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1.1 َمن نحن

كل  االجتامعّي  التواصل  وسائل  الستخدام  الرتبوّي  املرشوع  انطلق 
بّوابة  عن  عبارة  وهو   ،٢٠١٦ أبريل  نيسان/  يف   (SOMEONE) يوم
شبكيّة تضّم مواد ُمتعّددة الوسائط تهدف إىل مكافحة الكراهية عىل 
شبكة االنرتنت (الكراهية االلكرتونيّة) وبناء القدرة عىل التصّدي لهذه 
الظاهرة يف املجتمعات املحليّة، وذلك من خالل  تنمية املعرفة الرقميّة 
عىل  االطّالع  مُيكن  االجتامعيّة.  والرتبية  املستهدفة  للرشيحة  النقدية 

projectsomeone.ca :البّوابة عرب املوقع التايل

الرتبوية  املؤسسات  وأعضاء  الشباب  فئة  املعّدة  املواد  تستهدف 
ومجتمع األهل باإلضافة للمجتمع بشكل عام وذلك من خالل الرتكيز 
عىل  تطوير مهارات التفكري النقدّي واملعرفة الرقميّة والتشجيع  عىل 
 ١١ خالل  فمن  وخارجها.  االنرتنت  شبكة  عىل  الدميقراطّي  الحوار 
مرشوًعا مختلًفا، يرتأّسها جميعها باحثون وباحثات وعاملون وعامالت 
بعمليّة  بالقيام  املبادرة  سمحت  الواسع،  الرتبية  مجال  يف  مختّصات 
املعّدة  الدراسيّة  املناهج  يف  املقّررة  لألنشطة  دقيقة  وتقييم  تطوير 
ملؤّسسات تعليميّة ابتدائيّة وثانويّة وما بعد الثانويّة. وتتضّمن هذه 
منشورات  املتكلّم،  بضمري  الرسد  عىل  تعتمد  وثائقيّة  أفالم  األنشطة: 
االجتامعّي،  التواصل  وسائل  عرب  متوفّرة  الوسائط  ومتعّددة  نصيّة 
مصّورة،  روايات  البرصيّة،  الفنون  عىل  قامئة  عاّمة  تعليميّة  مواد 
عمل،  وورش  ملحارضات  تسجيالت  عاّمة،  نقاشيّة  لحلقات  تسجيالت 
عمل  وورش  رشوحات  مؤمترات،  ووثائق  أكادمييّة  ملقاالت  روابط 
مبساعدة  للخطاب  النقدّي  كالتحليل  جديدة  بحثيّة  منهجيّات  حول 
وخطابيّة  لغويّة  تحليليّة  بدراسات  للقيام  نصوص)  (مجموعة  ُمدوَّنة 
للمنتديات االلكرتونيّة، باإلضافة إىل مقابالت مع شخصيّات عاّمة حول 
هويّات  عىل  االلكرتونيّة  للكراهية  والثقاّيف  النفّيس  االجتامعّي  التأثري 

األفراد واملجتمعات املحليّة.

التي  االجتامعيّة  الرتبية  مبادئ  عىل   SOMEONE مبادرة  تقوم   
بشكٍل  واملتنّقلة  الرقميّة  التواصل  لوسائل  العاّمة  اعتامد  عىل  تشّجع 
شمويلٍّ جامٍع، من أجل صياغة رسديات بديلة للرسائل املثرية للخالفات 
املبادرة  وتطرح  االنرتنت.  عىل  الكراهية  إىل  الداعون  لها  يروج  التي 
تأثري  دراسة  إىل  يهدف  واألساليب  التخّصصات  متعّدد  بحٍث  برنامج 
عىل  واملتنّقلة  الرقميّة  التواصل  لوسائل  واملستدام  الشامل  االعتامد 
(أ) املامرسات الرتبويّة يف تعليم املُواطنة يف املراحل الثانويّة وما بعد 

عىل  القدرة  لتعزيز  االجتامعيّة  االستهالكيّة  املامرسات  (ب)  الثانويّة، 
التصّدي للكراهية االلكرتونيّة وأشكال التمييز عرب االنرتنت بني العامة 

ويف املجتمعات الثقافيّة. 

باالعتامد عىل مزج األطر النظريّة واملنهجيّة املستمّدة من تخّصصات 
التكنولوجيا التعليميّة وعلم االجتامع وعلم الرتبية القائم عىل الفنون 
والثقافة االستهالكيّة، يقوم فيفاك فنكاتيش، الذي يرتأس فريق العمل، 
مع رشكائه الباحثني واملحليني، ِبوضع أرضيّة تهدف إىل تأسيس شبكة 
دوليّة للقيام بدراسة رائدة للبحث يف كيفية تأثري التطّور واالستخدام 
املتزايد لوسائل التواصل الرقميّة عىل مجال تعليم املُواطنة من أجل 

تحقيق أهداف تربويّة دميوقراطيّة واجتامعيّة- تواصليّة.

1.2 ِلَمن هذا الكتّيب  

االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  للناشطني  ه  موجَّ الكتيِّب  هذا 
والصحفيّني الناشئني، ويهدف إلرشادهم يف املسائل املتعلِّقة باملواطَنة 
عىل  التعرُّف  وكيفيَّة  االنرتنت،  عرب  الكراهية  وديناميكيّات  الرقميَّة، 
كام  معها.  والتعامل  االنرتنت  عرب  والتالعب  والدعاية  التحيُّز  أساليب 
أنَّه سريشدهم يف كيفيَّة استخدام وسائل التواصل االجتامعي لحمالت 
لتسهيل  أداة  وهو  (التصّدي).  املواجهة  عىل  والقدرة  والدفاع  التأييد 
إعداد مواطنني رقميّني قادرين عىل التفكري بعقل ناقد وإبداء التعاطف 
االلكرتونيَّة،  الفضاءات  عىل  (التصّدي)  املواجهة  عىل  القدرة  وتفعيل 
ة بهم عىل منّصات وسائل  وبناء الحمالت التأييديَّة والدفاعيَّة الخاصَّ

التواصل االجتامعي. 
يف  باملشاركة  للمجموعات  يسمح  بشكٍل  الكتيِّب  هذا  تصميم  تمَّ 

أنشطة ورشة عمل عىل مدى يومني.

1.3 كيف يُستعمل هذا الكتّيب

يهدف هذا الكتيِّب إىل تعليم الناشطات عىل مواقع التواصل االجتامعي 
مسؤوالت  رقميّات  مواطنات  يصبحَن  كيف  الناشئات  والصحفيّات 
وميتلكَن مهارات املعرفة اإلعالميَّة الرقميَّة النقديَّة، من أجل استخدام 

وسائل التواصل االجتامعي للمواجهة (التصّدي) والتأييد/ الدفاع.

المقدمة الجزء اXJّول
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سيسمح هذا الكتيّب مبا ييل:  
البحث يف املفاهيم التي تعلِّم الناشطات عىل مواقع التواصل • 

االجتامعي والصحفيّات الناشئات كيف يُصبحَن مواطنات 
رقميّات نقديات ومسؤوالت

رشح طريقة تنفيذ األنشطة وفًقا لعمليَّة مرحليَّة متدرِّجة• 
تقديم األدوات والتقنيّات التي مُيكن استخدامها عند تصفُّح • 

ة  املواقع االلكرتونيَّة وأثناء إنشاء حمالت التأييد/ الدفاع الخاصَّ
. بهنَّ

وقد ُصّممت األنشطة املبيّنة يف هذا الكتيّب ليتّم تطبيقها يف ورشة 
ولكن،  يوم.  لكّل  جلسات  أربع  إىل  مقّسمة  يومني،  فرتة  عىل  عمل، 
مُيكن تعديل املراحل لتتناسب مع فرتات أقرص أو أطول من الدورات 
جلسة  تُجرى  النهاية،  ويف  املحّيل.  املجتمع  لحاجات  وفًقا  التدريبيّة، 

تقييم ملعرفة فعاليّة ورشة العمل وتأثريها عىل املشاركات. 

1.4 ما هو المنهج التعليمّي

مبا  متعّددة،  تدريسيّة  أساليب  العمل  ورشة  يف  التعليم  منهج  يدعم 
التي  املشاركة  مبادئ  عىل  القامئة  والتشاركيّة  التعاونيّة  النامذج  فيها 

تحرتم وتُراعي التعدديّة والجندر واالختالفات الفرديّة.

عرب  توجد  الخربة  بأّن  اإلدراك  عىل  العمل  ورشة  تصميم  يعتمد 
أن  مُيكنها  متنّوعة،  مؤسساتية  سياقات  يف  املشاركني  وبني  الشبكات 
تشمل معلّمني وأعضاء جامعات عاّمة مختلفة مثل العاملني يف االعالم 
تدريب  إىل  نهدف  نحن  والناشطني.  واملدّربني  الطموحني  والصحفيني 
حول  تتمحور  ومقاربة  شاملة  تطّور  اسرتاتيجيّات  خالل  من  املدّربني 
تجربة  تنفيذ  خالل  من  باملساهمة  للمشاركني  يسمح  ماّم  الطالب، 
ذ  ستُنفَّ التفاعّيل.   التعلُّم  واسرتاتيجيّات  العكسيّة  الرتاجعيّة/  التعلُّم 
اسرتاتيجيّات التقييم املبنيّة عىل أدلّة، يف بداية الورشة وخاللها للتأكّد 
من أّن الورشة تلبّي احتياجات املشاركني واهتامماتهم. كام أّن آليّات 
تقييم  عىل  مساعدتنا  يف  أساسيٍّا  دوًرا  تلعب  التنفيذ  بعد  ما  التقييم 

فعاليّة ورشة العمل وتأثريها عىل املشاركني واملجتمع.

