل مواطنة رقمية نقدية.
ّ

نقاش
ناقيش فكرة أنّنا كمواطنات رقم ّيات لدينا حقوق ومسؤول ّيات ووضّ حي أنّنا سنتع ّرف إىل
املزيد عن هذا املوضوع يف القسم التايل.

اليوم أ
ال ّول

ن
الثا�
الجزء ي

2.2
المدة
ّ

 ٦٠دقيقة

أ
الهداف

التفك� وتبادل المواقف حول الحقوق والمسؤول ّيات ف ي� إطار المواطَنة الرقم ّية
ي

يز
التجه�ات

الملونة ( ،)post-itsأقالم تلوين وتحديد
رزمة من أوراق المالحظات الالصقة ّ
ق
ور� ّ
قلب ()flip chart
( ،)markersلوح ي

منهج َّية التعليم
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الحقوق والمسؤوليات عىل ت
االن�نت
ّ

جلسة نظريّة (لتحديد المفاهيم) ،نشاط للمجموعة بأكملها ،طريقة تعليم
تفاعل ّية

اليوم أ
ال ّول

ن
الثا�
الجزء ي
طريقة

استخدم ت
ثم ُقم بمشاركة
اس�اتيج ّية “أُنتج وأُص ّنف وأَتواصل” ّ
النتائج مع المجموعة
كل سؤال عىل ورقة الصقة مختلفة .قُم
كل شخص يكتب إجابة ّ
أُنتج :اطرح األسئلة التالية ودع ّ
بعرض األسئلة عىل جهاز العرض باستخدام برنامج باوربوينت (.)PowerPoint
•كيف تَقْيض وقتك عىل االنرتنت؟
•كيف تستخدم وسائل التواصل االجتامعية؟
•هل ترى أنَّك تستخدم الويب بشكل مختلف عن الجنس اآلخر؟
أي يشء أثناء استخدام االنرتنت؟ ماذا؟
•هل تبتكر ّ
•كيف تتفاعل مع املعلومات واملواد واألشخاص عندما تكون عىل شبكة االنرتنت؟
أُص ّنف :أُطلب من املشاركني واملشاركات أن يقوموا بتصنيف إجاباته َم ضمن الفئات الثالث
الواردة أدناه عن طريق إلصاق أوراق مالحظاتهم ( )post-itsعىل اللوح الورقي املوجود عىل
طاولتهم.
•أستهلك :كيف تستخدم اإلنرتنت؟ كونك رجالً أو امرأة ،هل تجد أن استعاملك للويب
يختلف عام لو كنت من الجنس اآلخر؟
•أبتكر :هل تبتكر أي يشء أثناء االتصال باإلنرتنت؟ ماذا؟
•أتفاعل :كيف تتفاعل مع املعلومات واملواد واألشخاص والرؤى عند االتصال باإلنرتنت؟
أناقش :ناقش النشاط مع مجموعتك حول الطاولة من خالل تحليل الرسم البياين املك ّون من
األوراق الالصقة ،وذلك عن طريق طرح األسئلة التالية:
•ما هي الخصائص املشرتكة للمواقع التي تدخل إليها؟
•هل تطبّق قيم املواطَنة الرقميّة؟ كيف؟
•برأيك ما هي حقوقك ومسؤول ّياتك عندما تستخدم االنرتنت؟
•كيف ميكنك أن تساهم يف ثقافة شاملة ومحرتمة عىل االنرتنت من شأنها أن تع ّزز املشاركة
واملواطَنة الفاعلة؟
يتجسد بكونك مواط ًنا رقميًّا صال ًحا؟
•كيف تعتقد أ ّن كونك مواط ًنا عامليًّا صال ًحا ّ
•بعد االطِّالع إىل الرسم البياين ،ما االستنتاجات التي تستخلصها؟

الخُ الصة واالستنتاج
إ ّن التفاعل األمثل مع الويب  2.0يكمن يف توضيح املعرفة الرقم ّية النقدية من خالل إظهار
القيم الرئيس ّية الثالث :السالمة واملهارة والتفاعل ،باإلضافة إىل الركائز األربع للمواطنة الرقم ّية
النقدي.
وهي :التواصل والتعاون واالبتكار والتفكري
ّ
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اليوم أ
ال ّول

ن
الثا�
الجزء ي

2.3
المدة
ّ

أ
الهداف
يز
التجه�ات
منهج َّية التعليم
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مواصفات المواطنة الرقمية
المسؤولة
 ٩٠دقيقة
فهم مواصفات المواطنة الرقمية المسؤولة والحقوق والمسؤول ّيات عىل
ت
االلك�ون ّية
الفضاءات
والحصاءات،
استخدام برنامج باوربوينت ( ،)PowerPointوالرسوم البيان ّية ،إ
والفيديو
جلسة نظريّة (لتحديد المفاهيم) .طريقة تعليم تفاعلية .ت
كون
اس�اتيج ّية “فكِّرّ -
ّ
ئ
ثنا� -شارك”
ي

اليوم أ
ال ّول

ن
الثا�
الجزء ي
طريقة

قدم عرض باوربوينت ()PowerPoint
ِّ
ق ِّدمي املواضيع املتعلِّقة باملواطَنة الرقم ّية يف عرض باوربوينت ( .)PowerPointوبعد أن
كل منه َن إىل زميلة لتشاركها هذه األفكار
بكل موضوع ،اطلبي من املشاركات أن يلتفت ٌ
تع ِّريف ّ
والتعليقات.
•فكّري يف املسائل والتحديات الجندريَّة عند تقديم املوضوع
•ويجب أيضً ا تعلّم املهارات األربع للقرن الواحد والعرشين :التواصل والتعاون واالبتكار
النقدي
والتفكري
ّ

ِ ش
� مواضيع المواطنة الرقم ّية
ناق ي
•السالمة عىل شبكة االنرتنت
•الخصوص ّية واألمان
•التواصل عرب االنرتنت
•املعرفة بوسائل التواصل االجتامعي واملعرفة اإلعالمية
•الص ّحة الرقميّة
•التن ّمر /التسلّط عرب االنرتنت والكراهية االلكرتون ّية
شاهدي فيديو مرشوع  SOMEONEث ّم ناقيش مع رشيكك /رشيكتك األسئلة التالية:
•هل تع َّرضت للكراهية االلكرتون ّية؟ ارشحي كيف؟
• َه ْل تع َّرضت للتن ّمر االلكرتوين؟ ارشحي كيف؟
أي سياق؟
•هل رأيت ذلك يحدث مع أشخاص آخرين؟ وإذا كان األمر كذلك ،ففي ّ
العاطفي األ ّول عندما تالحظني ذلك عىل االنرتنت؟
•ما هو ر ّد فعلك
ّ

إنشاء ُملصق ()poster
بنا ًء عىل العرض واملناقشة ،اطلبي منهم اختيار رشيك /رشيكة من أجل:
•إنشاء ُملصق ( )posterاملواطنة الرقمية املسؤولة أو تصميم تع ُّهد املواطنة الرقمية
املسؤولة
•استخدمي أقالم تحديد مل َّونة ()markers
•تذكَّري أ ّن املواطنة الرقميّة الجيّدة هي مواطنة صالحة تُشارك قيم االحرتام واملسؤوليّة
والصدق والتعاطف واإلنصاف واملبادرة والشجاعة والنزاهة واملثابرة والتفاؤل
•فكِّري يف رأس املواطنة الرقميّة وقلبها وغريزتها ويديها وقدميها ،عند إنشاء امل ُلصق
•اعريض امللصقات وعلِّقيها يف جميع أنحاء الغرفة
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اليوم أ
ل
و
ال
ّ II
Part

1الجزء ن
الثا�
 dayي

2.4
المدة
ّ

أ
الهداف
يز
التجه�ات
منهج َّية التعليم
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تطبيق ت
االس�اتيج ّيات الجديدة
 ٧٥دقيقة
تحض� خطط لدروس من شأنها أن تع ِّزز المواطَنة الرقم َّية المسؤولة
ي
أوراق لوضع خطط الدروس أ
وللنشطة ،أقالم تلوين وتحديد ()markersوأقالم
للكتابة
جماعي
تطبيقي
جلسة تطبيق ّية ،مقاربة تتمحور حول الطالب ،نشاط
ّ
ّ

اليوم أ
ل
و
ال
ّ II
Part

1الجزء ن
الثا�
 dayي
طريقة

ين
المشارك�
تصنيف
قُم بتقسيم املشاركني إىل مجموعات مك َّونة من أربعة أشخاص ،بحسب الصفوف التي
يُد ِّرسونها .اطلب من كل مجموعة أن تقوم بإنشاء خطة درس ملوضوع تختاره من املوضوعات
األربعة املذكورة يف امللحق أو الواردة أدناه .صفوف السنوات الدراس ّية الرابعة إىل السادسة
والسابعة إىل الثامنة.

