
إدمان اإلهجرهت
3 July 2016

Presenter
Presentation Notes
قم بتقديم نفسك والبرنامج. تحدث عن مجموعة البرامج التدريبية بوصفها مجموعة من ورش العمل والمحاضرات التي قام فريق السلامة على الإنترنت التابع لوزارة المواصلات والاتصالات بتصميمها لخدمة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. الق الضوء على الحاجة إلى نشر المعرفة الخاصة بالسلوك الآمن والسلوك غير الآمن على شبكة الإنترنت في المجتمعات المدرسية. اجعل هذه المقدمة مختصرة ولكن تذكر أن تقوم بتقديم نفسك و(وزارة المواصلات والاتصالات). انتقل إلى الشريحة التالية.
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.ُظام شبهة اىهٍب٘ٔثػ اىػاىٍ٘ة اىػاٌة – اإلهجرهت

شاىة ثِجذ غَ ثِاول شظص ٌا ألشع اىٍٔاد  –اإلدمان

أو اُظػاطّ فٖ أشع ( نصٔل، أو نٔناَٗ، أو ُ٘هٔثَ٘)

اىجٖ كع ثهٔن ٌٍجػة إال أن ( اىٍلاٌػة)األُشطة 

االسجظعام اىٍسجٍػ ىٓا ٗطبس كٓػًٗا وٗجػارض ٌع 

.ٌسؤوى٘ات اىص٘اة اىػادٗة

اسجظعام شظص ٌا ىإلُجػُت بطػٗلة  – اإلهجرهت إدمان

.ش٘اثٓا وغيٕ أغٍاىّ اىطب٘ػ٘ة اىٍػجادة/ثؤخػ غيٕ ش٘اثّ

ثعريفات –إدمان اإلهجرهت

Presenter
Presentation Notes
لا يستطيع الشخص المدمن القيام بأداء واجبه/ واجبها المنزلي، كما يتجنب اجتماعات العائلة، ويترك مشاهدة الأفلام المفضلة في التلفزيون ويفعل الكثير من الأمور غير العادية التي تظهر أن تصفح الإنترنت هو أهم جزء في حياة الشخص. ويمكن لأولياء الأمور والمعلمين جيدي المتابعة أن يدركوا بسهولة أن هناك مشكلة تتعلق باستخدام طفلهم أو طالبهم للإنترنت. فكل ما نحتاجه هو أن نلاحظ تغيراً في التركيز فحسب. إذ يتخلى الطفل عن الاشتراك في الأنشطة التي كان يحبها/ كانت تحبها من قبل، فقد أصبح الإنترنت وحده هو ما يهمه. وأي محاولات لصرف انتباهه عن الإنترنت تبوء بالفشل أو تجعله عدوانياً أو منزعجاً.انتقل إلى الشريحة التالية. المصدر: http://www.techopedia.com/definition/15454/internet-addiction
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ِٗسٕ اىطفو ثغ٘٘ػ ٌالبسّ وال ٗٓجً بِظافجّ 