1.5 ما هي اXJهداف

الناشطات  تفعيل  كيفية  حول  العمل  لورشة  الرئييس  املحور  يدور 
ومتكني قدراتهن النقدية عىل مواقع التواصل االجتامعي. فمن خالل 
مواصفات  عىل  املشاركات  ستتعرَّف  النقدّي،  التفكري  مهارات  تعزيز 
املواطنية الرقمية املسؤولة، وعىل الجانب املُظلم من وسائل التواصل 
املتوفِّرة  املصادر  مصداقيَّة  تقييم  عىل  قادرات  وسيُصبحَن  االجتامعي 
عىل االنرتنت حول القضايا االجتامعيَّة والسياسيَّة وذلك عرب التشكيك 
عىل  قدرتهنَّ  بناء  إىل  األمر  هذا  سيُفيض  املستمر.  والتفكري  املنهجّي 
التصّدي/ املواجهة عرب االنرتنت ويُنّمي لديهنَّ ِحّس التعاطف الرقمي 
املمكن  من  سيكون  املطاف،  نهاية  ويف  االلكرتونيَّة.  الفضاءات  عىل 
بطرق  والتعاون  للتواصل  العامليَّة  االنرتنت  الويب/  شبكة  استخدام 
مُيكن  طوَّرناها،  التي  املناهج  تنفيذ  خالل  ومن  ومبتكرة.  جديدة 
الناشئات،  والصحفيّات  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  للناشطات 
استخدام موارد التعلُّم واألنشطة الدراك التحيُّز عرب االنرتنت، وتقنيّات 
من  االجتامعي  التواصل  وسائل  استخدام  وبالتايل  والتالعب،  الدعاية 
أجل املشاركة املدنيَّة وحمالت التأييد/ الدفاع، األمر الذي سيمكنهنَّ 

. من إحداث فرق يف مجتمعهنَّ

المقدمة الجزء اXJّول
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البداية: مدخل ولمحة عامة عن 
ورشة العمل 2.1

٣٠ دقيقة 

التعر}ف عE بعضنا البعض وعرض أهداف الورشة

 Eالتأّكد من ترتيب جلوس المشاركات بالمساواة، بصورة تشبه قاعة اجتماعات ع
شكل الحرف U (الصندوق المفتوح) أو بتشكيل مجموعات تجلس حول الطاوJت

 ،(Backward method) ي�ة/ تمهيديّة، طريقة تصميم تبدأ بالهدف جلسة تحض,+
نشاط للمجموعة بكاملها

المّدة

اXJهداف

ات 7 التجه,+

منهجي�ة التعليم

+ اليوم اXJّول 7Yالجزء الثا
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+ اليوم اXJّول 7Yالجزء الثا

مقّدمة وكلمة ترحيبطريقة المعالجة
تعَريف عىل املشاركات (االسم، الوظيفة، املنصب، الدور)• 
قَدمي نفسك • 
قَدمي عمليّة التقييم الجارية. أطلبي من املشاركات تدوين أّي أسئلة أو مخاوف أو أفكار • 

متعلّقة بورشة العمل تتبادر إىل أذهانهَن تدريجيٍّا. ميكن استعامل أوراق املالحظات 
ص ليك تقومي  الالصقة (post-its) لهذا الغرض. ضعي هذه األوراق الالصقة يف ركن مخصَّ

بالتحّقق منها طوال النهار وتعالجي املسائل املطروحة مع تقّدم ورشة العمل

تقديم أهداف ورشة العمل
فهم مواصفات املواطنة الرقمية والحقوق واملسؤوليات املرتتبة منها . ١
تنمية مهارات املعرفة اإلعالميَّة الرقميَّة النقديَّة لتعزيز القدرة عىل التصّدي عىل االنرتنت . ٢
التعرُّف عىل ديناميكيّات الكراهية االلكرتونيَّة وكيفيَّة مكافحتها. ٣
متييز التحيُّز وتقنيّات الدعاية والتالعب عرب االنرتنت. ٤
 استخدام وسائل التواصل االجتامعي من أجل الّدعوة اىل التّغيري والتصّدي. ٥

نشاط 
نشاط كرس الجليد لفهم وجهات نظر املشاركات حول العديد من جوانب الحياة عىل االنرتنت 

واألخبار يف وسائل اإلعالم.
ة» وجانب ثاِن يف آخر الغرفة «اختالف تاّم»•  عيني جانب يف آخر الغرفة «موافقة تامَّ
أُطلُبي من املشاركات أن يَِقفَن بني هاتني النقطتني بحسب وجهات نظرهنَّ حول العديد • 

من الترصيحات.
أعطيهنَّ الفرصة ملناقشة سبب وقوفهنَّ يف هذا املوقع.• 

الترصيحات هي:
يجب عىل الحكومة مراقبة اإلنرتنت.• 
أولياء األمور مسؤولون عن املواقع التي يزورها أوالدهم.• 
يجب إغالق مواقع الويب والحسابات عىل شبكات التواصل االجتامعي التي تنرش الكراهية • 

عرب اإلنرتنت.
يجب اعتبار نرش الكراهية عىل اإلنرتنت جرمية.• 
يجب الوثوق يف مقال صادر عن صحفّي محرتف أكرث من الوثوق يف منشورات مواطن • 

عادّي عىل مواقع التواصل االجتامعي.
احتياجات املجتمع هي أكرث أهميَّة من احتياجات الفرد.• 
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+ اليوم اXJّول 7Yالجزء الثا

نت الحقوق والمسؤولّيات عE اJن,� 2.2
٧٥ دقيقة 

+ إطار المواطَنة الرقمّية التفك,+ وتبادل المواقف حول الحقوق والمسؤولّيات �7

رزمة من أوراق الم�حظات ال�صقة الملّونة (post-its)، أق�م تلوين وتحديد 
(flip chart) قّ�ب + (markers)، لوح ور��

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

المّدة

اXJهداف

ات 7 التجه,+

منهجي�ة التعليم
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اتيجّية ”أُنتج وأُصّنف وأَتواصل“طريقة المعالجة اعرض فيلم واستخدم اس,�
اعرض عىل الشاشة فيلم الكرتون القصري ”عامل الجوَّال“ ”Mobile World“. بعد املشاهدة، 

أُطلُب من كلِّ شخص بدوره أن يذكر شيئًا وجده مفاِجئًا أو مثريًا لالهتامم أو للقلق يف الفيلم.

استخدم اسرتاتيجيّة ”أُنتج وأُصّنف وأَتواصل“ ثّم قُم مبشاركة النتائج مع املجموعة.

أُنتج: اطرح األسئلة التالية ودع كّل شخص يكتب إجابة كّل سؤال عىل  ورقة الصقة مختلفة. قُم 
.(PowerPoint) بعرض األسئلة عىل جهاز العرض باستخدام برنامج باوربوينت

كيف تَْقيض وقتك عىل االنرتنت؟• 
كيف تستخدم وسائل التواصل االجتامعية؟• 
هل ترى أنَّك تستخدم الويب بشكل مختلف عن الجنس اآلخر؟• 
هل تبتكر أّي يشء أثناء استخدام االنرتنت؟ ماذا؟• 
كيف تتفاعل مع املعلومات واملواد واألشخاص عندما تكون عىل شبكة االنرتنت؟• 

أُصّنف: أُطلب من املشاركني واملشاركات أن يقوموا بتصنيف إجاباتهَم ضمن الفئات الثالث 
الواردة أدناه عن طريق إلصاق أوراق مالحظاتهم (post-its) عىل 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 املكّون 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 ومسؤوليّاتك عندما تستخدم االنرتنت؟• 
كيف ميكنك أن تساهم يف ثقافة شاملة ومحرتمة عىل االنرتنت من شأنها أن تعّزز املشاركة • 

واملواطَنة الفاعلة؟
كيف تعتقد أّن كونك مواطًنا عامليٍّا صالًحا يتجّسد بكونك مواطًنا رقميٍّا صالًحا؟• 
بعد االطِّالع إىل الرسم البياين، ما االستنتاجات التي تستخلصها؟• 
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الُخ�صة واJستنتاج طريقة المعالجة
إّن التفاعل األمثل مع الويب 2.0 يكمن يف توضيح املعرفة الرقميّة النقدية من خالل إظهار 

القيم الرئيسيّة الثالث: السالمة واملهارة والتفاعل، باإلضافة إىل الركائز األربع للمواطنة الرقميّة 
وهي: التواصل والتعاون واالبتكار والتفكري النقدّي.  

7 7 العالمي8+ 7 والمواطن8+ 7 حقوق وواجبات المواطن8+ قارن ب8+
ناقش مواضيع املواطنة الرقميَّة من خالل ربطها بهرم تعليم املواطن الرقمي. فّكر يف املسائل 

والتحديات الجندريَّة (املتعلّقة بنوع الجنس) عند تقديم املوضوع. ويجب أيًضا تعلّم املهارات 
األربعة للقرن الواحد والعرشين: ١) التواصل و٢) التعاون و٣) االبتكار و٤) التفكري النقدّي.

ناِقش مواضيع المواطنة الرقمّية
السالمة عىل شبكة االنرتنت• 
الخصوصيّة واألمان• 
التواصل عرب االنرتنت• 
املعرفة بوسائل التواصل االجتامعي واملعرفة اإلعالمية• 
الصّحة الرقميّة• 
التنّمر/ التسلّط عرب االنرتنت والكراهية االلكرتونيّة• 

 

https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2018/05/
Digital_Resilience_Project_Report.pdf

عرب
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 Eالتعامل مع القوالب النمطي�ة ع
نت وتنمية التعاطف اJن,� 2.3

٩٠ دقيقة 

عة. تعل}م كيفي�ة  تعزيز ِحّس التعاطف تجاه وجهات نظر فردي�ة وثقافي�ة متنو�
7 والتخل}ص منه  نت من خ�ل فهم التح,+} التعامل مع القوالب النمطي�ة عE اJن,�

+ إنتاج ونQR واسته�ك  و تسليط الضوء عE كيفية استخدام عبارات محددة �7
خطاب الكراهية

استخدام برنامج باوربوينت (PowerPoint)، واJ¡حصائّيات، والفيديو

ن  ر-كو� اتيجي�ة ”فك� جلسة نظري�ة (لتحديد المفاهيم)، طريقة تعليم تفاعلي�ة، اس,�
ة - شارك“، نشاط لمجموعات صغ,+ + XYثنا

المّدة

اXJهداف

ات 7 التجه,+

منهجي�ة التعليم
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7طريقة المعالجة كR التح,+}
يُساعد النشاط التايل املشاركات عىل االدراك أنَّ وسائل التواصل االجتامعي، بالرغم من أنَّها 
تعمل عىل ترسيخ التحيُّز واملعتقدات النمطيَّة، إالَّ أنَّه من املمكن استعاملها ملكافحة هذه 

األمور نفسها.