توزيع أ
النشطة الموجودة ف ي� الملحق
أطلُب منه َم أن يضعوا يف اعتبارهم األسئلة الواردة أدناه عند التخطيط .خطِّطوا م ًعا لطرقٍ
طلبه َم ،مع األخذ باالعتبار املعلومات
ُيكنهم وضعها يف السياق املناسب والقيام بالنشاط مع ّ
كل مجموعة بحسب ما يُفضِّ له
التي وردت يف الجلسة حتى اآلن .قُم بتوزيع األنشطة عىل ّ
املشاركون .وبعد ان تنتهي كل مجموعة من إعداد خطة الدرس الخاص بها ق َم بعرض خطط
الدروس الجاهزة لديك حول هذه املوضوعات ليتمكن املشاركني بالنشاط من املقارنة بني ما
قاموا به وخطط الدروس النموذجية املوجودة يف الكتيب وإجراء التعديالت أو اإلضافات عىل
خططتهم لتبدو أكرث مثالية.
•الدروس يف امللحق
 التن ّمر/التسلُّط االلكرتوين نحو حياة رقميَّة صحيَّة مواطن رقمي مسؤول ال للنسخ واللصق• ُخذ بعني االعتبار هذه األسئلة الخمسة عند التنفيذ
 متى؟ أين؟ ملاذا؟ َمن؟ ماذا؟•فكِّر يف ربط الجامعات الخارج ّية والعائالت
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اليوم أ
ال ّول

ن
الثا�
الجزء ي

2.5
المدة
ّ

أ
الهداف
يز
التجه�ات
منهج َّية التعليم
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العروض والتقييمات
ُ
 ٦٠دقيقة
التع ُّلم من آ
الخرين وتوسيع المعرفة بالمواطَنة الرقم َّية من خالل مشاركة
العروض مع آ
الخرين ،تقييم ورشة عمل اليوم
ُ
الجماعي المنجزة ،استمارات التقييم
مواد العمل
ّ
س�اتيجيات المبنية عىل أ
ال ت
الد َّلة ،االستنتاجات الرئيس ّية ،عروض المجموعات
إ
ّ
ّ

اليوم أ
ال ّول

ن
الثا�
الجزء ي
طريقة

الجماعي
عروض مشاريع العمل
ّ
كل مجموعة مرشوعها ،بنا ًء عىل خطَّة الدرس التي اختارتها ،ث ّم تدور مناقشة قصرية مع
تعرض ّ
جميع املشاركات لتبادل األفكار حول الصعوبات التي واجهتها املجموعة وكيفيّة معالجتها أثناء
تنفيذ النشاط.

توزيع استمارات التقييم
يتّم توزيع استامرات التقييم وتُجرى مناقشة قصرية حول التوقّعات.
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ساندرا تشانغ كريدل٢٠١٦ ،
ت
ال� الحظها المع ِّلمون
ي
التأث�ات السلب َّية أي
نتيجة استخدام االطفال لفيسبوك
الجزء الثالث

التواصل االجتماعي كل يوم

ت
ال� الحظها المع ِّلمون
التأث�ات إ
ي
االيجاب َّية أي
نتيجة استخدام االطفالاليوم ن
الثا�
لفيسبوك ي

التنمر  /التس ُّلط
االلك� ن
ُّ ت
و�
ي

الوقت الضائع

النشطة أ
هو مشتت للفكر ويأخذ من وقت أ
الخرى ،وقد يُصبح
ُ ِّ
إدمانا ،فالوقت الذي يقضيه أ
الطفال عىل أجهزة الكمبيوتر
ً
أطول من الوقت الذي يمضونه ن ي� استكشاف العالم
قضاء وقت طويل ن ي� التحديق ن ي� الشاشة ،وعدد ل يُحىص من
ن
مملة وفارغة
الساعات ي� تصفُّح معلومات ِّ

التعرض ُلمحتويات يغ� مناسبة
ُّ

الحصول عىل المعلومات بدون امتالك مهارات التحقُّق الالزمة
للتأكُّد من مصداقيتها
ين
سن ال ،١٨بل
موجهة إىل
البالغ� ّ
التعرض ليس فقط لمحتويات َّ
ُّ
أيضا إىل أشياء مثل “أفضل  ١٥نصيحة للحصول عىل جسم ُم يث�”
ً

شن� محتويات يغ� مناسبة

شخصية؛ ليس هناك تصفية /تنقية
الفصاح عن معلومات
إ
َّ
للمعلومات
ُص َور منحلَّة  /فاسقة
إظهار قرارات للعالم قد يندم عليها أ
الطفال لحقًا

3.1

التواصل والتفاعل االجتماعي
أ
أ
بعيدا
التواصل مع القارب والصدقاء الذين يعيشون ً
مدرسية
التواصل من أجل أهداف
َّ
إعطاء أ
ين
الخجول� فرصةً للتواصل وبناء
الطفال
صداقات

تطوير مهارات تقن َّية

ن
تقنية لمواكبة
هو � ّ
وري لكتساب مهارات َّ
الرقمية
عرص التكنولوجيا
َّ
هو يُحفِّز عىل القراءة والكتابة

الوصول إىل المعلومات

الدراية /اللمام أ
العالمية
بالخبار والقضايا
إ
َّ
ش
التعلُّم ن ي� القرن الحادي والع�ين

ت
الذا�
ي
التعب� ي

عدم الوعي لمسائل الخصوص َّية
أ
الطفال عىل مواقع التواصل
السطح َّية
االجتماعي
عدم الوعي للمخاطر
بالخصوصية
عدم إدراك الحقوق المتعلِّقة
َّ

التعب� عن أنفسهم من خالل
إمكانية
ي
َّ
الشعر)
أساليب
فنية (ال َّتصويرِّ ،
َّ

ن
جسية
الغرور وال� َّ
التقليل من قيمة مفهوم الصديق

المدة
ّ

أ
الهداف
يز
التجه�ات
منهج َّية التعليم
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 ٦٠دقيقة
االن�نت مع ت
كيف نتواصل ونتعاون بع� ت
اح�ام التعدديَّة
فيديو وبرنامج العرض باوربوينت ()PowerPoint
صغ�ة
جلسة
تحض�يَّة /تمهيديّة ،طريقة تعليم تفاعل ّية ،أنشطة لمجموعات ي
ي

ن
الثا�
اليوم ي

الجزء الثالث
طريقة

ال�حيب أ
ت
والنشطة
الرتحيب بجميع املشاركني العائدين من جديد وعرض أهداف اليوم ،ث ّم تبادل ومناقشة األفكار
قسم املشاركني إىل
التي ت َّم استخالصها يف اليوم األ َّول من ورشة العمل .إعرِض املقابلة ث َّم ِّ
كل مجموعة فئة مختلفة من األسئلة ،ويتناقش املشاركون ضمن مجموعاتهم
مجموعات .تختار ّ
( ٢٠دقيقة) .بعد ذلك ،تعرض املجموعات ما قامت مبناقشته.
املجموعة األوىل:
•كيف يُرت َج ُم وصفه للكراهية االلكرتون ّية يف املجتمع اللبنا ّين؟
•عندما ترى رسالة كراهية الكرتونيّة ،مباذا تشعر وكيف تتفاعل؟
•برأيك ،ما الذي يُحفِّز خطاب الكراهية عىل االنرتنت؟
املجموعة الثانية:
•ملاذا تعتقد أ َّن إخفاء الهويّة يُس ِّهل ارتكاب خطاب الكراهية عرب االنرتنت؟
•ما هو برأيك الخط الفاصل بني حريّة التعبري وخطاب الكراهية؟
•ما رأيك يف الرقابة؟ قد يقول البعض أنَّها تح ُّد من الحوار ووجهات نظر اآلخر ،ما رأيك يف
ذلك؟
املجموعة الثالثة:
•كيف يستخدم الطالب شبكات التواصل االجتامعي؟ كيف امت َّد ذلك إىل البيئة املدرسيّة؟
ِ
أعط أمثلة؟
االجتامعي؟
طلبه لوسائل التواصل
•برأيك ،ما هو دور املعلِّم تجاه استخدام ّ
ّ
االجتامعي؟
•كيف ميكن للمعلمني ،تعزيز دور األهل يف استخدام أوالدهم لوسائل التواصل
ّ
االجتامعي”
إعرِض الرسوم البيان ّية حول آراء املعلّمني من “األطفال عىل مواقع التواصل
ّ
وتناقشوا .اطلب من أفراد املجموعات ربط امللصقات مبسائل مح َّددة كانوا قد الحظوها يف
الطلب ّية.
مجتمعاتهم ّ
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ن
الثا�
اليوم ي

الجزء الثالث
طريقة

أ
الجتماعي
الطفال عىل مواقع التواصل إ
أسلوب التدريب :عصف الذهني .اعريض الرشائح املوجودة عىل البوربوينت (امللصقات الثالث)
االجتامعي” ووضحي للمشاركات أن
حول آراء املعلامت من “األطفال عىل مواقع التواصل
ّ
هذا البحث أجريناه مع معلامت موجودين يف كندا وكان جوابه َن عىل األسئلة الثالثة التي
هي موضوع البحث عىل النحو املبني يف امللصقات الثالث .النقاش مع املشاركات وطلب رأيه َن
حول ما إذا كان سيصل البحث اىل نفس النتائج يف حال أجري يف مجتمعه َن املحيل أم أن هناك
اختالف .ما هي النقاط التي يعتقد َن انه من املفروض إضافتها أو تغيريها لتتناسب نتائج
البحث مع مجتمعه َن املحيل.
أوالً :ما هي املعلومات التي تُريدي َن أن يكون األطفال عىل دراي ٍة بها عند استخدام الفيسبوك أو
مواقع التواصل االجتامعي األخرى؟
أ
االطفال عىل الفيسبوك

