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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). 
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ِٔ إخدى حطتٖقات اهخمَْهْجٖا اهًخططث، اهخٔ حطن ةٌٖ اهالغتٌٖ يٌ خالل اإلٍخرٍج  –األهعاب اإلهمخروٍٖث / أهعاب اإلٍخرٍج

.أو غتر شتمث اهمًتْٖحر

اهخعرٕف –أهعاب اإلٍخرٍج

Presenter
Presentation Notes
تتيح لك هذه الشريحة فرصة شرح ما هية الألعاب الإلكترونية/ ألعاب الإنترنت.إذكر للمشاركين أنه في الماضي كانت هناك ألعاب أيضاً، ولكن كانت الأجهزة المشتركة في اللعب تتصل ببعضها البعض عبر شبكة كمنيوتر داخلية بدلاً من شبكة الإنترنت، إلا أن الحال لم يعد كذلك هذه الأيام. وإضافة لذلك فإن ممارسي ألعاب الإنترنت يقومون، في اغلب الأحيان، خلال قيامهم باللعب، بممارسة التواصل الاجتماعي أيضاً  من خلال شبكات متنوعة. وفي بعض الأحيان تكون هناك شبكة مخصصة للعبة التي يلعبونها ذاتها، إلا أنهم في معظم الأحيان، يستخدمون الشبكات عامة مثل موقع فيس بوك. إن هذا الخلط بين ممارسة الألعاب والتواصل الاجتماعي عبر الشبكات، وكذلك استخدام برنامج سكايب أحياناً، يؤدي إلى موقف قد يشعر فيه مستخدمو الإنترنت، خاصة أولئك الأصغر سناً، ببعض الحيرة. فقد يتسبب اكتساب هذا العدد الكبير من "أصدقاء" اللعب والتفاعل معهم بطرق مختلفة على الشبكة إلى تكوين انطباع زائف عن الوضع برمته بأنه وضع حقيقي. لذا، فإن علينا ألا ننسى، وأن نظل نذّكر أطفالنا وطلابنا دائماً بأن العلاقات في الفضاء الإلكتروني ليست في معظم الأحيان كما تبدو. ففي كثير من الأحيان يتظاهر الناس على شبكة الإنترنت بأنهم أشخاص آخرون بخلاف ما هم عليه في الحياة الحقيقية. إنهم يعيشون حياة موازية على شبكة الإنترنت ويقدمون أنفسهم للآخرين بطرق معينة. وهذا لا يعني أنه لا يمكننا التفاعل على شبكة الإنترنت، ولكنه يعني أن علينا أن نتوخى الحذر و أنه من الأفضل ألا نخلط بين ممارسة الألعاب و بين التواصل الاجتماعي العادي على شبكات التواصل الاجتماعي.إن أكبر مشكلة تتعلق بمجتمعات الألعاب الإلكترونية هي أنها تصبح في بعض الأحيان مكاناً يعثر فيه المتعدون على شبكة الإنترنت على ضحيتهم. إن الأطفال الصغار على وجه الخصوص معرضون بشكل كبير لأن تسيطر علىهم عاطفتهم عند ممارسة الألعاب ومن ثم يصبحون أكثر عرضة لنسيان "الحس السليم". إنهم يصبحون ميالين للكشف عن معلومات شخصية والتحدث إلى الغرباء كما لو كانوا من أهلهم فقط لمجرد أنهم، مثلاً، يلعبون دور أقربائهم في اللعبة على شبكة الإنترنت. إن هذا وضع بالغ الخطورة، و قد كانت هناك حالات استغل فيها المعتدون عدم نضج الأطفال والمراهقين وقلة خبرتهم الحياتية. المصدر:  http://en.wikipedia.org/wiki/Online_gameانتقل إلى الشريحة التالية.
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أخد أشّر أٍْاع  –(MMORPG)إم إم أو آر ةٔ جُٖ 