اطلبي من املشاركات تكوين مجموعات ثنائيَّة (من شخصني). تقوم كّل مجموعة بالدخول إىل 
مواقع التواصل االجتامعي إليجاد منشورات تبثُّ قوالب منطيَّة سلبيَّة أو وجهات نظر متحيِّزة، 

أو مواقع تحارب هذه اآلراء. ميكنهنَّ اختيار املواضيع التي تثري اهتاممهنَّ أو ميكنك تقديم 
. إذا مل يكن االتِّصال باإلنرتنت متوفِّرًا، ميكنك طباعة بعض األمثلة مسبًقا وتوزيع  اقرتاحات لهنَّ

ن مثًال: داعش، إيجايب وسلبي،  النسخ عىل املشاركات. كلمة البحث األساسيَّة ميكن أن تتضمَّ
إلخ..

بعد أن تجد املشاركات املنشورات املطلوبة، قومي بتوزيع األسئلة التالية إلجراء نقاش حولها.

أسئلة النقاش
ما هي معتقدات الشخص الذي كتب كّل منشور؟ ما هي املؤرشات التي ارتكزت عليها . ١

لإلجابة؟
كيف تعتقدين أنَّ التفاعل كان سيكون مختلًفا لو أنَّهم أجروا نقاًشا حول املوضوع وجًها . ٢

لوجه؟
بعض النارشين ال يستعملون أسامءهم و/ أو صورهم الحقيقيَّة وبعضهم يستعمل اساًم . ٣

مستعاًرا بدون صورة أو مع صورة تُظهر شيئًا آخر غري أنفسهم. كيف تعتقدين أنَّ ذلك 
يؤثِّر عىل لهجة منشوراتهم ومضمونها؟

ماذا يُريد النارشون أن تظنِّي، كقارئة، تجاه الجامعات/ الفئات االجتامعيَّة املختلفة؟ كيف . ٤
تعرفني ذلك؟

استناًدا إىل ما رأيته يف املنشورات التي قمت مبراجعتها، كيف تِصفنَي التحيُّز؟ هل . ٥
تستنتجنَي يف النهاية أنَّ التحيُّز والتمييز يتزايدان أو يتناقصان أو يبقيان عىل حالهام؟ 

ارشحي املنطق الذي استندت إليه يف إجابتك.

اXJساس المنطقي
يستخدم الناس وسائل التواصل االجتامعي ليك يتواصلوا مع بعضهم البعض. أحيانًا، يدعمون 
بعضهم البعض وأحيانًا أخرى، يقومون بنرش قوالب منطيَّة وترصُّفات سلبيَّة. ويدلُّ ذلك عىل 

أنَّ وسائل التواصل االجتامعي، مثل الفيسبوك وتويرت وواتساب، وغريها، لديها تأثريات إيجابيَّة 
وسلبيَّة يف الوقت نفسه عىل التنميط والتحيُّز.

١٣



+ اليوم اXJّول 7Yالجزء الثا

7طريقة المعالجة فهم التح,+}
من خالل النشاط التايل، ستتمكَّن املشاركات من فهم تحيُّزاتهنَّ الذاتيَّة بشكٍل أفضل وتقييم 

ل  األسباب التي تجعل بعض التحيُّزات مقبولة وبعضها اآلخر غري مقبول. النشاط مقتبس ومعدَّ
من املوقع.

أطلبي من املشاركات مأل االستبيان مبفردهنَّ وبعدم كتابة أسامئهنَّ عىل االستامرة (ِإْن أرَْدَن 
). بعد ذلك، اطلبي منهنَّ الجلوس مع مجموعتهنَّ حول الطاولة  عدم الكشف عن هويَّتهنَّ

ومقارنة اإلجابات، ثمَّ مناقشة األسئلة التالية.

لليوم الثاين، ميكنك وضع إجاباتهنَّ عىل صفحة إكسيل (Excel) ومشاركتهنَّ نتائج تحديد 
املراتب التي احتلَّتها إجاباتهنَّ (اختياري).

ِلامذا تكون بعض التحيُّزات مقبولة وبعضها غري مقبول؟. ١
عة، إىل أفراد من فئات مختلفة؟. ٢ كيف تنظرَن، كأشخاٍص من خلفيَّات متنوِّ
إذا كنت تعرفني أفراد فئات مختلفة، هل سيكون لديك وجهات نظر متباينة حول . ٣

عة؟ الجامعات املتنوِّ
ثت عن املفاهيم، هل ستُقيِّمنَي أيٍّا من األشخاص الذين ينتمون إىل هذه . ٤ اآلن بعد أن تحدَّ

الفئات االجتامعيَّة بطريقة مختلفة؟

قة تتطابق مع فكرة أنَّ الناس  أطلبي من املجموعة بكاملها التفكري فيام إذا كانت النتائج املحقَّ
كون بشكل عام باألعراف واملعايري االجتامعيَّة عندما يتعلَّق األمر بإظهار التحيُّز والتمييز،  يتمسَّ

والضحك عىل نكات/ دعابات عدائيَّة.
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7 استبيان التح,+}
ضعي عالمة يف الخانة التي تعربِّ عن أفكارك بالشكل األفضل. ال يوجد جواب صحيح وجواب خاطئ.

 الشعور بالتحيُّزالفئة االجتامعيَّة
مقبول حتاًم

 الشعور بالتحيُّز
قد يكون مقبوًال

 الشعور بالتحيُّز
غري مقبول مطلًقا

املغتِصبون
املكفوفون/ فاقدو البرص

املُحامون
األشخاص الذين يعّنفون

األشخاص األُميّون / غري امللمِّني بالقراءة والكتابة
الالجئون الفلسطينيّون

الالجئون السوريّون
املواطنون اللبنانيّون

الجيش
رجال الرشطة

اإلرهابيّون
املزارعون/ الفّالحون

ربّات املنزل/ األمهات اللوايت يبقني يف املنزل
السائقون الثِملون/ السكرانون
األشخاص ذو الرائحة الكريهة

 عنارص ميليشيات مسلحة
األشخاص الذين يركبون دّراجات ناريَّة

أعضاء الربملان
النساء اللوايت يحملن أطفاًال ويتسوَّلَن يف الشوارع

األطفال املتسوِّلون يف الشوارع
موظَّفو القطاع العام

املغنيات اللوايت يتباَهنْيَ بصفاتهنَّ أو مبميِّزاتهنَّ
املغنون الرجال

رجال العائلة
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+ الل}غةطريقة المعالجة فهم العدائي�ة الُصغرى وخطاب الكراهية المغروس �7
األهداف

تسليط الضوء عىل كيفية استخدام كلامت/ مصطلحات/عبارات محددة يف إنتاج ونرش 
واستهالك خطاب الكراهية و الخطاب الذي يعزز التطرف العنيف والخطاب املضاد املتداول يف 

النقاشات اليومية أو عرب قنوات التواصل االجتامعي.

رشح النشاط للمتدربات
بعض األشخاص يستخدمون عبارات تعكس آراء عنرصيَّة وقد يكونوا غري مدركني لذلك. بعض 
هذه العبارات واضحة بشكٍل فاضٍح وتُعترب اعتداًء صغريًا، وبقليٍل من الرتّوي والتدبُّر والتفكري 

املسبق مُيكن استبدالها بعباراٍت أخرى مقبولة أكرث. االعتداءات الصغرى هي عادًة عبارات تبدو 
بريئة وال تنمُّ عن حقد أو خبث، ولكنَّ نوايا املتكلِّم وتأويل أو تفسري املتلقي تكون غالبًا غري 

متزامنة.

عرض املدرب لبعض األمثلة عن العبارات التي تحتوي خطاب الكراهية وكمثال عىل ذلك: 

 

 السلبية أو الكراهية التيسبب استخدام العبارةالعبارةالفئة
وصلت للطرف اآلخر

البديل اإليجايب

 للشخص الذي يترصف بغرابة”يي عليك شو حميص“العنرصية
 بالنسبة لك ولديه افكار غريبة

 فيك توضحيل أكرت شو تصل مبعنى عنرصي
 قصدك بهالفعل /القول

 ”احرتنا يا أقرع منني بدنااإلعاقة
نبوسك“

 للشخص الذي ال تستطيع
ارضاؤه

 اإلساءة ألي شخص يعاين من
هذه املشكلة

 ما عم اعرف كيف بدي
 ارضيك

 ”من وين جايبها من سوقالشكل
 العتمة“

 ملا العروس ما تعجب اهل  
العريس

 العربة دامئا بالجوهراعطاء االهمية للمظهر الخارجي
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تقسيم املتدربات إىل مجموعات عمل ثم توزيع أوراق للمتدربات تحتوي عىل أقوال شائعة ومتداولة (حسب الورقة املرفقة أدناه): 

املجموعة األوىل:

البديل اإليجايب  السلبية أو الكراهية التي وصلت
 للطرف اآلخر

الفئة العبارة سبب استخدام العبارة

 شايفني خادمة عند بيك
(أبوك)

العاملة 1

العمى شو متمسح اإلحساس 2

ِبتُجوع الَقملة براُسه البخل 3

بيرسق الكحل من العني الطمع 4

اليل  بيأخذ من غري
 ملتو بيموت بعلتو

الدين 5

6

7

البديل اإليجايب  السلبية أو الكراهية التي وصلت
الفئة العبارة سبب استخدام العبارة للطرف اآلخر