ساندرا تشانغ كريدل٢٠١٦ ،

التأث�ات السلبية ت
ال� الحظها المعلِّمون
ي
َّ
نتيجة استخدام ي أ
االطفال لفيسبوك

التأث�ات االإ يجابية ت
ال� الحظها المعلِّمون
ي
َّ
نتيجة استخدام ي أ
االطفال لفيسبوك

التنمُّ ر  /التسلُّط
ت ن
و�
االلك� ي

الوقت الضائع

النشطة أ
هو شتِّت للفكر ويأخذ من وقت أ
الخرى ،وقد يُصبح
مُ
إدمانًا ،فالوقت الذي يقضيه أ
الطفال عىل أجهزة الكمبيوتر
أطول من الوقت الذي يمضونه ن ي� استكشاف العالم
قضاء وقت طويل ن ي� التحديق ن ي� الشاشة ،وعدد ل يُحىص من
الساعات ن ي� تصفُّح معلومات ممِّ لة وفارغة

التعرض لمُ حتويات يغ� مناسبة
ُّ

الحصول عىل المعلومات بدون امتالك مهارات التحقُّق الالزمة
للتأكُّد من مصداقيتها
ين
البالغ� سنّ ال ،١٨بل
التعرض ليس فقط لمحتويات موَّجهة إىل
ُّ
أيضا إىل أشياء مثل “أفضل  ١٥نصيحة للحصول عىل جسم مُ يث�”
ً

شن� محتويات يغ� مناسبة

شخصية؛ ليس هناك تصفية /تنقية
الإفصاح عن معلومات
َّ
للمعلومات
ُصوَر منحلَّة  /فاسقة
إظهار قرارات للعالم قد يندم عليها أ
الطفال لحقًا

التواصل والتفاعل االجتماعي
القارب أ
التواصل مع أ
والصدقاء الذين يعيشون بعيدً ا
مدرسية
التواصل من أجل أهداف
َّ
إعطاء أ
ين
الخجول� فرصةً للتواصل وبناء
الطفال
صداقات

تطوير مهارات تقن َّية

ن
تقنية لمواكبة
هو �وريّ لكتساب مهارات َّ
الرقمية
عرص التكنولوجيا
َّ
هو يُحفِّز عىل القراءة والكتابة

الوصول إىل المعلومات

الدراية /الإلمام أ
العالمية
بالخبار والقضايا
َّ
ش
والع�ين
التعلُّم ن ي� القرن الحادي

ت
الذا�
ي
التعب� ي

عدم الوعي لمسائل الخصوص َّية
عدم الوعي للمخاطر
بالخصوصية
عدم إدراك الحقوق المتعلِّقة
َّ

التعب� عن أنفسهم من خالل
إمكانية
ي
َّ
فنية (التَّصوير ،الشِّ عر)
أساليب َّ

السطح َّية

ن
جسية
الغرور وال� َّ
التقليل من قيمة مفهوم الصديق
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ش
م�وع تربوي الستخدام وسائل
التواصل االجتماعي كل يوم

ن
الثا�
اليوم ي

الجزء الثالث
طريقة

ثانياً :ما أهمية توجيه األطفال يف املدرسة باستخدام مواقع التواصل االجتامعي بالشكل األمثل؟
ِّم� ف� معالجة استخدام أ
ف
الطفال لمواقع
أسباب المعل ي ي
التواصل الجتماعي ف ي� المدرسة

إنَّها مسؤول َّية المدرسة

أ
ن
ين
المسؤول�
مواط� العالم
مهمتنا هي مساعدتهم ليصبحوا
لنَّ ّ
ي
يجب أن تكون سالمة أطفالنا عىل رأس أولوياتنا ،وهدف المعل ي ن
ِّم�
هو تزويدهم بالمعلومات وحمايتهم ،ويمتلك المعلِّمون الوسائل
والقوة الالزمة لمعالجة هذا أ
المر
َّ
يحتاج المعلِّمون إىل تعديل مناهجهم للتناسب مع حياة ّ
الطالب

والعالم
التكنولوجيا إ
واقع اجتماعي

الحاىل
تجسد الواقع
هي َّ
مهمة وهي ِّ
ي
ن
يتوسع فيه نطاق
نحن نعيش ي� مجتمع َّ
التكنولوجيا باستمرار

الوالدان ل يتناولن
الموضوع

إذا لم يتم معالجة أ
المر ن� ن ن
الم�ل ،فيجب أن
ّ
ي
يحصل ذلك ن ي� مكان آخر

ثالثاً :ما هي التأثريات السلبية التي تالحظينها عند طالبك؟ ما هي التأثريات اإليجابية التي
تالحظينها عند طالبك؟
أ
ت
دراية بها عند
ال� تُريد أن يكون الطفال عىل ٍ
ما هي المعلومات ي
الفيسبوك أو مواقع التواصل الجتماعي أ
الخرى؟
استخدام

الخصوص َّية

ت ن
و�
التنمر /
ُّ
التسلُّط اللك� ي
أ

أنت لست آم ًنا فقط النَّك وراء شاشة كمبيوتر
يوجد بعض أ
االشخاص الذين يريدون إيذاءك واالستفادة منك؛
المف�سة موجودة أ
الب�يَّة ت
الوحوش ش
واال ش�ار موجودون حولنا
ِ

آ

تؤذ ال
ل ِ
خرين 4
بمنشوراتك

شخص ما؛ فكِّر
ال تقُل شي ًئا ما كنت لتقوله بوجه ٍ
تن�ه خاصةً إذا كان أ
ف ي� ما ش
بشخص
االمر يتعلَّق
ٍ
آخر ،إسأل ،هل أرغب ف ي� أن َ
يفعل أحدُ هم ب ي�
ذلك؟
وبالتال
كُن مدركًا أنَّها ليست سوى كلمات،
ي
ف
والمع�
بالن�ة
يستطيع الناس تأويلها وفهمها ب
الذي يريدونه

ش
ش
�ء مخفي؛
�ء خُ
صوص؛ ال ي
ال ي
يّ
دائما
إجعل ملَّفك
الشخص ً
ي
خصوصيا
ًّ
ال تَضع ّ ش
�ء ال ترغب ف ي� أن تُريه لجدَّ تك؛ ُّكل
أي ي
ش� ٍء ش
وس�اه شخص ما لم
تن�ه يُمكن أن يراه ي
ي
تكن تتوقَّعه
ال ش�ء يُمكن حذفه بالكامل؛ عندما تقوم ش
بالن�
ي
ال يَعُ د بإمكانك إلغاء ش
الن�

التفاعل مع الغرباء

3

ُنت تعرف الشخص
ال تُضيف أصدقاء ًإال إذا ك َ
جيدً ا
جيدً ا أو كان والداك يعرفانه ِّ
ِّ
دائما َمن يدَّ عون عىل ت
االن�نت ،فهم
الناس ليسوا ً
قد ينتحلون شخصية أخرى عىل ت
االن�نت؛ يُمكنهم
َّ
أن يتظاهروا بأنَّهم أطفال من عمرك ،أوالد أو
أي أحد كان ،ليجعلوك ِتثق بهم
بنات أو ّ

ل تُض ِّيع الوقت

معي ًنا من الوقت ف ي�
خصص ً
ِّ
قدرا َّ
اليوم الستخدام وسائل التواصل
ف
االجتماعي (  ٣٠دقيقة ي� اليوم للحدّ
من االستخدام المفرط)
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توظيف وسائل التواصل االجتماعي
 ٤٥دقيقة
التفك� ف� استخدام وسائل التواصل االجتماعي .تطوير وتبادل ت
اس�اتيج ّيات
ي ي
الخ� والصالح االجتماعي
الستخدام وسائل التواصل االجتماعي من أجل ي
فيديو وبرنامج العرض باوربوينت ()PowerPoint
جلسة نظريّة (لتحديد المفاهيم) .طريقة تعليم تفاعلية .استعمال ت
اس�اتيج َّية
ّ
ئ
ثنا� -شارك”
“فكِّرّ -
كون ي

ن
الثا�
اليوم ي

الجزء الثالث
طريقة

ئ
ثنا� -شارك”
“فكِّرّ -
كون ي
ضع جميع األسئلة عىل جهاز العرض أو عىل اللّوح.