.اىشظط٘ة

أضعكائٓا  / ٗجصعث اىطفو ند٘ػًا غَ أضعكائّ

.ُشاطاثٓا غيٕ شبهة اإلُجػُت / وُشاطاثّ

أضعكائٓا فٖ / ِٗلطع اىطفو غَ ٌلابية أضعكائّ 

اىص٘اة اىصل٘ل٘ة

ٗجطػف اىطفو بػعواُ٘ة غِعٌا ُصاول ٌلاطػة 

ُشاطاثّ غيٕ شبهة اإلُجػُت

ال ٗسجط٘ع اىطفو أداء واربّ اىٍِؼىٖ 

ُالشظ ش٘ئًا غ٘ػ ٌػجاد فٖ سئك اىطفو

ليف هدرلى؟ –إدمان اإلهجرهت

Presenter
Presentation Notes
إن اكتشاف إدمان الإنترنت ليس أمراً سهلاً تماماً. إلا أن هناك أعراضاً يجب أن تنبهنا إليه. وقد تم ذكر بعض هذه الأعراض في هذه الشريحة. قم بتشجيع المناقشة واطلب من المشاركين تقديم أمثلة أخرى لك. وقد يتمثل السلوك غير المعتاد المذكور في الشريحة على سبيل المثال في تجنب الطفل لصديقه المقرب أو التحدث بطريقة غريبة مستخدماً الكثير من الكلمات والتعبيرات العامية المستخدمة على شبكة الإنترنت.ولكن علينا أن نتذكر أن أياً من هذه العلامات لا تدل بنسبة 100% على حدوث الإدمان. إن علينا أن نتوخى الحذر وأن نراقب وأن نتحدث مع أطفالنا وطلابنا كثيراً عن هواياتهم واهتماماتهم وعن مواضيع الحياة اليومية.و المؤشر الأخير – السلوك غير المعتاد - هو أمر يصعب تحديده أو تعريفه. إلا أن التغير في السلوك قد يكون في بعض الأحيان علامة على وجود خطب ما. فقد يتمثل على سبيل المثال في الجلوس في غرفته/غرفتها لمدة طويلة أو استخدام عامية معينة تستخدم على الإنترنت. إلا أنه قد توجد أمثلة مختلفة كذلك. إذن فهو أمر يسترعي انتباهنا ويجعلنا نتنبه إلى احتمالية وجود إدمان للإنترنت أو أمر آخر.انتقل إلى الشريحة التالية.



4 إدمان اإلهجرهت
3 July 2016

.شاول ان ثبلٕ ْادئًا

ْو األٌػ بٓغا اىسٔء؟ ٌا اىػالٌات اىجٖ الشظجٓا؟. فهػ فٖ أدىة غيٕ رأٗم

نٍا ٍٗهِم أن . أطبػ أوى٘اء أٌٔره بٍالشظاثم وشاول أن ثزع شالً –فإذا نان اىشظص ثيٍ٘غك . ابعأ ْغه اىٍػشية باىصعٗح

.شاوال ٌػًا أن ثزعا شالً.  وغبّػ غَ شهٔنم. ٌػٓا/ ثصعث ٌػّ.ثلجػح زٗارة ٌسجشار أسػي

ماذا هفعن إذا اشجبًوا في أن األمر لذهك؟ –إدمان اإلهجرهت

Presenter
Presentation Notes
أولاً – لا تفزع!ثانياً – حلل الموقف.ثالثاً: تصرف.لا تحتاج النقطة الأولى إلى كثير من الشرح – فمهما كان الأمر صعباً، حاول ان تبقى هادئاً.ثانياً – فكر في أدلة على رأيك. هل الأمر بهذا السوء؟ ما العلامات التي لاحظتها؟ثالثاً – ابدأ هذه المرحلة بالحديث. فإذا كان الشخص تلميذك – أخبر أولياء أموره بملاحظاتك وحاول أن تجد حلاً. كما يمكنك أن تقترح زيارة مستشار أسري.وإذا كان الشخص طفلك – تحدث معه/ معها. وعبّر عن شكوكك.  حاولا معاً أن تجدا حلاً. وإذا لاحظت أن شيئاً لم يتغير بعد ذلك – استشر أحد المستشارين الأسريين. فهو شخص متخصص ومدرب سوف يساعدك على حل الموقف.وإذا كانت اقتراحاتك سوف تؤخذ بعين الاعتبار – فإن مهمتك سوف تقتصر على تسهيل إجراءات أخرى. أما إن لم تكن كذلك – حاول أن تحصل على المزيد من الأدلة لإثبات رأيك وتواصل مع شخص من مدرستك لطلب المساعدة. وإذا كنت ولي أمر – تحدث مع المعلمين، أما إن كنت معلماً – فتحدث مع المنسق أو الأخصائي الاجتماعي أو مدير المدرسة.انتقل إلى الشريحة التالية.
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. ضع شعًا ىئكت اىغي ثلضّ٘ أو ثسٍس ىطفيم بلضائّ غيٕ شبهة اإلُجػُت

.ثصعث ٌع طفيم

.ثأنع ٌَ أن ِْاك غعدًا نافً٘ا ٌَ األُشطة اىجٖ ٍٗهَ ىطفيم ٌٍارسجٓا بػ٘عًا غَ اإلُجػُت