 خلينا نتقاسم الشغل شوي أنا
وشوي أنته

اإلساءة ملهنة مدبرة املنزل للشخص املتطلب  شايفني خادمة عند بيك
(أبوك)

العاملة 1

حاول تحس شو عم يصري معي التشبيه بالتمساح بسبب عدم اإلحساس  للشخص الذي ال يتأثر
 كثريا

العمى شو متمسح اإلحساس 2

 خفف هالحرص شوي – عيش
 وانبسط شوفيا هالدنيا

 للشخص الحريص تواصل عنفي وفية كراهية
(البخيل)

ِبتُجوع الَقملة براُسه البخل 3

يا وييل ما أقواك تواصل عنفي وفيه كراهية  الشخص الخبيث
واملاكر

بيرسق الكحل من العني الطمع 4

 برأي أحسن انو ترتبط بحدى من
بيئتك بيكون يف تفاهم أكرت

يصل مبعنى معنى طائفي ومذهبي  الشخص ييل ما بيتزوج
من دينه او مذهبه

اليل  بيأخذ من غري
 ملتو بيموت بعلتو

الدين 5
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البديل اإليجايب  السلبية أو الكراهية التي وصلت
 للطرف اآلخر

الفئة العبارة سبب استخدام العبارة

 األعمى اليل بتشوفه كب
 عشاه، أنت مش أدرى من

اليل عامه

اإلعاقة 1

شّحاد ومشارط اإلهانة 2

 املرا متل السجادة، كل فرتة
 بدها نفض

الجندر 3

شكلك ما بتفهم بالحيك الفهم 4

عطول برأيني متل األحول 5 اإلعاقة

6

7

البديل اإليجايب
 السلبية أو الكراهية التي وصلت

الفئة العبارة سبب استخدام العبارة للطرف اآلخر

لله بيتكفل فينا جميعا وبعينا  ال تهتم كثريا ألمر معني         فيها إساءة ألي شخص فقد نعمة البرص
او شخص معني

 األعمى اليل بتشوفه كب
 عشاه، أنت مش أدرى من

اليل عامه

اإلعاقة 1

 خلينا نشوف حل مشرتك يرضينا
نحنا التنني

تواصل عنفي وفية كراهية  للشخص الذي يريد ان
يفرض رشوطه

شّحاد ومشارط اإلهانة 2

 كأنوا نحنا عم نتخانق كتري عىل
شغالت صغرية

تصل مبعنى عنرصي  تقال لتربير الخالفات
الزوجية الدامئة

 املرا متل السجادة، كل فرتة
 بدها نفض

الجندر 3

ماعم نقدر نوصل لقرار انا وانته  التعنت بالرأي من قبل املرسل والتهديد
بالرضب،  وتوجيه اإلهانة للمتلقي

 للشخص الذي أخربته
 بأمر ما مرارا – ال

 تستطيع الوصول معه
لقرار

شكلك ما بتفهم بالحيك الفهم 4

 عطيني رأيك بشفافية وبدون
مجاملة

 اإلساءة ألي شخص يعاين من هذه
املشكلة

 للشخص الذي يغري
 رأيه كثريا

عطول برأيني متل األحول 5 اإلعاقة

املجموعة الثانية:
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الخطوات التاليةطريقة المعالجة
تداول كل مجموعة ملا هو مطلوب منها يف األوراق املوزعة والخروج بحلول جامعية متفق • 

عليها
مناقشة كل مجموعة ملا توصلت إليه من نتائج جامعية من ثم عرضها عىل باقي • 

املجموعات 
االستامع إىل مقرتحات باقي املجموعات• 
تلخيص ملا تم رشحه وما تم التوصل الية من حلول • 

وفيام ييل مجموعة أخرى من األسئلة التي من املمكن طرحها للنقاش مع املتدربات:
ناِقشَن تواريخ بعض هذه العبارات وِلامذا تمَّ استخدامها يف املقام األوَّل. أّي العبارات . ١

جارحة بشكٍل صارٍخ وأيُّها تُعترب اعتداءات صغرى؟
يفرتض البعض أنَّ تعرُّضهم املتكرِّر لالعتداءات الصغرى يؤذي بشكل كبري راحتهم وصحتهم . ٢

العاطفيَّة. هل أنت موافقة أم غري موافقة عىل ذلك؟ ارشحي إجابتك.
البعض يقول أنَّ االعتداءات الصغرى هي «ترصُّفات بريئة» وأنَّ الشخص الذي يتعرَّض لها . ٣

يجب أن «ينىس هذه الحادثة» و «أالَّ يعتربها قضية كبرية». هل توافقني أم ال عىل هذا 
الرأي؟ ارشحي املنطق الذي استندت إليه يف إجابتك.

شة أنَّ أحد تعليقاتك كان عنرصيٍّا أو اعتداًء صغريًا، كيف . ٤ إذا أخربك شخص من فئة مهمَّ
سرتدِّيَن حينها؟ هل سيؤثِّر ذلك عىل احتامل صياغة تعليق مامثل يف املستقبل؟ ِلام أو ِلام 

ال؟
يُقال أنَّ تأثري االعتداءات الصغرى الناتجة عن تحيُّز دقيق وخفّي أكرث إيذاًء من تأثري . ٥

التمييز الفاضح كالعنرصيَّة. هل توافقني أم ال عىل ذلك؟ ارشحي إجابتك.
ما هو تأثري االعتداءات الصغرى عندما يتمُّ نرشها عرب وسائل التواصل االجتامعي؟ ِلامذا . ٦

تعتقدين ذلك؟ ارشحي املنطق الذي استندت إليه يف إجابتك. 

+ Q¥ناق
ماذا يعني التعاطف؟ ما هو الفرق بني التعاطف والتفهُّم؟ كيف ميكننا إحداث تحوُّل يف التحيُّز 

والترصفات النمطيَّة واالعتداءات الصغرى بواسطة التعاطف؟

، عىل أمل  خالصة: بواسطة التعاطف والحوار، ميكننا أن نفهم ِلامذا يترصَّف الناس بشكٍل معنيٍَّ
أن نقلِّص التوتُّرات التي تنشأ بني وجهتي نظر مختلفتني.

+ اليوم اXJّول 7Yالجزء الثا
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2.4
٧٥ دقيقة 

فهم خطاب الكراهية وطرق مكافحته

 (PowerPoint) فيديو وبرنامج العرض باوربوينت

جلسة نظري�ة (لتحديد المفاهيم)، طريقة تعليم تفاعلي�ة، نشاط لمجموعات 
ة صغ,+

المّدة

اXJهداف

ات 7 التجه,+

منهجي�ة التعليم

فهم خطاب الكراهية
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نشاط خطاب كراهية أم خطاب ُحّر طريقة المعالجة
ٌد.  إخبار املشاركني أنَّ هذا النشاط يدلُّ عىل أنَّ تعريف خطاب الكراهية وضبطه هو أمٌر معقَّ

بعد االنتهاء من النشاط، إجراء مناقشة مع املجموعة بكاملها حول سبب تداعيات خطاب 
الكراهية عرب االنرتنت. عرض مقاطع الفيديو عن باسل األمني ومنى املذبوح.   

خطاب كراهية أم خطاب حّر؟
هل تعتقد أنَّ ما ييل يُصنَّف كخطاب كراهية؟ أِجب بنعم أو ال أو ال أعرف، ثمَّ تناقش مع 

مجموعتك.
يقوم رجل بنرش صورة مسجد يحرتق عىل صفحات الفيسبوك التابعة ملركزين إسالميني . ١

محليني ويرفقها بهاتني العبارتني «أحرقوا مسجدكم املحّيل» و «مرحبًا أيُّها الُحثالة» مع 
الوجه التعبريي (Emoji) الضاحك.

يف أعقاب هجوٍم إرهايبٍّ عىل مدينة لندن، ينرش أحد أعضاء الكونغرس األمرييكّ تعليقات . ٢
عىل الفيسبوك ويدعو فيها النائب إىل قتل املسلمني «املتطرِّفني». فقد رصَّح كالي هيغنز، 

النائب الجمهوري بوالية لويزيانا: «اصطادوهم وتعرَّفوا عليهم واقتلوهم»، «اقتلوهم كلّهم. 
باسم كّل يشء جيِّد وصالح. اقتلوهم كلّهم».

منشور عىل الفيسبوك يقول: «اإلسالم هو دين الكراهية. أغلقوا الحدود بوجه املهاجرين . ٣
املسلمني إىل أن نفهم ما الذي يجري».

قبل االنتخابات اللبنانيَّة، نُرشت يافطات مناهضة لالجئني يف بريوت تقتبس من خطابات . ٤
بشري جميِّل: «سيأيت اليوم الذي نقول فيه للسوريني: اجمعوا أغراضكم وكّل ما رسقتموه 

وارحلوا.»
تنبَّأت عرَّافة لبنانيَّة مشهورة بأنَّه من الواجب نصح وّيل العهد السعودي محمد بن سلامن، . ٥

م أحد الربامج الكوميديَّة  بتخفيض تناول الوجبات الرسيعة. وعلق هذا األمر يف صنَّارة مقدِّ
م الربنامج: «مع  اد، مقدِّ الشعبيَّة يف لبنان، فجعله موضوًعا للسخرية. فقد قال هشام حدَّ
مينها له هي أن يتخىلَّ عن الهمربغر؟»  كّل ما يحصل يف املنطقة، فإنَّ النصيحة التي تقدِّ
اد: «أنا  مشريًا إىل األمري الشاب الذي أدَّت سياساته إىل زعزعة العامل العريب. وأضاف حدَّ

ا  أنصحه بوقف السياسات الرسيعة، والحمالت الرسيعة، والرضبات العسكريَّة الرسيعة! أمَّ
الوجبات الرسيعة؟ ِلامذا أكرتث بذلك؟

كتب أحمد أمهز، وهو شاٌب ناشٌط لبناينٌّ غاضٌب، عىل صفحته عىل الفيسبوك: ”هناك ثالثة . ٦
أنواع من الَحيَوانات تحكم بلدنا حاليٍّا: حامٌر ومتساٌح وحيواٌن ثالٌث مل يُكتشف نوعه حتى 
اليوم“، يف إشارٍة إىل الرئيس اللبناين، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النّواب. وقد استخدم 
أحمد شبكة التواصل االجتامعي للتعبري عن استيائه إزاء ما يعتربه ”عدم أهليَّة“ الزعامء 

.(Jungle Republic) ُجمهوريَّة-الغاب # (hashtag) السياسيني يف البلد، مستعمالً الوسم
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باسل األمني، وهو طالب َصحاّيف لبنايّن، كتب تعليًقا عىل الفيسبوك ثمَّ قام بحذفه، بعد . ٧طريقة المعالجة
أن شاهد عىل التلفاز مقطًعا ُمِهيًنا لالجئني السوريني، بحسب رأيه، األمر الذي أثار 

ن التعليق الذي نرشه عىل الفيسبوك: ”رصماية الالجئ والعامل واملواطن  غضبه. وتتضمَّ
السوري بتسوى جمهوريتكم وأرزكم وميينكم واستقاللكم وحكومتكم وتاريخكم وثورتكم 

ورؤساكم، شو فهمنا؟“.