العالم ّية الناجحة أو
أمثلة عن الحمالت إ
ف
يغ� الناجحة ي� لبنان:
•حملة “كُن هادي” للتوعية من مخاطر القيادة ف ي�
السكر
حالة ُّ
•حملة “كفى” ضد العنف أ
الرسي
ّ
أ
ضد المادة
•حملة “البيض ما بيغطّي االغتصاب” ّ
ن ت
(ال� تعفي
 522من قانون العقوبات
اللبنا� ي
يّ
ضحيته)
المغتصب من المالحقة إذا َّ
تزوج َّ
أ ت
ت
رس�” من أجل السماح
•حملة
َّ
“جنسي ي� حق يل ول ي
أ
أ
للمرأة بإعطاء
جن� ولوالدها
ّ
جنسيتها لزوجها ال ب ّي

كل منهم رشيكًا/رشيك ًة ملناقشة الحمالت اإلعالم ّية التي أثَّرت
أُطلُب من املشاركني أن يجد ٌّ
فيهم شخص ًّيا .هذه أمثلة عن الحمالت اإلعالم ّية الناجحة أو غري الناجحة يف لبنان:
أي وسيلة إعالم ت َّم استخدامها؟
•ما كانت نقاط الق َّوة يف هذه الحمالت؟ ّ
•ما هي الحمالت اإلعالميّة التي يعتقدون أنَّها فشلت؟ ملاذا يعتقدون ذلك؟
أي إجراءات بسبب حملة إعالم ّية؟ كيف؟
•هل سبق لهم أن اتَّخذوا ّ
أي موضوع كانت الحملة؟ وهل
•هل سبق لهم أن أطلقوا حملة؟ إذا كان األمر كذلك ،عن ّ
كانت ناجحة؟ لِام أو ملا ال؟
ثم شارك عملك مع املجموعة
فكِّر فيام سبق ذكره .أك ِمل القامئة التالية مع رشيكك/رشيكتكَّ ،
بأكملها.
أفضل يش ٍء يف وسائل التواصل االجتامعي هو ___________________
أسوأ يش ٍء يف وسائل التواصل االجتامعي هو ___________________
أحيانًا ،أكره وسائل التواصل االجتامعي أل َّن ___________________
أحب وسائل التواصل االجتامعي أل َّن ___________________
ُّ
أكرب مخاويف من وسائل التواصل االجتامعي هي ___________________
أكرب ميزة لوسائل التواصل االجتامعي هي ___________________
أحيانًا ،أخاف من استخدام وسائل التواصل االجتامعي أل َّن ___________________
أحب استخدام وسائل التواصل االجتامعي من أجل ___________________
ُّ
آخر ما نرشته أو قرأته عىل مواقع التواصل االجتامعي كان ___________________
أالحظ وجود القوالب النمط ّية عىل شبكات التواصل االجتامعي عندما _________________
رصفايت أل َّن ___________________
أعتقد أ َّن وسائل التواصل االجتامعي تؤث ِّر عىل ت ُّ
أعتقد أ َّن وسائل التواصل االجتامعي تؤث ِّر عىل كيف َّية رؤيتي لنفيس أل َّن _________________
أرغب يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي يف مرشوعي أل َّن ___________________
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الشخص عىل مواقع التواصل
الملف
ي
االجتماعي ،ماذا يوجد فيه؟
 ٤٥دقيقة
فهم استعمال أ
الطفال للملفات الشخص ّية وممارساتهم عىل مواقع التواصل
االجتماعي
عرض الرسم ن
البيا� للمعلومات من أجل المناقشة ،أوراق وأقالم تلوين وتحديد
ي
الشخص للمستخدمة
مصورة عن الملف
قصة َّ
( )markersلصياغة ّ
ي
جماعي
تطبيقي
جلسة تطبيق ّية /عمل ّية ،أسلوب متمحور حول الطالب ،نشاط
ّ
ّ

ن
الثا�
اليوم ي

الجزء الثالث
طريقة

مثال
ملف
شخص ي
ي

الصدقاء أ
•تستخدم فيسبوك للتواصل مع أ
والقارب
أهمية
تشارك قضايا ذات ّ
أ
العالمية
االجتماعية والخبار
• تفكِّر ف ي� المسائل
ّ
ّ
ش
مث�ة لالهتمام
ملهمة روابط لمقاالت ي
• تن� اقتباسات ِ
وذات صلة بالعرص
ومشجعة تستخدم لغة سليمة
إيجابية
• تعلّق بطريقة
ِّ
ّ
خالية من الصيغ الموجزة للكلمات

شخص فيه عيوب
ملف
ي

•تستخدم فيسبوك للتواصل مع أ
الصدقاء والمعارف
• تشارك ما يعت�ه معظم أولياء أ
المور والمعل يّم�/ن
ب
«غ� الئق» ،عىل شكل صور أو/
محتوى
المعلّمات
ي
ووضعيات أو/وتعليقات
ّ
• تستعمل أ
اللفاظ البذيئة ف ي� التعليقات والمنشورات
ت
ش
سطحية مثل
ال� تركِّز عىل أمور
ّ
• تن� الصور والتعليقات ي
المظهر
• تعلّق بطريقة سلبية عىل المنشورات ت
ال� ال ي َّتفق /ت َّتفق
َّ
ي
العامية والصيغ الموجزة
معها تستعمل المصطلحات
ّ
للكلمات

شخص واقعي
ملف
ي

• تستخدم الفيسبوك للتواصل مع أ
الصدقاء والعائلة
ت
اليومية
ال� تعكس أحداث الحياة
ّ
• تشارك المنشورات ي
• تتفاعل مع الوقائع والصور المضحكة
• ش
تن� صور ومقاطع فيديو واقتباسات ظريفة
أ
• تعلّق بطريقة وديَّة عىل الصدقاء
ت
• تستعمل بعض الصيغ الموجزة للكلمات ولك َّنها تح�م
اللغة بشكل عام
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الشخص عىل مواقع التواصل االجتماعي
نشاط الملف
ي
كل
اعريض الرسم البياين للمعلومات من “األطفال عىل مواقع التواصل االجتامعي” .وأُطلُبي من ّ
قصة مص َّورة عن ملف شخيص مثايل وآخر فيه
مشاركة أن تقوم مع رشيكتها/رشيكها بإعداد ّ
عيوب لطفلة لبنان ّية يرتاوح عمرها بني  ٩و ١٣سنة .مع األخذ بعني االعتبار معرفتهم بسلوك
طلبهم وما متَّت مناقشته يف ورشة العمل حتى اآلن.
ّ
كل مجموعة عملها للصف بكامله ث َّم يناقش املشاركات امللفّات الشخص ّية.
تق ِّدم ُّ
نشاط امللف الشخيص عىل الفيسبوك
ص ِّممي صفحة التواصل االجتامعي مثالية وأخرى فيها عيوب وفقًا ملا تتص ّورينه يف ذهنك عن
األقل مق ِّدمة من سطر واحد وصورت َْي وموضوع فيديو واحد وصورة
شكلها املتوقَّع .أضيفي عىل ّ
كل املنشورات واكتبي ما تتص ّوري َن أن
واحدة مرفقة بشعار أو بقول مأثور .ضَ عي تعليقات عىل ّ
ير َّد أصدقاؤها به عليها.
كل مجموعة عملها للصف بأكمله ث َّم يناقش
بعد االنتهاء من تصميم امللفات الشخصية .تق ِّدم ُّ
املشاركات امللفّات الشخصيّة ملقارنه ما توصلت الية كل مجموعة مع اآلخرين.
ويف النهاية اعريض بعض األفكار املستندة إىل البحث الذي قام به فريق “األطفال عىل شبكات
التواصل االجتامعي” من موقع  ProjectSomeone.caلتثبيت املعلومة ومقارنة ذلك مع ما
توصلوا إليه.

مناقشة
•كيف ميكننا تطوير طريقة استخدام األطفال لوسائل اإلعالم االجتامعية (االستخدام األمثل
للفيسبوك من قبل الطالب) يف الفصل الدرايس؟
•يقيض الطالب كل وقتهم عىل وسائل التواصل االجتامعي ،كيف ميكننا جعله أكرث مالءمة ملا
يتعلَّمونه؟
•ليس عند جميع الطالب صفحة شخصية مثالية عىل مواقع التواصل االجتامعي وليس
عندهم أيضاً أولياء األمور الذين يدركون أهمية إرشادهم .كيف ميكننا معلامت جعلهم
أكرث إدراكًا ملا ينرشونه عرب اإلنرتنت؟
•ما رأيك يف السياسات املدرسية املتعلقة بـالصداقة أو عدم الصداقة مع الطالب أو التواصل
من خالل وسائل التواصل االجتامعي؟
•ما هي البدائل؟
ناقيش ذلك ضمن مجموعة البحث وجِدي  5 - 4أفكار ميكن للمعلامت استخدامها لجعل
الطالبة تستخدم وسائل التواصل االجتامعي بطريقة تعليمية.
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وسائل التواصل االجتماعي كأداة
للتفاعل
 ٧٥دقيقة
استخدام وسائل التواصل االجتماعي للمشاركة المدن ّية
سيناريوهات وأوراق عمل للتخطيط
جماعي
جلسة عمل ّية ،أسلوب متمحور حول الطالب ،نشاط تطبيقي
ّ

ن
الثا�
اليوم ي

الجزء الثالث
طريقة

ناقش النصائح المتع ِّلقة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي
وشارك
ناقش النصائح املتعلِّقة باستخدام وسائل التواصل االجتامعي ث َّم اطلب مشاركتها مع رشيك/
أي أفكار جديدة أو إلجراء تغيريات .شارك النتيجة مع املجموعة .اعرض
رشيكة إلضافة ّ
للمشاركني أمثلة عن حمالت ف ّعالة عىل مواقع التواصل االجتامعي (كُن هادي ،كفى ،الخ.)...
أعطهم سيناريوهات إلعداد حمالت لها.
تتض َّمن النصائح املتعلِّقة باستخدام وسائل التواصل االجتامعي األمور التالية:

1.1خطِّط ألهدافك والخطوات التي تحتاج إليها لتحقيقها.
2.2استكشف خصائص وسائل التواصل االجتامعي بنا ًء عىل الفوائد أو املزايا التي
تق ِّدمها .ح ِّدد وسيلة التواصل االجتامعي األنسب لتحقيق أهدافك.
3.3ضع خطَّة لرسالتك .إ َّن القصص ومقاطع الفيديو التي تحمل رسائل باعثة لألمل
تحظى باالهتامم األكرب.
يعب عن رؤيتك للمساحة .كُن واض ًحا بشأن
4.4عند إطالق موقعك ،قُم بتضمينه وصفًا ِّ
أنواع املنشورات التي سيت ّم اإلبالغ عنها وحذفها.
5.5ح ِّدد األهداف من حيث عدد املتابعني واملتابعات يف األسبوع أو ضمن منطقة
أي خصائص أخرى تختارها.
جغراف ّية مع َّينة أو ّ
6.6ال تستخدم نه ًجا تنازليًّا (من أعىل إىل أسفل) عىل شبكات التواصل االجتامعي .قُم/
قوم بالبناء من وسط مجتمعك.
7.7تواصل مع الناشطني الرئيس ّيني والجهات املعن ّية والسياسيني العاملني يف مجال
اختصاصك.
سهل بالنسبة إليك مللء حسابك باستمرار عىل مواقع التواصل
8.8استخدم أسلوبًا ً
االجتامعي .واحرص دامئًا عىل إبقاء حساباتك فاعلة/نشيطة عىل شبكات التواصل
تنس أ َّن وسائل التواصل االجتامعي هي اجتامع ّية بطبيعتها.
االجتامعي .وال َ
9.9استخدم الوسم ( )hashtagلجعل األشخاص الذين لديهم اهتاممات مشابهة
الهتامماتك ،يجدون حملتك بسهولة ،ويتواصلون معك ،ويدعمون قض َّيتك.
1010إذا كنت متلك حسابات متع ِّددة عىل مواقع التواصل االجتامعي ،ميكنك إضافة
املنصات ( )cross-platform postingsعرب مواقع
املنشورات بشكلٍ متقاطعٍ بني ّ
مثل  ،hootsuite.comمن أجل إيصالها إىل أكرب عدد من املتابعني.
منصة للحوار ،م ِّيز بني الكارهني واألشخاص ذوي وجهات النظر
 1111إذا كنت تستخدم َّ
املختلفة .ح ِّدد خطوط توجيه ّية واضحة للتواصل و قُم/قوم بالسعي لفهم آراء
اآلخرين ،يف محاولة للنم ّو وليك تصبح جز ًءا من مجتمع ملتزم باملشاركة الناشطة.
1212كُن صادقًا عىل مواقع التواصل االجتامعي .وطبِّق ما تدعو إليه وتنادي به .وادعم
دامئًا األسلوب التعاو ّين والهادف.
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اليوم ي
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طريقة

سيناريوهات
لِرنى اآلن كيف ُ ْي ِك ُن استخدام وسائل التواصل االجتامعي للنهوض مبرشوع متعلِّق بالعدالة
االجتامعيّة.
الخاصة .وزِّع السيناريوهات :سيناريو واحد
قسم املشاركني إىل مجموعات بحسب تفضيالتهم
َّ
ِّ
لكل مجموعة.
ّ
كل مجموعة عىل سيناريو يصف مشكل ًة أو تحديًا يُري ُد املجتمع معالجته.
•تحصل ّ
•تكمن مهمة املجموعة يف إيجاد طرق الستخدام وسائل التواصل االجتامعي من أجل
معالجة هذه املشكلة.
•تُق ِّدم املجموعات تقاريرها وتجيب عن األسئلة.
• ُيكن للمجموعات التي عندها السيناريو نفسه مقارنة االسرتاتيجيّات املتَّبعة.
املنسقون بكتابة االسرتاتيج ّيات عىل اللّوح وربطها بأمثلة عن ما هو فَ َّعال للحركات
•يقوم ِّ
االجتامعيَّة.
األسئلة:

َ 1.1ه ْل ُيكنك استخدام وسائل التواصل االجتامعي لتحقيق أهدافك؟ كيف؟
•إىل َمن تُري ُد الوصول؟
•كيف ُيكنك جذب انتباهه؟
•كيف ُيكنك ال ُحصول عىل الدعم أو البحث عن حلفاء؟
•ما هي وسيلة /وسائل التواصل االجتامعي التي قد تستخدمها وملاذا؟

أي مخاوف بشأن استخدام وسائل التواصل االجتامعي لهذا املرشوع؟ لِام
 2.2هل لديك ّ
أو ملا ال؟
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السيناريو  :١تالحظ أن مجموعة من الشباب تشعر باإلحباط تجاه العدد الكبري من الخطابات
االلكرتون َّية السلب َّية /البغيضة امل َّوجهة إىل األطفال يف مدرستهم .ويريد هؤالء الشباب أن يبعثوا
رسالة إيجاب ّية تصل إىل األشخاص الذين يخشون من تع ُّرضهم للتن ُّمر /التسلُّط أو التمييز.

السيناريو  :٢ترى ال َعديد من األطفال ،الذين ترتاوح أعامرهم بني  ٣و ١٤سنة ،جائعني ومتَّسخني،
ِش ٍء حيال ذلك .تريد أن
َّ
يتوسلون املال من املا َّرة والسيَّارات العابرة .تشعر بالظلم وتريد القيام ب َ ْ
تقوم بحملة توعية يف وسائل اإلعالم للتأكَّد من أ َّن هؤالء األطفال سيرتكون الشوارع ويذهبون
إىل املدرسة ويحصلون عىل الطعام واملأوى املناسب.

السيناريو  :٣تالحظ أن قضية العنف األرسي ال تزال ُمه َملة .وتسمع باستمرار رصاخًا وأصوات
تتكس من بيت الجريان املجاور ،ولك َّن املرأة ال تفعل شيئًا لحامية نفسها .وعندما تتَّصل
أشياء َّ
بالرشطة ،يقولون لك أنَّهم ال يستطيعون الت َّدخل ِلنَّها مسألة منزليَّة .كيف ُيكنك رفع مستوى
متثيل كاف ًيا يف تكنولوجيا املعلومات واالت ِّصاالت.
الوعي يف وسائل اإلعالم حول النساء غري املمثَّالت ً
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العروض والنتائج
ُ
 ٦٠دقيقة
التع ُّلم من آ
الخرين وتوسيع المعرفة ف ي� استخدام وسائل التواصل االجتماعي من
ن
أجل ت ز
االل�ام
العروض .تقييم ورشة العمل
المد� ،من خالل مشاركة ُ
يّ
مواد العمل الجماعي المنجزة .استمارات التقييم
جماعي
تطبيقي
جلسة عمل َّية ،أسلوب عمل يتمحور حول الطالب ،نشاط
ّ
ّ

ن
الثا�
اليوم ي

الجزء الثالث
طريقة

الجماعي
عروض مشاريع العمل
ّ
كل مجموعة مرشوعها ،بنا ًء عىل السيناريو الذي اختارته ،ث َّم تدور مناقشة قصرية مع
تعرض ّ
جميع املشاركات لتبادل األفكار.

التقييمات
يت ُّم توزيع استامرات التقييم وإلقاء الكلامت الوداعيَّة.
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التقييم

أ
 4.1تدوين المالحظات والفكار اليوم ّية
فكِّري وشارِيك

س ِّجيل تجربتك يف تدريب اليوم ،واأله ّم من ذلك ،د ِّوين أفكارك وتحليالتك وردود أفعالك .استخدمي هذه األسئلة الثالثة إلرشادك يف عمل َّية
التفكري .عندما تنته َني من التفكري ،اكتبي تعليقات رشيكك/رشيكتك يف الخانة “شارِيك”.
•كيف كانت تجربة ورشة العمل؟
•ما هي أفكارك ومشاعرك وتحليالتك تجاه هذه التجربة ،بعد اختتام ورشة العمل لهذا اليوم؟
•ما هي اإلجراءات التي ميكنك اتّخاذها كنتيجة للجلسات التفاعل ّية التي شاركت فيها؟

								
فكِّري
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التقييم

 4.2االستجابات للتقييم

ت
ال� اكتسبتها بعد ورشة
َ
تواصل مع نفسك :ق ِّيم االكتشافات الجديدة حول المعلومات والذات والمهارات ي
العمل هذه.
تواصل مع عقلك

ما هي األفكار و/أو املفاهيم و/أو الحقائق و/أو املعلومات الجديدة التي تعلَّمتُها ومل أكن أعرفها
من قبل؟

تواصل مع مشاعرك

ما املعلومات التي اكتشفتها عن نفيس كمواطن رقمي؟

تواصل مع مهاراتك

ما األمور التي سأفعلها بشكل مختلف؟ ما اإلجراءات التي سأتَّخذها اآلن بعد أن أكملت ورشة
العمل؟
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التقييم

 4.3التقييم العام

تبادل أ
الفكار :أج� عن أ
السئلة التالية من فضلك.
ُ
بي
1.1هل كانت ورشة العمل هذه حسب توقّعاتك؟ نعم
يُرجى توضيح اإلجابة:

إىل ح ٍّد ما

ال

2.2ما هي ِ
السمة التي تعتربينها األكرث فائدة يف ورشة العمل؟ إرشحي من فضلك.