.شزع طفيم غيٕ اسجهشاف اىػاىً اىصل٘لٖ

.كً ببِاء اىدلة واىجفاًْ ٌع طفيم

قدم بدائن

ليف هموع حدوثى؟ –إدمان اإلهجرهت

Presenter
Presentation Notes
أخبر المشاركين أنه من المهم للغاية القيام بإدارة وقت أطفالنا وطلابنا. فبهذه الطريقة سوف تتاح لنا فرصة أكبر لكي نتمكن من الانضمام إليهم في رحلتهم على شبكة الإنترنت والتأكد من أنهم آمنين. وهناك فائدة أخرى لذلك تتمثل في أنه سوف يكون لديهم وقت أكبر لممارسة الأنشطة خارج نطاق الفضاء الإلكتروني.وكالمعتاد – فإننا نوصي بشدة أن تقوموا بتبني عادة التحدث مع أطفالكم وطلابكم كلما سنحت الفرصة – فسوف يساعد ذلك على بناء مناخ من الثقة والتفاهم.وعليك كمعلم أو مربي – أن تعمل على تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الجاذبة بعيداً عن الإنترنت وأن تشجع الأطفال على تجربتها.وكولي أمر – فإن عليك أن تتعرف على عرض الأنشطة المختلفة المتاحة وأن تشجع الأطفال على المشاركة فيها.ولا تطلب من طفلك أن يقلل من استخدام الإنترنت فحسب – بل قدّم له البدائل. اذكر له/ لها الأنشطة الأخرى المتاحة واشترك في الأنشطة بنفسك أيضاً.انتقل إلى الشريحة التالية
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اىٔكاٗة ٌَ إدٌان ٌٍارسة أُشطة أطػى ٌد٘ػة ىالْجٍام ٌدو اىلػاءة، واىغِاء، واىٍغاٌػة، واىػٗاضة واىسفػ، اىض ٗساغع فٖ

.غيٕ اإلُجػُت

اهبدائن –إدمان اإلهجرهت

Presenter
Presentation Notes
ما هي الأنشطة الأخرى؟ اسأل المشاركين هذا السؤال وانتظر منهم الإجابة أثناء عرضك لهذه الشريحة. قم بتشجيعهم على التوصل إلى كثير من الأمثلة ومناقشتها. وكلما زاد عدد الأمثلة، كلما كان ذلك أفضل إذ قد يستخدمونها في المستقبل.أمثلة:القراءةالعلومالغناءالقيام برحلاتممارسة الرياضاتالسفر، الخ.انتقل إلى الشريحة التالية 
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.ثأخػُا اىشظطٖفٓٔ أٌػ ٗجػيق بٍعى. شظص ٗسجظعم اإلُجػُت ْٔ غػضة ىظطػ أن ٗطبس ٌعًٌِا ىإلُجػُتفهو! اىهو

من يممن أن يصبح مدموًا هإلهجرهت؟ –إدمان اإلهجرهت

Presenter
Presentation Notes
قم بالتشجيع على المناقشة. الإجابة هي الجميع ولكن لا تجب نيابة عن المشاركين. فكل شخص يستخدم الإنترنت هو عرضة لخطر أن يصبح مدمناً للإنترنت. فهو أمر يتعلق بمدى تأثرنا الشخصي. ففي بعض الأحيان نقضي الكثير من الوقت على شبكة الإنترنت ولا نتأثر على الإطلاق بينما يقضي آخرون وقتاً أقل بكثير ولكنهم يتعرضون للخوف والقلق ويصبحون عدوانيين عند حرمانهم من الوصول إلى الإنترنت. وعلينا أن نجد التوازن المناسب لأنفسنا والأهم من ذلك – لأطفالنا وطلابنا.انتقل إلى الشريحة التالية.
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ما يٌ إدمان اإلهجرهت؟

ما يي األعراض اهمحجموة إلدمان اإلهجرهت؟

من يممن أن يصبح مدموًا هإلهجرهت؟

ما اهذي يممووا اهقيام بى هموع حدوثى؟

ماذا ثعوموا في يذه اهمحاضرة؟ –إدمان اإلهجرهت

Presenter
Presentation Notes
قم بتشجيع المشاركين على الإجابة على هذه الأسئلة. وإذا لم يكونوا على استعداد للإجابة – اذكرها لهم.قم بإلقاء الضوء على دور العمل سوياً وعلى الإحساس بروح الجماعة. واستخدم الشرائح السابقة لمساعدة المشاركين في الإجابة على الأسئلة.انتقل إلى الشريحة التالية.
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!شمرًا هك

همزيد من اهمعوٌمات، برجاء اهجٌاصن معوا عبر 

info@safespace.qa  :اهبريد اإلهمجروهي

Presenter
Presentation Notes
شريحة اختتامية  - يمكنك أن تتركها مفتوحة عندما يتوجه المشاركون إليك لطرح أسئلة أخرى أو تبادل بيانات الاتصال.