7 وم§7 المذبوح 7 عن باسل اXJم8+ اعرض الفيلم8+
بعد املشاهدة، أُطلب من املشاركني التفكري يف يشٍء وجدوه مفاجئًا أو مثريًا لالهتامم أو للقلق.

ثمَّ دَع املشاركني يجلسون يف مجموعات من ثالثة أشخاص ويطبِّقون اسرتاتيجيَّة «الكلمة األخرية 
يل» (حيث يقوم شخص من كلِّ مجموعة بإخبار اآلخرين عن األمر الذي وجده مثريًا لالهتامم، 

ويجب عليهم محاولة التفكري يف أسباب اختياره. بعد ذلك، يخربهم باألسباب وهكذا تكون 
الكلمة األخرية له).

المقابلة
اعرض املقابلة مع الدكتورة جيهان رباح وأعِط كّل فريق مجموعة من األسئلة. إذا كان لديك 
أكرث من ثالثة فرق، فإنَّ الفرق التي لديها األسئلة نفسها مُيكنها أيًضا مقارنة ومقابلة إجاباتها.

املجموعة األوىل: 
- ما هي رؤيتك للكراهية االلكرتونيَّة عىل مواقع التواصل االجتامعي اللبنانيَّة؟

- عندما ترى رسالة كراهية الكرتونيَّة، مباذا تشعر؟ وكيف تترصَّف؟
ز خطاب الكراهية عىل االنرتنت؟ - برأيك، ما الذي يُحفِّ

املجموعة الثانية: 
- ِلامذا تعتقد أنَّ إخفاء الهويَّة يسهِّل ارتكاب خطاب الكراهية عرب االنرتنت؟

- ما هو برأيك الخط الفاصل بني ُحريَّة التعبري وخطاب الكراهية؟
- ما رأيك يف الرقابة؟ قد يقول البعض أنَّها تحدُّ من الحوار ووجهات نظر اآلخر، ما رأيك يف 

ذلك؟
 

املجموعة الثالثة:
- هل سبق وتعرَّضت لخطاب كراهية من قبل، عرب االنرتنت أو خارج االنرتنت؟ إذا كان الجواب 

نعم، إرشح كيف.
- هل تعتقد أنَّ خطاب الكراهية له تربير؟ ِلام أو ِلام ال؟ إرشح.

- برأيك، كيف مُيكن لشخٍص ما مكافحة خطاب الكراهية؟
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نشاط: شجرة الكراهيةطريقة المعالجة
التجهيزات: لوح ورقّي قّالب، أقالم تحديد ملوَّنة.

ضمن مجموعاتهم، أُطلب من املشاركني إيجاد مثال لخطاب الكراهية عرب االنرتنت. إذا مل • 
يكن هناك اتِّصال باالنرتنت، مُيكنهم استخدام إحدى الترصيحات من التمرين أعاله.

أُطلب منهم أن يرسموا شجرة مع جذور وأغصان، عىل ورقة من الدفرت القّالب.• 
يجب أن يكتبوا عىل جذع الشجرة املثال الذي وجدوه عىل خطاب الكراهية.• 
عىل جذور الشجرة وأغصانها، يجب أن يتناقشوا ويكتبوا ما يعتقدون أنَّه من أسباب • 

خطاب الكراهية وآثاره.
م كّل مجموعة عملها يف املرحلة التالية.•  تُقدِّ
علِّق الالفتات (البوسرتات) يف جميع أنحاء الغرفة.• 
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الُعروض والتقييمات 2.5
٦٠ دقيقة 

نت  ن,� ¡Jخرين بتوسيع المعرفة حول أسباب خطاب الكراهية ع,© اªJالتعل}م من ا
وآثاره. تقييم ورشة عمل اليوم

مواد العمل الجماعّي المنجزة، استمارات التقييم

اتيجّيات المبنّية عE اXJدل�ة، اJستنتاجات الرئيسّية، عروض المجموعات س,� ¡Jا

المّدة

اXJهداف

ات 7 التجه,+

منهجي�ة التعليم
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عروض مشاريع العمل الجماعّي طريقة المعالجة
تعرض كّل مجموعة رسوم نشاط ”شجرة الكراهية“.

توزيع استمارات التقييم

يتّم توزيع استامرات التقييم وتُجرى مناقشة قصرية حول التوقّعات.
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+ 7Yالجزء الثالث اليوم الثا

+ كل� مكاٍن حولنا 7� 7 التح,+} 3.1
٧٥ دقيقة 

7 المختلفة وكيفي�ة تقليلها إ أد7Y حّد ممكن تعريف وفهم وكشف أنواع التح,+}

فيديو، وبرنامج العرض باوربوينت (PowerPoint)، وأوراق، وأق�م.

جلسة تطبيقي�ة/ عملي�ة، أسلوب يتمحور حول الطّ�ب، نشاط تطبيقّي جماعّي

المّدة

اXJهداف

ات 7 التجه,+

منهجي�ة التعليم
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7 فيديو ”القرد الخفي“  ”Monkey Business Illusion“ طريقة المعالجة تجه,+
قبل عرض الفيديو (https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY)  عىل 
الشاشة، أُطلبي من املشاركات أن يَعُددَن التمريرات التي يقوم بها الفريق األبيض. قومي 

 ، بإيقاف الفيديو عند الدقيقة ٤٥ واسأليهنَّ عاّم إذا كن قد رأيَْن الغوريال، أو لَْون الستارة املتغريِّ
 : أو الفريق األسود وهو يخرج من اللعبة. إسأليهنَّ

ِلامذا تعتِقدَن أنَّ الكثري من الناس تفوتهم رؤية هذه األشياء؟• 
، كيف تتأثَّر سلوكيّات الناس وأفكارهم باالنتباه االنتقايّئ يف العامل الحقيقي؟•  برأيُكنَّ

عندما يكون األمر متعلًِّقا باملعلومات، قد يدفعنا االنتباه االنتقايئ إىل توجيه اهتامم أكرب لرسالة 
أو معلومات تتوافق مع مشاعرنا ووجهات نظرنا وأفكارنا الحاليَّة. عىل سبيل املثال، إذا كّنا 

ًحا ما هو سيِّئ بشكل عام للبالد، قد ننتبه بشكٍل انتقايئٍّ  نعتقد أنَّ حزبًا سياسيٍّا معيًَّنا أو مرشَّ
إىل األخبار والتعليقات السلبيَّة حول ذلك الحزب أو الشخص. 

االنتباه االنتقايّئ هو عندما نويل اهتامًما أكرب لبعض املعلومات والرسائل التي تتوافق مع 
وجهات نظرنا وأفكارنا الحاليَّة. 

يف مجال الصحافة، هناك أيًضا أنواع عديدة من التحيُّز، ومن خالل فهمنا لها مُيكننا العثور عليها 
كقرَّاء لألخبار ومعرفة كيفيَّة تقليلها إىل أدىن حدٍّ ممكٍن كُمنتجني لألخبار.

إعريض عىل الشاشة أنواع التحيُّز األربعة التالية بدون تعريفاتها. دعي كّل مجموعة تحاول 
ل إىل تعريف كلٍّ منها. بعد ذلك، قومي بعرض التعريفات ودعي كّل مجموعة تناقش  التوصُّ

كيف تختلف تعريفاتها للتحيُّز عن التعريفات األخرى.
- التحيُّز عن طريق الحذف/ اإلغفال

- التحيُّز عن طريق انتقاء املصادر
ة - التحيُّز عن طريق اختيار القصَّ
- التحيُّز عن طريق اختيار الكلمة

قي�مي وتحق�قي
نشاط: إختاري مقالني يعالجان القضية نفسها من وجهتي نظر متعارضتني. أطلبي من 

املشاركات تشكيل مجموعات ثنائيَّة. دعي كّل مشاركة تقرأ مقاًال وتحاول العثور عىل أمثلة عن 
ًدا. بعد  التحيُّز يف املقال، ثمَّ يتمُّ تبديل املقاالت بني الثنايّئ وتقوم كلُّ مشاركة باليشء نفسه مجدَّ

االنتهاء من ذلك، تقارن املشاركتان، يف كُلِّ مجموعٍة ثنائيٍَّة، مالحظاتهام ملعرفة ما إذا كانتا قد 
وجدتا التحيُّزات نفسها أم ال. ثمَّ ناِقشَن كمجموعة كاملة. 



+ 7Yالجزء الثالث اليوم الثا

طريقة المعالجة
مُيكن لألسئلة التالية أن توجه املشاركات.