3.3ما هي ِ
األقل فائدة يف ورشة العمل؟ إرشحي من فضلك.
السمة التي تعتربينها ّ

تغيت مفاهيمك كنتيج ٍة ملشاركتك يف ورشة العمل هذه؟ يرجى تقديم أمثلة وتوسيع اإلجابة.
4.4كيف َّ

5.5ما هي أنشطة املتابعة التي تقرتحينها بعد ورشة العمل هذه؟

6.6برأيك ،كيف ميكننا تحسني ورشة العمل؟

7.7ما هي التعليقات األخرى التي ترغب َني يف مشاركتها؟
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التقييم

ف
ين
للمشارك� ي� ورشة العمل
 4.4استطالع/استبيان

تاريخ ورشة العمل التي استم َّرت يومني:
اسم املدرسة:
املنصب /الوظيفة:

السن:
ِّ

الجنس :ذكر  /أنثى

1.1ما هو انطباعك العام عن ورشة العمل؟

أي جزء أو نشاط متَّت تغطيته خالل الدورة التدريبيَّة هو األكرث فائدة لعملك؟
ّ 2.2

أقل فائدة؟
3.3ما الذي وجدته ّ

4.4كيف ساهم األسلوب /املنهج التفاعيل لورشة العمل يف تعلُّمك؟

5.5إذا فكَّرت يف تجربة تعلُّم واحدة تعتربها/تعتربي َنها األه ّم ،استخلصتها من ورشة العمل ،فامذا ستكون؟

34

الجزء الرابع
املكتسبة من الدورة التدريب َّية داخل صفوفك ويف مدرستك؟
6.6ما هي خطَّتك إلدخال املعرفة
َ

طلبك؟
7.7ما هي التحديات التي تعتقد أنَّها قد تواجهك يف محاولتك لتطبيق هذه الدروس مع ّ

8.8كيف ستستخدم ما تعلَّمته مع املجتمع الخارجي وأولياء األمور؟

9.9برأيك ،كيف ميكننا تحسني ورشة العمل؟

1010ما هي التعليقات األخرى التي ترغب يف مشاركتها معنا؟
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 4.5أسئلة التقييم

ف
الجابة عن ّكل سؤال.
فكِّري ي� جميع جوانب تدريب اليوم عند إ
1.1ما الذي وجدته ف ّع ًال يف ورشة عمل اليوم؟

2.2ما هي األنشطة التي وجدتها األكرث فائدة؟

3.3ما رأيك يف توزيع األنشطة؟

4.4ما الذي تعتقدين أنَّه كان بإمكاننا القيام به بشكل أفضل اليوم؟
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 4.6استبيان المهارات المكتسبة

أ
ت
ال� اكتسبتها ف ي� ورشة العمل.
يرجى إ
الجابة عن السئلة التالية المعدة الستبيان المهارات ي
1.1كيف يكون املرء مواطناً رقمياً مسؤوالً وآمناً؟

2.2ع ّريف بعض املشاكل التي واجهتها عىل وسائل التواصل االجتامعي وأعطي لها حلوالً ممكنة.

3.3ع ّريف الخطاب الذي يحض عىل الكراهية عرب اإلنرتنت ،وأسباب انتشاره ،وسبل مواجهته.

4.4ع ّريف الخطوات التي ستتخذي َنها عرب وسائل التواصل االجتامعي إذا رشعت بحملة للمشاركة املدنية؟
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التقييم

 4.7تقييم متابعة بعد مرور ستة أشهر

أ
ت
ال� اكتسبتها ف ي� ورشة العمل.
يرجى إ
الجابة عن السئلة التالية المعدة الستبيان المهارات ي

							
اإلسم:
الربيد اإللكرتوين:
تاريخ ورشة العمل التدريبية:
إسم املؤسسة التي تنتمي إليها:
منصبك يف املؤسسة:

الجنس :ذكر /أنثى

1.1هل طبّقت ما تعلمته يف ورشة العمل يف عملك اليومي؟
❑ نعم ❑ ال
2.2إذا كانت اإلجابة بـ“نعم” ،يرجى تحديد ما تم تطبيقه مام ييل وأثر ذلك عىل عملك.
املعلومات املتضمنة____________________________________ :
األساليب____________________________________ :
خطط الدرس____________________________________ :
أمور أخرى____________________________________ :
3.3ع ّرف بعض الصعوبات التي واجهتك يف تطبيق ما تعلمته يف ورشة العمل.

4.4ما هو تقييمك للكت ّيب واملواد املستخدمة يف ورشة العمل؟ يرجى إضافة توضيح.

5.5هل أ ّدت ورشة العمل إىل تغيري يف عاداتك فيام يتعلق باستخدام وسائل التواصل اإلجتامعي وط ّورت لديك مهارات التعامل النقدي مع
معارف اإلعالم الرقمي؟
❑ نعم ❑ ال
6.6إذا كانت اإلجابة بـ“نعم” ،يرجى إضافة توضيح.
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7.7هل أ ّدت ورشة العمل إىل فهم أفضل لحقوقك ومسؤولياتك عىل شبكة اإلنرتنت؟
❑ نعم ❑ ال
8.8إذا كانت اإلجابة بـ“نعم” ،يرجى إضافة توضيح.

9.9هل شاركت يف حملة من أجل الخري اإلجتامعي عىل وسائل التواصل اإلجتامعي أو أطلقت حملة لهذه الغاية؟
❑ نعم ❑ ال
1010إذا كانت اإلجابة بـ“نعم” ،يرجى إضافة توضيح.

1111هل متكنت من تعميم ما تعلمته يف ورشة العمل ليط ّبق عىل مستوى املؤسسة التي تنتمي إليها؟
❑ نعم ❑ ال
1212إذا كانت اإلجابة بـ“نعم” ،يرجى إضافة توضيح ملا تم تعميمه مام ييل وأثر ذلك عىل آليات عمل املؤسسة ونجاحها.
املعلومات املتضمنة____________________________________ :
األساليب____________________________________ :
خطط الدرس____________________________________ :
أمور أخرى____________________________________ :
1313هل لديك قصة نجاح مرتبطة مبا تعلمته يف ورشة العمل؟
❑ نعم ❑ ال
1414إذا كانت اإلجابة بـ“نعم” ،يرجى املشاركة:
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االلك�و�ن
ت
التنمر /التس ُّلط
ُّ
ي
 ٤٥دقيقة
ً
طالبة
 ١٠إىل ٣٠
أوراق الصقة ( )post-itsومستلزمات الكتابة
ت ن
و� وإعداد حملة لمكافحة هذه الظاهرة
فهم ُّ
التنمر االلك� ي
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ِ ش
�
ناق ي
الطلب ث َّم ارسمي مخطَّط فني  Vennعىل اللَّوح و املئيه معهم.
اطرحي األسئلة التالية عىل ّ

1.1ما هو التن ُّمر /التسلُّط؟
2.2ما هو التن ُّمر االلكرتوين؟
3.3بِ اذا يُشبهان بعضهام؟
4.4بِ اذا يختلفان عن بعضهام؟
5.5ما هي القواسم املش َرتكة بينهام؟

فكِّري
الطلب إىل
طلبك التفكري يف موقف تع َّرضوا فيه للتن ُّمر ،هم أو أحد معارفهم .ادعي ّ
أُطلُبي من ّ
كتابة مالحظاتهم اليوميّة .قومي بإجراء استطالع رأي صغري ملعرفة مدى اتّساع هذه املشكلة
يف مجتمعهم .ميكنهم تطوير األسئلة وإجراء استطالع رأي عىل مستوى املدرسة بأكملها للحصول
عىل فهم  /تص ّور أفضل للمشكلة يف حال وجودها.

1.1هل تع َّرضت للتسلُّط أو للتن ُّمر االلكرتوين؟
2.2بِ اذا شعرت؟
3.3هل سبق وكنت شاهد ًة عىل حادثة تسلُّط أو تن ُّمر الكرتوين؟
رصفت إزاء ذلك؟
4.4كيف ت َّ
5.5هل كنت متف ِّرج ًة (غري مشاركة) أم كنت فاعل ًة ( كان لك دور)؟
6.6كيف تصف أفعالك؟
7.7هل سبق وكنت أَنت املتسلِّطة /املتن ِّمرة؟

استكشفي
ِ
طلبك أن يكتبوا عىل األوراق الالصقة ( )post-itsتعريفاتهم بالتن ُّمر /التسلُّط
أُطلُبي من َّ
رشيرة/كريهة ،إرسال
االلكرتوين (إرسال رسائل نصيَّة ،نرش الشائعات ،نرش تعليقات وضيعةّ /
صور محرجة ،إرسال تهديدات ،إلخ)...
يف رسم بياين عىل شكل الحرف  ،Tضعوا األوراق الالصقة ( )post-itsتحت العنوانني« :مج َّرد
إغاظة» أو «مؤ ٍذ» .ل ِّخيص املوضوع بإخبارهم برضورة التفكري بهذه األمور الخمسة (هل
أي يشء عىل االنرتنت.
املوضوع صحيح ومفيد و ُملهم
ورضوري ولطيف؟) قبل نرش ّ
ّ
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وسعي النطاق
ِّ
مثل لحملة ف َّعالة مناهضة للتن ُّمر /للتسلُّطَ .دعيهم يختارون رسالتهم ،ويقومون
أُع ُريض لهم ً
أي وسيلة إعالم /تواصل يريدون استخدامها وكيف
بالتخطيط إلعداد حملتهم ،ويق ِّررون ّ
س ُيشاركون حملتهم مع اآلخرين.
و /أو
صنعي الفتة (بوسرت) لصورة رمزيّة ( )Avatarو اختاري إحدى النصائح حول كيف َّية التعامل مع
التن ُّمر االلكرتوين ،لنرش الوعي يف مدرستك .علِّقيها يف محيط مدرستك.
بطاقة نصائح للتعامل مع التن ُّمر االلكرتوين:
طلبك إليجاد بعض النصائح حول كيف َّية التعامل مع التن ُّمر االلكرتوين .فيام ييل بعض
فكِّري مع ّ
طلبك.
النصائح التي ميكنك استخدامها لتوجيه ّ
رصفني إذا تع َّرضت للتن ُّمر االلكرتوين
كيف تت َّ
•تريَّثي ،إذا جعلك املنشور تشعري َن بالغضب أو باالستياء
•ال تر ّدي عىل التعليقات أو املنشورات الكريهة /الرشيرة فو ًرا
• َدعي الغضب يتالىش قبل أن تق ِّرري الر ّد
•حاويل وضع جهازك جانبًا والقيام بيشء آخر
•تأكَّدي من جمع األ ِّدلة
• ُخذي لقطة للشاشة ()screenshot
•احتفظي مبلف لتسجيل التفاعالت التي تحدث ،وقومي بتدوين مشاعرك إزاء ذلك
•ال تبقي صامتة
•تذكَّري أ َّن ال َذن َْب ليس ذنبك
•تح َّديث إىل صديق أو أحد الوالدين /الوصيّة أو املعلِّمة
•إذا شعرت بأنَّك مه َّددة أو خائفة ،بلِّغي عن الحادث إىل صاحبة املوقع (فيسبوك،
انستغرام ،سنابشات ،إلخ)...
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نحو حياة رقم ّية صح ّية
 ٤٥دقيقة
 ١٠إىل  ٣٠طال ًبا
أوراق الصقة ( )post-itsومستلزمات الكتابة
ت
ثم إعداد
ال� تشكِّل حياة رقم َّية صح َّية والممارسات يغ� الصح َّيةَّ ،
فهم العنارص ي
سيناريوهات لمواقف رقم َّية يغ� صح َّية وإيجاد حلول
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ناقش
ِ
اط َرح أسئلة عا َّمة حول التوتر الرقمي .أُرسم شبكة عىل اللَّوح وامألها بإيجاباتهم.
•ما الذي يُس ِّبب التوتُّر الرقمي؟
•متى تشعر بالتوتُّر عند استخدام وسائل التواصل االجتامعي؟

فكِّر
الطلب .أُطلُب منهم
الطلب .راجع النقاط مع ّ
وزِّع أسئلة االستبيان “فهم عادايت الرقم َّية” عىل ّ
كل منهم مع رشيك /رشيكة عادات رقم َّية أخرى
أن يُجيبوا عن أسئلة االستبيان ث َّم أن يناقش ٌ
غري صحيَّة قد تخطر عىل بالهم.
ناقشوا ضمن مجموعات الطرق التي من شأنها تحسني ص َّحتهم وعاداتهم الرقميَّة .قُم بتوجيه
املناقشة من خالل معالجة موضوعني .دعهم يكتبون نصائحهم عىل أوراق الصقة ()post its
الصف بكامله باملشاركة يف تجميع
ويلصقونها تحت عنوان ّ
كل موضوع .بعد ذلك ،يقوم ُّ
العنارص املامثلة ووضع خطَّة رئيس َّية إلعداد نصائح من أجل حياة رقم َّية صح َّية.
•التخلُّص من سموم العامل الرقمي
•إعادة التفكري يف مامرساتك الرقميَّة

استكشف
ِ
الصف إىل  ٣أو  ٤مجموعات واطلب منهم أن يتناقشوا يف نوع األحداث التي ينرشونها
قسم ّ
ِّ
عىل االنرتنت .هل ينرشون فقط األحداث املسل َّية أو صور السيلفي ( )selfiesاملثال َّية أو صور
أخرى؟ ماذا عن الحوادث املؤسفة واألحداث والصور الحزينة أو غري املثاليَّة؟ لنفرتض أنَّهم
يذهبون إىل تج ُّمع أو إىل السينام أو إىل مطعم أو يلعبون مباراة كرة قدم أو كرة سلَّة.
• َدع ك َُّل مجموعة تختار حدث ًا .فكِّر يف السيناريوهات املثاليَّة وغري املثاليَّة التي قد تحدث
هناك وق ِّرر ما ُ ْيكن أن ينرشوه.
السد ،أو التمثيل ،أو
•أُطلُب من ِّ
كل مجموعة أن تق ِّدم السيناريو هني .ميكنهم إعادة َّ
التقاط صور حقيق َّية لل»املنشورات املزعومة /املختَلقة» وعرضها عىل املجموعات األخرى.
كل سيناريو.
كل عرض ،تناقش مع جميع املشاركني يف الشعور الذي ولَّده لديهم ّ
•بعد ّ
فعل باالرتياح النفيس عندما تكون منشوراتهم واقع َّية.
•ث َّم أخربهم أ َّن األشخاص يشعرون ً
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وسع النطاق
ِّ
يجسد “عادة رقم َّية غري صح َّية” وتقوم بتمثيله أمام الصف بكامله،
تضع ُّ
كل مجموعة سيناريو ِّ
يجسد “عادة رقميَّة غري صحيَّة» وتقوم بتمثيله أمام الصف بكامله،
تضع ُّ
كل مجموعة سيناريو ِّ
رصف من خالل تقديم النصائح لعادات أفضل .وتقوم املجموعة بعد
ف ُيعلِّق اآلخرون عىل الت ُّ
ذلك بتعديل السيناريو بنا ًء عىل التوصيات .ذكِّرهم بالرجوع إىل خطَّة النصائح الرئيسيَّة ،التي
طلبك ببعض األمثلة عن السيناريوهات:
وضعوها سابقًا ،لالقرتاحاتُ .يكنك تحفيز ّ
•تستيقظ ع َّدة م ّرات يف اللَّيلة للتحقُّق من منشوراتك عىل مواقع التواصل االجتامعي
ومعرفة عدد اإلعجابات /الاليكات ( )likesالتي حصلت عليها.
•ال يبدو مظهرك جيِّ ًدا يف إحدى الصور التي نرشها صديقك عىل مواقع التواصل االجتامعي
وتفكِّر يف مطالبته بحذفها.
لكل
•تخرج/ي َن لتناول العشاء مع أصدقائك ولكن ال ميكنك االستمتاع ألنَّك تلتقط/ي َن صو ًرا ِّ
«قصتك» (.)story
لحظة وتنرشها يف َّ

استبيان :فهم ت
عادا� الرقم َّية
ي
عىل مقياس  ١إىل  ١( ٤يعني أب ًدا ٢ ،ناد ًرا ٣ ،أحيانًا ٤ ،غال ًبا) ،أجِب عن أسئلة االستبيان لتفهم
عاداتك الرقميَّة .اجمع النقاط التي تحصل عليها .كلَّام كانت النقاط أكرث كان التوت ُّر الرقمي
أكرب .بعد االنتهاء من االستبيان ،فكِّر يف طرق للسيطرة عىل التوت ُّر الرقمي عىل مواقع التواصل
االجتامعي.
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أبدا
ً

نادرا
ً
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١

٢

٣

٤

تؤ ِّجل موعد النوم ألنَّك ال تستطيع أن متنع نفسك من التحقُّق من تطبيقات التواصل االجتامعي التي
تستخدمها أو من التوقُّف عن اللَّعب عىل االنرتنت

١

٢

٣

٤

تستيقظ يف منتصف اللَّيل للتحقُّق من هاتفك وحساباتك عىل مواقع التواصل االجتامعي

١

٢

٣

٤

ت ُفكِّر باستمرار بهاتفك عندما ال يكون بإمكانك الوصول إليه لفرتات طويلة

١

٢

٣

٤

غالبًا ما تكون منشغالً بالتواصل االجتامعي أو باأللعاب عىل االنرتنت بحيث ال ُيكنك االستمتاع بوقتك
مع الناس من حولك

١

تنشغل بحساباتك عىل مواقع التواصل االجتامعي وباأللعاب عىل االنرتنت إىل ح ٍّد يجعلك تتأ َّخر عن
املناسبات أو املدرسة أو حتى تف ِّوت املواعيد النهائيَّة لتسليم الفُروض املدرسيَّة
تشعر باالستياء  /باالنزعاج عندما تنرش شيئًا عىل االنرتنت وال يحصل عىل الكثري من اإلعجابات
( )likesأو الردود التفاعل َّية
ُحب أن ترى ما يفعله أصدقاؤك وتقارن حياتك بحياتهم استنا ًدا إىل منشوراتهم االلكرتونيَّة
ت ُّ
عندما تكون يف تج ُّمع أو يف مباراة رياض َّية ،تتحقَّق من مواقع التواصل االجتامعي ملعرفة ما ينرشه
اآلخرون عن الحدث نفسه
تنىس أن تستمتع بوقتك ألنَّك منشغل للغاية بالتقاط الصورة املثال َّية أو الفيديو أو بالتعليق عليها /
عليه عىل مواقع التواصل االجتامعي
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١

٢

٢

٣

٣

٤

١

٢

٣

٤

١

٢

٣

٤

١

١

٢

٢

٣

٣

عادات رقم َّية
ممتازة

عادات رقم َّية
ج ِّيدة

عادات رقم َّية
تتحسن
يُمكن
ّ

عادات رقم َّية
خطرة!!