أسئلة للكشف عن التحيُّز:
ما هي املصادر املوجودة أو الناقصة؟• 
ة التي مل يتّم الحديث عنها؟•  ما هي زوايا أو جوانب القصَّ
ما هي املعلومات املفقودة التي من شأنها أن تغريِّ رؤيتِك؟• 
ما هي األصوات التي ال يتّم سامعها؟• 
برأيِك، مع َمن كان ينبغي إجراء مقابلة للحصول عىل قصة متوازنة ومتكاملة؟• 
ة حقٍّا؟•  ة مهمَّ هل هذه القصَّ
ة باحرتام وحياد؟•  هل يتّم التعامل مع القصَّ
ة؟•  هل تعتقدين أنَّ لديهم أجندة أخرى وراء رواية هذه القصَّ
هل هناك أّي كَِلامت مشحونة أو كَِلامت تصف أو تصنِّف شخًصا أو حدثًا ما بشكٍل غري • 

عادل؟

مناقشة
اسأيل املشاركات ماذا بإمكانهنَّ فعله َحتَّى ال يََقعَن ضحيًَّة للتحيُّز:

ما اإلجراء الذي مُيكنِك اتِّخاذه؟• 
ما هو اليشء الذي ميكنِك أن تبديئ بفعله واليشء الذي ميكنِك التوقُّف عن فعله؟• 
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وسائل التواصل اJجتماعي واXJخبار 3.2
٣٠ دقيقة 

اتيجّيات  + استخدام وسائل التوصل اJجتماعي، تطوير وتبادل اس,� التفك,+ �7
+ ظل� اXJحداث الجارية وعدم الوقوع  Jستخدام وسائل التواصل اJجتماعي �7

ضحي�ًة ل�Xخبار الوهمي�ة/ الزائفة

(PowerPoint) برنامج العرض باوربوينت

- شارك“ + XYر- كّون ثنا اتيجي�ة ”فك� استعمال اس,�

المّدة

اXJهداف

ات 7 التجه,+

منهجي�ة التعليم
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نقاشطريقة المعالجة
تناقش مع املشاركني حول كيفيَّة تأثري وسائل التواصل االجتامعي عىل نرش األخبار واألحداث 

الجارية.  أسئلة توجيهيَّة:
ما هي بعض اإليجابيّات وبعض السلبيّات يف الحصول عىل املعلومات بشكٍل رئييسٍّ من • 

وسائل التواصل االجتامعي؟
قه عىل مواقع التواصل االجتامعي؟•  كيف تختار ما تصدِّ

شاهدوا فيديو ”األخبار الوهميَّة/ الزائفة“. أُطلُب من املشاركني أن يتناقشوا مع أعضاء 
مجموعتهم حول املواقف التي وقعوا فيها، هم أو أحد أصدقائهم، ضحيًَّة ألخبار وهميَّة/ زائفة 

عرب اإلنرتنت. إسألهم:
ما هي األسباب التي قد تجعل الناس ينرشون أخباًرا وهميًَّة/ زائفًة عرب اإلنرتنت؟• 
؟•  ِلامذا يُعترب التحقُّق أمرًا مهامٍّ
ة ولكن ال مُيكن التحقُّق منها؟•  ماذا تفعل مبعلومات تعتقد أنَّها مهمَّ
كيف مُيكن للتحقُّق والتأكُّد من أنَّ مصادرك موثوق بها أن يقلِّل التحيُّز إىل أدىن حد • 

ممكن؟
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ُحري�ة الصحافة وصحافة المنا±ة  3.3
٩٠ دقيقة 

فهم تحديّات حري�ة الصحافة وصحافة المنا±ة 

برنامج العرض باوربوينت (PowerPoint)، أوراق وأق�م

ب، نشاط تطبيقي جماعي جلسة تطبيقي�ة / عملي�ة، أسلوب متمحور حول الطُ��

المّدة

اXJهداف

ات 7 التجه,+

منهجي�ة التعليم
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نقاش طريقة المعالجة
اطلُبي من املشاركات قراءة املقال التايل حول حريَّة الصحافة والتحدُّث عن التحديّات التي 

يَعتقدَن أنَّها قد تُواجه الصحفيني اللبنانيني والناشطني عىل مواقع التواصل االجتامعي يف لبنان. 
ثمَّ ناِقشَن الجملة األخرية يف املقال:

https://newspaper.annahar.com/article/218447-الحرية-اإلعالمية-وحدودها

اطلُبي من املشاركات مشاهدة فيديو الجزيرة ”هاشتاغ/ الوسم“، ثمَّ ناِقشَن كيف يساعد الوسم 
(الهاشتاغ) الناس عىل إيجاد املعلومات عرب اإلنرتنت وكيف يقوم بتقريب وجمع األشخاص 

الذين لديهم عقليّات متشابهة.
رًا يف لبنان.  اطلُبي منهنَّ البحث عن أوسمة (هاشتاغ) لحمالت تغيري اجتامعي حصلت مؤخَّ

م عىل تويرت لتضييق نطاق البحث. أعطيهنَّ األسئلة التالية  مُيكنهنَّ أيًضا استخدام البحث املتقدِّ
لتوجيههنَّ يف املناقشة:

كيف استخدم األشخاص الوسم (الهاشتاغ) بشكٍل مختلٍف عن بعضهم البعض؟• 
هل املعلومات، التي متَّت إعادة تغريدها، دقيقة وُمنصفة؟• 
ما هي األعامل التي يُشجِّع مستخدمو الوسم (الهاشتاغ) عليها؟ • 
هل يُشارك جميع مستخدمي الوسم (الهاشتاغ) الواحد وجهة النظر نفسها؟• 

م عرضها. َدِعي كلَّ مجموعٍة تقدِّ

إسأيل املشاركات كيف مُيكن للمواطنني العاديني ُمساءلة وكاالت األنباء والحكومات عن 
أفعالها.

ما الذي ميكنِك القيام به عىل مواقع التواصل االجتامعي إلظهار ما يحدث فعًال وليس ما • 
تريد بعض وكاالت األنباء/ املنافذ اإلخباريَّة املتحيِّزة والحكومات أن تُريه للرأي العام؟

كيف يختلف الصحفّي املواطن عن الصحفّي العادي؟• 

بعد املناقشة، أخربيهنَّ أنَّه بإمكانهنَّ تسجيل مقاطع فيديو والتقاط صور ألخبار عاجلة، وتوثيق 
حاالت الظلم واألفعال غري املرشوعة، بنرشها عرب اإلنرتنت أو بإرسال املواد إىل وكاالت األنباء. 

قد يكون املوضوع متعلًِّقا بأي يشء، بدًءا من املشاكل مع خدمات املدينة، مروًرا باملعاملة غري 
العادلة لآلخرين، وصوًال إىل القضايا السياسيَّة. 

ذكِّريهنَّ بأنَّه يجب عليهنَّ أن يكنَّ عادالت، ومسؤوالت، وفّعاالت يف نرش املعلومات عرب 
اإلنرتنت، من أجل الحصول عىل نتيجة إيجابيَّة يف املجتمع.

+ 7Yالجزء الثالث اليوم الثا
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اخي طريقة المعالجة العمل الناشط مقابل العمل الم,�
ناقيش مع املشاركات الفرق بني العمل الناشط والعمل املرتاخي. وزِّعي األسئلة التالية ودعي 
املجموعات الجالسة حول الطاوالت تتناقش مع بعضها البعض. ثمَّ تقوم جميع املشاركات، 

كمجموعة واحدة، باستخالص االستنتاجات ماّم تمَّ مناقشته.
ما الفرق بني العمل الناشط والعمل املرتاخي؟• 
كيف أثَّرت وسائل التواصل االجتامعي عىل العمل الناشط؟ • 
كيف مُيكن للعمل الناشط عرب االنرتنت أن يؤدي إىل التغيري املدين؟• 

الة عىل االنرتنت! ومن أجل القيام بذلك،  الخالصة: ال تَكوين ناشطة كسولة، بل كوين ناشطة فعَّ
عليك أن تفهمي مجتمعك املستهدف كبداية.

 
اجمعي املشاركات واطلبي منهنَّ استخدام تقنيَّات مرسح املظلومني ومتثيل طريقة معالجتهنَّ 

مي النشاط إىل املجموعة بكاملها. مُيكن للمتفرِّجات إيقاف هذا  ألحد السيناريوهات التالية. قدِّ
ة حلول ممكنة. اإلجراء وطرح آرائهنَّ لتغيري النتيجة بتقديم حلول أخرى للمشكلة. هناك عدَّ

أسئلة توجيهيَّة:
- َمن أو ماذا يُهاجم خطاب الكراهية؟

- َمن أو ماذا تخدم وجهة النظر البغيضة؟

دعي كّل مشاركة ضمن املجموعة تختار دوًرا من القامئة أدناه:
إذا كنت عضًوا يف املجموعة املستهدفة بخطاب الكراهية، فكيف سرتدِّين؟• 
إذا كان لديك أصدقاء و/أو أقارب ضمن املجموعة املستهدفة بخطاب الكراهية، كيف • 

سرتدِّين؟
إذا تعاطفت مع وجهة النظر البغيضة، كيف مُيكن أن تردِّي؟• 
إذا كنت واحدة من املسؤولني عن إنفاذ القوانني يف املجتمع املتأثِّر بخطاب الكراهية، كيف • 

مُيكن أن تردِّي؟
إذا كنت عضًوا يف حزب سياّيس داخل املجتمع املتأثِّر بخطاب الكراهية، كيف مُيكن أن • 

تردِّي؟
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وسائل التواصل اJجتماعي كأداة 
للتفاعل: من أجلك 3.4

٧٥ دقيقة 

استخدام وسائل التواصل اJجتماعي للمشاركة المدنّية

سيناريوهات وأوراق عمل للتخطيط

جلسة عملّية، أسلوب متمحور حول الطالب، نشاط تطبيقي جماعّي

المّدة

اXJهداف

ات 7 التجه,+

منهجي�ة التعليم
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ناقش النصائح المتعل�قة باستخدام وسائل التواصل اJجتماعي طريقة المعالجة
وشارك

ناقش النصائح املتعلِّقة باستخدام وسائل التواصل االجتامعي ثمَّ اطلب مشاركتها مع رشيك/ 
رشيكة إلضافة أّي أفكار جديدة أو إلجراء تغيريات. شارك النتيجة مع املجموعة. اعرض 

للمشاركني أمثلة عن حمالت فّعالة عىل مواقع التواصل االجتامعي (كُن هادي، كفى، الخ...). 
أعطهم سيناريوهات إلعداد حمالت لها.