 ١٠إىل  ١٥نقطة

 ١٦إىل  ٢٥نقطة

 ١٦إىل  ٢٥نقطة

 ٣٥إىل  ٤٠نقطة

أنت عىل الطريق
الصحيح :حياتك
عىل وسائل التواصل
االجتماعي ال تتحكَّم بك.

ترغب ف ي� البقاء عىل اتِّصال
ت ن
و� ولك َّنك
بعالمك االلك� ي
قدر الروابط ف ي�
ال تزال تُ ِّ
الحقيقية.
الحياة
َّ

ما يحدث ف ي� العالم
الرقمي يشغل بالك
بشكل ث
أك� من الالزم.
ٍ

٤

كث�
انتباه! انتباه! أنت ي
ت
ال� ي ز
ك� عىل ما يحدث
عىل ت
االن�نت.

٤

٤
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المواطنة الرقمية المسؤولة
 ٤٥دقيقة
ً
طالبة
 ١٠إىل ٣٠
مستلزمات الكتابة
للن� عىل ت
الخاصة وما هو آمن ش
االن�نت .شن� االوعي
تحديد ماهي المعلومات
َّ
تأث� بصمتهم الرقم َّية عىل حياتهم
حول كيف َّية ي
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ِ ش
�
ناق ي
الطلب واكتبي اإلجابات عىل اللَّوح.
ت َبا َديل األفكار مع ّ
•ما هي املعلومات التي تُعترب خصوصيَّ ًة عندما تكون َني متصل َة بشبكة االنرتنت؟
•لِامذا من امله ّم االحتفاظ ببعض املعلومات واعتبارها خصوص َّية؟
•ما هو الجانب اإليجايب من مشاركة بعض املعلومات عرب االنرتنت؟

فكِّري
ِ
الطلب أ َّن ما يفعلونه عىل االنرتنت يرتك أث ًرا دامئًا ،ويخلق هذا األثر بصمتهم الرقميَّة.
أخبي ّ
وكل ما
ولذلك يجب أن يكونوا عىل دراية مبا ينرشونه ،واملواقع االلكرتون َّية التي يزورونهاّ ،
يفعلونه عىل االنرتنت عمو ًما ،ليك يستطيعوا التحكُّم يف بصمتهم الرقميَّة.
أُطلُبي منهم مناقشة األسئلة التالية ،ضمن مجموعات مك َّونة من شخصني ،وتدوين أكرب عدد
من النقاط التي تخطر عىل بالهم:
•ما نوع املعلومات املتعلِّقة بأنشطتك عىل االنرتنت وباستخداماتك ،التي ُيكن جمعها
والحصول عليها؟
•ما الذي يت ُّم فعله بهذه املعلومات؟
•كيف ُيكنك تحديد ما يت ُّم مشاركته وما ال يت ُّم مشاركته من املعلومات املتعلِّقة بك؟

استكشفي
ِ
بعد ذلك ،وزِّعي وناقيش قامئة النصائح “الخصوص َّية الرقم َّية مه َّمة” ودعيهم يرون َمن لديه أكرب
عدد من النقاط املشرتكة مع القامئة .بإمكانهم ال ُحصول عىل نقاط إضافيَّة إذا استطاعوا إيجاد
نصائح جديدة وإضافتها إىل القامئة .الفريق الذي يحصل عىل أكرب عدد من النقاط هو الفريق
الذي يربح.

وسعي النطاق
ِّ
كل مجموعة اختيار أحد
الصف إىل مجموعات مك َّونة من  ٣إىل  ٤أشخاص واطلبي من ّ
قسمي ّ
ِّ
األنشطة التالية:
•قوموا بإعداد ُملصق ( )posterللرسوم البيانيَّة حول أهميَّة الخصوصيَّة الرقميَّة .اختاروا ما
تريدون إدراجه فيه .علِّقوه يف محيط املدرسة من أجل التوعية.
•قوموا بإعداد ملصق ( )posterحول املامرسات اإليجابيَّة للحصول عىل بصمة رقميَّة يُفت َخ ُر
بها.

49

الجزء الخامس

الملحق :خطط الدروس
ُ

همة :قائمة نصائح
الخصوص َّية ُم َّ
ت
ال� يجب اتِّباعها للحفاظ عىل خصوصيتك عىل ت
االن�نت:
َّ
إليك بعض النصائح ي
•فكِّري يف نوع املعلومات التي تنرشينها
•إختاري أسامء امل ِ
ُستخدم ( )usernamesالتي ال ِ
تكشف هويَّتك
•م ِّيزي بني األوقات التي يجب أن تكون فيها معلوماتك علن َّية واألوقات التي يجب أن تكون فيها معلوماتك خصوص َّية عىل االنرتنت
رس نفسها لجميع املواقع
•ال تستخدمي كلمة املرور /كلمة ال ّ
رس التي تختارينها متينة ،وقومي بتغيريها من ٍ
وقت آلخر
•احريص عىل أن تكون كلامت املرور /ال ّ
•ا ْح ِمي أجهزتك االلكرتونيَّة بكلامت مرور وال تشاركها /تشاركيها مع أصدقائك
•إقرايئ الرشوط قبل الضغط عىل كلمة « ُموا ِفقة»
•احريص عىل ّأل يقوم أحد بالتقاط صور لك من دون موافقتك وربطها باسمك من خالل وسم( )tagعىل االنرتنت
•تأكَّدي من أ َّن مواقع االنرتنت التي تزورينها آمنة
•أضيفي برنامج الحامية من الفريوسات عىل أجهزتك
•احتفظي بنسخة احتياط َّية من بياناتك عىل القرص الصلب ( )hard driveأو عىل السحابة ()cloud
•تعاميل مع اآلخرين مثلام ت ُِحبّ َني أن يتعاملوا معك عىل االنرتنت وخارج االنرتنت
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5.4
المدة
ّ

حجم المجموعة
المستلزمات
أ
الهداف
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ال للنسخ وال َّلصق
 ٤٥دقيقة
 ١٠إىل  ٣٠طال ًبا
مستلزمات الكتابة ،واالتِّصال بشبكة ت
االن�نت ف ي� حال كان ذلك ممك ًنا ،وإذا َّ
تعذر
تيس�يَّة ن ز
وت�يل بعض المواد
ذلك ،القيام تب�تيبات ي
الم ي ن
بدع� ،إبتكار ُمن َتج وإعطاؤه حقوق إبداع َّية
فهم أنواع مختلفة من حقوق ُ

الجزء الخامس
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ُ
نشاط

ناقش
ِ
الطلب:
اطرح األسئلة التالية عىل ّ
•ماذا يعني وجود حقوق طبع ونرش يف منت ٍج ما؟
•هل ميكنك التفكري يف موا ٍد محم َّي ٍة بحقوق الطبع والنرش؟
•كيف واجهت مشاكل باستخدام موا ٍد محميَّ ٍة بحقوق الطبع والنرش؟
•ملاذا تعتقد أ َّن القوانني املتعلِّقة بحقوق الطبع والنرش مه َّمة؟
الطلب بأ َّن عليهم استعامل املواد التي يجدونها عىل شبكة االنرتنت ،بشكل مسؤول .ذلك
ذكِّر ّ
أ َّن استخدام إبداعات ٍ
شخص آخر بدون إذنٍ هو أمر شبيه بالرسقة ،ويُعرف باسم “القرصنة”
( )piracyأو “االنتحال” (.)plagiarism

فكِّر
ٍ
لكل من
تعريف ٍّ
كل منهم مع رشيك /رشيكة إليجاد
أُطلُب من املشاركني أن يجلس ٌّ
املصطلحات املذكورة أدناه ،باستخدام االنرتنت.
•عمل إبداعي
•املشاع اإلبداعي
•حقوق الطبع والنرش
•رخصة حقوق الطبع والنرش
•انتَ َحل ()plagiarize
•املجال العام
•االستخدام العادل /امل ُِنصف

استكشف
ِ
مثال
لكل من املفاهيم ويف كيفيَّة تصويبه .تَناقش مع رشيكك ث َّم ق ِّدما ً
سلبي ٍّ
فكِّر يف مثال ّ
ِ
واح ًدا للمشاركني اآلخرين وناقشوه م ًعا.

وسع النطاق
ِّ
قصة قصرية أو أغنية .قوموا
ضمن مجموعات مك َّونة من  ٣إىل  ٤أشخاص ،ألِّفوا قصيدة أو َّ
القصة القصرية ،وح ِّددوا نوع الرخصة الذي تريدون منحها
بتسجيل األغنية وبنرش القصيدة أو َّ
إيّاه :رخصة حقوق الطبع والنرش أم رخصة املشاع اإلبداعي؟ يعتمد ذلك عىل ما ستسمحون
لآلخرين بفعله بابتكاركم.
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