قبل النرش عىل االنرتنت، ناقش االسرتاتيجيات التي ميكنك تطبيقها باستخدام ”دليل العمل“:

دليل العمل
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 ٢- اJ¡جراءات١- الفكرة والبحث
التنفيذي�ة والتطبيق

٣- التفك,+ والبّث

التفكري والبّث اإلجراءات التنفيذيَّة 
والتطبيق

الفكرة والبحث

فكِّر يف فعالية مرشوعك• 
ناقش نجاحاتك وِمحنك• 
شارك قصة مرشوعك • 

إللهام اآلخرين من أجل 
اتِّخاذ إجراءات أيًضا

د الصيغة التي تُريُد •  حدِّ
استخدامها ملشاركة 
قصتك: فيديو، َرسد، 

ة مصوَّرة قصَّ
شارك عىل مواقع • 

التواصل االجتامعي: 
يوتيوب، تويرت، فيسبوك، 

إلخ..

قُم بتنفيذ خطوات • 
مرشوعك

حاول الوصول إىل أكرب • 
رشيحة ممكنة من 

املجتمع
جهِّز خطَّة احتياطيَّة • 

لحاالت الطوارئ 
والحوادث غري املتوقَّعة

م العمل من •  وثِّق تقدُّ
خالل التقاط الصور، 

وإجراء املقابالت، 
وتدوين املالحظات

تأكَّد من أنَّ أهدافك • 
تتوافق مع النتائج 

النهائيَّة

اجمع أعضاء فريقك• 
تبادلوا األفكار التي • 

تُناسب مجتمعكم
فكِّروا يف أصحاب • 

املصلحة/ الجهات 
الفاعلة واملستفيدين

اتَّفقوا عىل أهداف • 
مرشوعكم

خطِّط للمراحل • 
واإلجراءات الالزمة 

لتنفيذ مرشوعك
فكِّر يف قابليَّة وصالحية • 

النتائج
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ميكنك استخدام وسائل التواصل االجتامعي من أجل:طريقة المعالجة
إنشاء عريضة ومشاركتها• 
البحث عن متويل جامعّي• 
نرش رسائل السالم• 
جذب االنتباه إىل القصص املنقولة بصورة غري وافية• 
توسيع الحوار• 
التثقيف/ الرتبية• 
توجيه رسالة إيجابيَّة  • 

تتضمَّن النصائح املتعلِّقة باستخدام وسائل التواصل االجتامعي األمور التالية:
خطِّط ألهدافك والخطوات التي تحتاج إليها لتحقيقها.. ١
مها. . ٢ استكشف خصائص وسائل التواصل االجتامعي بناًء عىل الفوائد أو املزايا التي تقدِّ

د وسيلة التواصل االجتامعي األنسب لتحقيق أهدافك. حدِّ
ضع خطَّة لرسالتك. إنَّ القصص ومقاطع الفيديو التي تحمل رسائل باعثة لألمل تحظى . ٣

باالهتامم األكرب. 
عند إطالق موقعك، قُم بتضمينه وصًفا يعربِّ عن رؤيتك للمساحة. كُن واضًحا بشأن أنواع . ٤

املنشورات التي سيتّم اإلبالغ عنها وحذفها.
د األهداف من حيث عدد املتابعني واملتابعات يف األسبوع أو ضمن منطقة جغرافيّة . ٥ حدِّ

معيَّنة أو أّي خصائص أخرى تختارها.
ال تستخدم نهًجا تنازليٍّا (من أعىل إىل أسفل) عىل شبكات التواصل االجتامعي. قُم/ قوم . ٦

بالبناء من وسط مجتمعك.
تواصل مع الناشطني الرئيسيّني والجهات املعنيّة والسياسيني العاملني يف مجال اختصاصك.. ٧
استخدم أسلوبًا سهًال بالنسبة إليك مللء حسابك باستمرار عىل مواقع التواصل االجتامعي. . ٨

واحرص دامئًا عىل إبقاء حساباتك فاعلة/نشيطة عىل شبكات التواصل االجتامعي. وال تنَس 
أنَّ وسائل التواصل االجتامعي هي اجتامعيّة بطبيعتها.

استخدم الوسم (hashtag) لجعل األشخاص الذين لديهم اهتاممات مشابهة الهتامماتك، . ٩
يجدون حملتك بسهولة، ويتواصلون معك، ويدعمون قضيَّتك.

دة عىل مواقع التواصل االجتامعي، ميكنك إضافة املنشورات . ١٠ إذا كنت متلك حسابات متعدِّ
hootsuite. عرب مواقع مثل (cross-platform postings) بشكٍل متقاطٍع بني املنّصات

com، من أجل إيصالها إىل أكرب عدد من املتابعني.
ة للحوار، ميِّز بني الكارهني واألشخاص ذوي وجهات النظر . ١١  إذا كنت تستخدم منصَّ

د خطوط توجيهيّة واضحة للتواصل و قُم/قوم بالسعي لفهم آراء اآلخرين، يف  املختلفة. حدِّ
محاولة للنمّو وليك تصبح جزًءا من مجتمع ملتزم باملشاركة الناشطة.

كُن صادقًا عىل مواقع التواصل االجتامعي. وطبِّق ما تدعو إليه وتنادي به. وادعم دامئًا . ١٢
األسلوب التعاويّن والهادف.
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ِلرنَى اآلن كيف ميُِْكُن استخدام وسائل التواصل االجتامعي للنهوض مبرشوع متعلِّق بالعدالة طريقة المعالجة
االجتامعّية.

ة. وزِّع السيناريوهات: سيناريو  م املشاركني إىل مجموعات بحسب تفضيالتهم الخاصَّ قسِّ
واحد لكّل مجموعة. تحصل كّل مجموعة عىل سيناريو يصف مشكلًة أو تحديًا يُريُد املجتمع 

معالجته. تكمن مهمة املجموعة يف إيجاد طرق الستخدام وسائل التواصل االجتامعي من أجل 
م املجموعات تقاريرها وتجيب عن األسئلة. مُيكن للمجموعات التي  معالجة هذه املشكلة. تُقدِّ
قون بكتابة االسرتاتيجيّات عىل  عندها السيناريو نفسه مقارنة االسرتاتيجيّات املتَّبعة. يقوم املنسِّ

ال للحركات االجتامعيَّة. اللّوح وربطها بأمثلة عام هو فَعَّ

األسئلة:
َهْل مُيكنك استخدام وسائل التواصل االجتامعي لتحقيق أهدافك؟ كيف؟. ١

- إىل َمن تُريُد الوصول؟
- كيف مُيكنك جذب انتباهه؟

- كيف مُيكنك الُحصول عىل الدعم أو البحث عن حلفاء؟
- ما هي وسيلة/ وسائل التواصل االجتامعي التي قد تستخدمها وملاذا؟

٢- هل لديك أّي مخاوف بشأن استخدام وسائل التواصل االجتامعي لهذا املرشوع؟ ِلام أو ملا ال؟

السيناريو ١: تالحظ أن مجموعة من الشباب تشعر باإلحباط تجاه العدد الكبري من الخطابات 
االلكرتونيَّة السلبيَّة/ البغيضة املوَّجهة إىل األطفال يف مدرستهم. ويريد هؤالء الشباب أن يبعثوا 

ر/ التسلُّط أو التمييز. رسالة إيجابيّة تصل إىل األشخاص الذين يخشون من تعرُّضهم للتنمُّ

السيناريو ٢:
لون  ترى الَعديد من األطفال، الذين ترتاوح أعامرهم بني ٣ و١٤ سنة، جائعني ومتَّسخني، يتوسَّ
ٍء حيال ذلك. تريد أن تقوم  املال من املارَّة والسيَّارات العابرة. تشعر بالظلم وتريد القيام ِبَيشْ
بحملة توعية يف وسائل اإلعالم للتأكَّد من أنَّ هؤالء األطفال سيرتكون الشوارع ويذهبون إىل 

املدرسة ويحصلون عىل الطعام واملأوى املناسب.

السيناريو ٣:
تالحظ أن قضية العنف األرسي ال تزال ُمهَملة. وتسمع باستمرار رصاًخا وأصوات أشياء تتكرسَّ 

من بيت الجريان املجاور، ولكنَّ املرأة ال تفعل شيئًا لحامية نفسها. وعندما تتَّصل بالرشطة، 
خل ِألنَّها مسألة منزليَّة. كيف مُيكنك رفع مستوى الوعي يف  يقولون لك أنَّهم ال يستطيعون التدَّ

وسائل اإلعالم حول النساء غري املمثَّالت متثيًال كافيًا يف تكنولوجيا املعلومات واالتِّصاالت.

+ 7Yالجزء الثالث اليوم الثا
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الُعروض والنتائج 3.5
٦٠ دقيقة 

+ استخدام وسائل التواصل اJجتماعي من  التعل}م من اªJخرين وتوسيع المعرفة �7
ّ، من خ�ل مشاركة الُعروض. تقييم ورشة العمل + 7Yام المد 7 أجل اJل,�

مواد العمل الجماعي المنجزة، استمارات التقييم

جلسة عملي�ة، أسلوب عمل يتمحور حول الطالب، نشاط تطبيقّي جماعّي

المّدة

اXJهداف

ات 7 التجه,+

منهجي�ة التعليم

+ 7Yالجزء الثالث اليوم الثا
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عروض مشاريع العمل الجماعّي طريقة المعالجة
تعرض كّل مجموعة مرشوعها، بناًء عىل السيناريو الذي اختارته، ثمَّ تدور مناقشة قصرية مع 

جميع املشاركات لتبادل األفكار.

التقييمات
يتمُّ توزيع استامرات التقييم وإلقاء الكلامت الوداعيَّة.

+ 7Yالجزء الثالث اليوم الثا
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التقييم
4.1 تدوين الم�حظات واXJفكار اليومّية

4.2 اJستجابات للتقييم
4.3 التقييم العام

+ ورشة العمل  7� 7 4.4 استبيان للمشارك8+
 4.5 أسئلة التقييم

4.6 استبيان المهارات المكتسبة
4.7  تقييم متابعة بعد مرور ستة أشهر

4

التقييم الجزء الرابع
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+µشاِر ري         فك�

التقييم الجزء الرابع

فكِّري وشاِريك
سجِّيل تجربتك يف تدريب اليوم، واألهّم من ذلك، دوِّين أفكارك وتحليالتك وردود أفعالك. استخدمي هذه األسئلة الثالثة إلرشادك يف عمليَّة 

التفكري. عندما تنتهنَي من التفكري، اكتبي تعليقات رشيكك/رشيكتك يف الخانة ”شاِريك“.
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 التفاعليّة التي شاركت فيها؟• 

4.1 تدوين الم�حظات واXJفكار اليومّية
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+ اكتسبتها بعد ورشة  تواَصل مع نفسك: قي�م اJكتشافات الجديدة حول المعلومات والذات والمهارات ال§�
العمل هذه.

4.2 اJستجابات للتقييم

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

ما املعلومات التي اكتشفتها عن نفيس كمواطن رقمي؟تواصل مع مشاعرك

ما األمور التي سأفعلها بشكل مختلف؟ ما اإلجراءات التي سأتَّخذها اآلن بعد أن أكملت ورشة تواصل مع مهاراتك
العمل؟

التقييم الجزء الرابع
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4.3 التقييم العام
+ عن اXJسئلة التالية من فضلك. تباُدل اXJفكار: أج§©

 هل كانت ورشة العمل هذه حسب توقّعاتك؟   نعم           إىل حدٍّ ما            ال. ١
يُرجى توضيح اإلجابة:

ما هي الِسمة التي تعتربينها األكرث فائدة يف ورشة العمل؟ إرشحي من فضلك.. ٢

ما هي الِسمة التي تعتربينها األقّل فائدة يف ورشة العمل؟ إرشحي من فضلك.. ٣

ت مفاهيمك كنتيجٍة ملشاركتك يف ورشة العمل هذه؟ يرجى تقديم أمثلة وتوسيع اإلجابة.. ٤ كيف تغريَّ

ما هي أنشطة املتابعة التي تقرتحينها بعد ورشة العمل هذه؟. ٥

 
برأيك، كيف ميكننا تحسني ورشة العمل؟. ٦

ما هي التعليقات األخرى التي ترغبنَي يف مشاركتها؟. ٧

التقييم الجزء الرابع
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تاريخ ورشة العمل التي استمرَّت يومني:
اسم املدرسة:

ن:                      الجنس: ذكر /  أنثى املنصب/ الوظيفة:                                    السِّ

ما هو انطباعك العام عن ورشة العمل؟ . ١

أّي جزء أو نشاط متَّت تغطيته خالل الدورة التدريبيَّة هو األكرث فائدة لعملك؟. ٢

ما الذي وجدته أقّل فائدة؟. ٣

كيف ساهم األسلوب/ املنهج التفاعيل لورشة العمل يف تعلُّمك؟. ٤

إذا فكَّرت يف تجربة تعلُّم واحدة تعتربها/تعتربيَنها األهّم، استخلصتها من ورشة العمل، فامذا ستكون؟. ٥

+ ورشة العمل 7� 7 4.4 استبيان للمشارك8+
التقييم الجزء الرابع
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ما هي خطَّتك إلدخال املعرفة املكتَسبة من الدورة التدريبيَّة يف عملك؟. ٦

ما هي التحديات التي تعتقد أنَّها قد تواجهك يف عملك اإلعالمي؟. ٧

كيف ستستخدم ما تعلَّمته إلفادة املجتمع؟. ٨

برأيك، كيف ميكننا تحسني ورشة العمل؟. ٩

ما هي التعليقات األخرى التي ترغب يف مشاركتها معنا؟. ١٠

التقييم الجزء الرابع
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+ جميع جوانب تدريب اليوم عند اJ¡جابة عن كّل سؤال. ري �7 فك�
4.5 أسئلة التقييم

ما الذي وجدته فّعاًال يف ورشة عمل اليوم؟. ١

ما هي األنشطة التي وجدتها األكرث فائدة؟. ٢

ما رأيك يف توزيع األنشطة؟. ٣

ما الذي تعتقدين أنَّه كان بإمكاننا القيام به بشكل أفضل اليوم؟. ٤

التقييم الجزء الرابع
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التقييم الجزء الرابع

4.6 استبيان المهارات المكتسبة
+ ورشة العمل. + اكتسبتها �7 يرجى اJ¡جابة عن اXJسئلة التالية المعدة Jستبيان المهارات ال§�

كيف يكون املرء مواطناً رقمياً مسؤوالً وآمناً؟. ١

عّريف بعض املشاكل التي يواجهها الناس عىل وسائل التواصل االجتامعي وأعطي لها حلوالً ممكنة.. ٢

عّريف الخطاب الذي يحض عىل الكراهية عرب اإلنرتنت، وأسباب انتشاره، وسبل مواجهته.. ٣

عّريف الخطوات التي ستتخذيَنها عرب وسائل التواصل االجتامعي إذا رشعت بحملة للمشاركة املدنية؟. ٤
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التقييم الجزء الرابع

4.7 تقييم متابعة بعد مرور ستة أشهر
+ ورشة العمل. + اكتسبتها �7 يرجى اJ¡جابة عن اXJسئلة التالية المعدة Jستبيان المهارات ال§�

الجنس:  ذكر/ أنثى اإلسم:       
الربيد اإللكرتوين:

تاريخ ورشة العمل التدريبية:
إسم املؤسسة التي تنتمي إليها:

منصبك يف املؤسسة:

 هل طبّقت ما تعلمته يف ورشة العمل يف عملك اليومي؟. ١
❑ ال  ❑ نعم 

 
 إذا كانت اإلجابة بـ”نعم“، يرجى تحديد ما تم تطبيقه مام ييل وأثر ذلك عىل عملك.. ٢

 املعلومات املتضمنة: ____________________________________
 األساليب: ____________________________________

 خطط الدرس: ____________________________________
 أمور أخرى: ____________________________________

 عرّف بعض الصعوبات التي واجهتك يف تطبيق ما تعلمته يف ورشة العمل.. ٣

 ما هو تقييمك للكتيّب واملواد املستخدمة يف ورشة العمل؟ يرجى إضافة توضيح.. ٤

هل أّدت ورشة العمل إىل تغيري يف عاداتك فيام يتعلق باستخدام وسائل التواصل اإلجتامعي وطّورت لديك مهارات التعامل النقدي مع . ٥
 معارف اإلعالم الرقمي؟ 

❑ ال  ❑ نعم 

 إذا كانت اإلجابة بـ”نعم“، يرجى إضافة توضيح.. ٦

٥٠



التقييم الجزء الرابع

 هل أّدت ورشة العمل إىل فهم أفضل لحقوقك ومسؤولياتك عىل شبكة اإلنرتنت؟. ٧
❑ ال   ❑ نعم 

 إذا كانت اإلجابة بـ”نعم“، يرجى إضافة توضيح.. ٨

 هل شاركت يف حملة من أجل الخري اإلجتامعي عىل وسائل التواصل اإلجتامعي أو أطلقت حملة لهذه الغاية؟. ٩
❑ ال  ❑ نعم 

 إذا كانت اإلجابة بـ”نعم“، يرجى إضافة توضيح.. ١٠

 هل متكنت من تعميم ما تعلمته يف ورشة العمل ليطبّق عىل مستوى املؤسسة التي تنتمي إليها؟. ١١
❑ ال  ❑ نعم 

 إذا كانت اإلجابة بـ”نعم“، يرجى إضافة توضيح ملا تم تعميمه مام ييل وأثر ذلك عىل آليات عمل املؤسسة ونجاحها.. ١٢
 املعلومات املتضمنة: ____________________________________

 األساليب: ____________________________________
 خطط الدرس: ____________________________________

 أمور أخرى: ____________________________________

 هل لديك قصة نجاح مرتبطة مبا تعلمته يف ورشة العمل؟. ١٣
❑ ال  ❑ نعم 

إذا كانت اإلجابة بـ”نعم“، يرجى املشاركة: . ١٤

٥١



Chapter 2.1: 
https://www.livechat100.com/blog/empathy-
training-activities

Chapter 2.3:
http://breakingprejudice.org/teaching/group-
activities/social-media-activity/
http://breakingprejudice.org/teaching/group-
activities/acceptability-of-prejudice.html

Chapter 2.4:
https://www.nytimes.com/2018/02/21/world/
middleeast/lebanon-free-speech.html
https://www.hrw.org/news/2016/12/13/lebanon-
student-arrested-facebook-post
https://www.hrw.org/news/2017/03/27/lebanon-
activist-charged-facebook-post-criticizing-politicians
https://www.cnn.com/2017/06/01/us/free-speech-
hate-speech-quiz/index.html
https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-
News/2018/Jun-29/454767-journalist-gets-4-
month-sentence-over-bassil-defamation-lawsuit.
ashx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206
423571929189&set=a.2207839556587.2106535.1
265376484&type=1&theater
http://www.aljazeera.net/reportslibrary/
pages/784342c2-f215-4846-931f-a3476f6a7bfa

Chapter 3.1:
https://www.facinghistory.org/resource-library/
facing-ferguson-news-literacy-digital-age/
confirmation-and-other-biases

مصادر اXJنشطة
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