واالشى ِْ . األهػاب اإلهمخروٍٖث اهًْجْدة اهْٖم

هػتث ٕشخرك فّٖا غدد لتٖر يٌ "اخخطار هخػتٖر 

". اهالغتٌٖ وحخغًٌ هػب األدوار غوٓ شتمث اإلٍخرٍج

أشّر هػتث يػروفث  "World of Warcraft"وحػد هػتث

.يٌ ِذا اهَْع

ِذه األهػاب حَطْي غوٓ  –أهعاب اهحرلث واهًغايرة 

اهمثٖر يٌ اإلثارة واهخددي هالغب اهذي ٕغػّا غوٓ رأس 

وقد حى حطًٖى ِذه األهػاب هخَاشب اهالغتٌٖ . اهقائًث

يٌ جًٖع األغًار لًا أن َِاك اهػدٕد يٌ األهػاب 

.اهًخَْغث اهخٔ ًٕمَّى االخخٖار يٌ ةَّٖا

األٍْاع اهشّٖرة –أهعاب اإلٍخرٍج

Presenter
Presentation Notes
لا تمثل أنواع الألعاب المعروضة في هذه الشريحة سوى عينة صغيرة من مختلف أنواع الألعاب. اطلب من المشاركين ذكر المزيد من الألعاب وتصنيفها كما يشاؤون، وقم بتشجيع المناقشة. ذّكر المشاركين بالألعاب القديمة التي يعرفونها من الماضي. كيف كانت مختلفة؟ ربما كانت تختلف في الرسوم أو الهدف من اللعبة أو ربما كان الصوت مختلفاّ. ما هو الشيء الأفضل في الألعاب الجديدة؟ وما هو الشيء السيء فيها؟ على الأرجح سوف تكون أغلب الإجابات أن الجودة والألوان والمؤثرات أفضل وأن الأشياء السيئة تتمثل في زيادة العنف وعدم وجود مساحة للخيال والصعوبة التي تؤدي إلى إهدار الوقت. إم إم أو آر بي جيه (MMORPG) – أحد أشهر أنواع الألعاب الإلكترونية الموجودة اليوم.  والاسم هو اختصار لتعبير "لعبة يشترك فيها عدد كبير من اللاعبين وتتضمن لعب الأدوار على شبكة الإنترنت". وتعد لعبة'World of Warcraft'  أشهر لعبة معروفة من هذا النوع.ألعاب الحركة والمغامرة – هذه الألعاب تنطوي على الكثير من الإثارة والتحدي للاعب الذي يضعها على رأس القائمة. وقد تم تصميم هذه الألعاب لتناسب اللاعبين من جميع الأعمار كما أن هناك العديد من الألعاب المتنوعة التي يمكنهم الاختيار من بينها.الألعاب الاستراتيجية – مصممة لأولئك الذين يستمتعون بالتحدي الذهني.ألعاب التصويب – لا تناسب الجميع ولكن عدداً كبيراً من اللاعبين يحبونها. و تتضمن هذه الألعاب الكثير من الحركة والمغامرة إلا أن العديد منها قد يتضمن الكثير من العنف أيضاّ.الألعاب التعليمية – تهدف هذه الألعاب إلى تعليم المهارات أو تطوير القدرات المختلفة.انتقل إلى الشريحة التالية.
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يطًًث ألوهئك اهذٌٕ –األهعاب االسخراحٖجٖث 

.ٕصخًخػْن ةاهخددي اهذَِٔ

حّدف ِذه األهػاب إهٓ حػوٖى –األهعاب اهخعوًٖٖث 

.اهًّارات أو حطْٕر اهقدرات اهًخخوفث

ال حَاشب اهجًٖع وهمٌ غددًا لتٖرًا –أهعاب اهخطْٕب 

و حخغًٌ ِذه األهػاب اهمثٖر يٌ . يٌ اهالغتٌٖ ٕدتٍّْا

اهدرلث واهًغايرة إال أن اهػدٕد يَّا قد ٕخغًٌ اهمثٖر 

.يٌ اهػَف إٔغاّ

األٍْاع اهشّٖرة –أهعاب اإلٍخرٍج

Presenter
Presentation Notes
لا تمثل أنواع الألعاب المعروضة في هذه الشريحة سوى عينة صغيرة من مختلف أنواع الألعاب. اطلب من المشاركين ذكر المزيد من الألعاب وتصنيفها كما يشاؤون، وقم بتشجيع المناقشة. ذّكر المشاركين بالألعاب القديمة التي يعرفونها من الماضي. كيف كانت مختلفة؟ ربما كانت تختلف في الرسوم أو الهدف من اللعبة أو ربما كان الصوت مختلفاّ. ما هو الشيء الأفضل في الألعاب الجديدة؟ وما هو الشيء السيء فيها؟ على الأرجح سوف تكون أغلب الإجابات أن الجودة والألوان والمؤثرات أفضل وأن الأشياء السيئة تتمثل في زيادة العنف وعدم وجود مساحة للخيال والصعوبة التي تؤدي إلى إهدار الوقت. إم إم أو آر بي جيه (MMORPG) – أحد أشهر أنواع الألعاب الإلكترونية الموجودة اليوم.  والاسم هو اختصار لتعبير "لعبة يشترك فيها عدد كبير من اللاعبين وتتضمن لعب الأدوار على شبكة الإنترنت". وتعد لعبة'World of Warcraft'  أشهر لعبة معروفة من هذا النوع.ألعاب الحركة والمغامرة – هذه الألعاب تنطوي على الكثير من الإثارة والتحدي للاعب الذي يضعها على رأس القائمة. وقد تم تصميم هذه الألعاب لتناسب اللاعبين من جميع الأعمار كما أن هناك العديد من الألعاب المتنوعة التي يمكنهم الاختيار من بينها.الألعاب الاستراتيجية – مصممة لأولئك الذين يستمتعون بالتحدي الذهني.ألعاب التصويب – لا تناسب الجميع ولكن عدداً كبيراً من اللاعبين يحبونها. و تتضمن هذه الألعاب الكثير من الحركة والمغامرة إلا أن العديد منها قد يتضمن الكثير من العنف أيضاّ.الألعاب التعليمية – تهدف هذه الألعاب إلى تعليم المهارات أو تطوير القدرات المختلفة.انتقل إلى الشريحة التالية.
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أن ٕمْن الغتًا ويٌ ثى فإٍُ ٕجب غوَٖا أن ٍخْخٓ اهدذر إذ أٍُ ال ًٕمََا أن ٍخألد يٌ ِْٕث اهشخص اهذي  ًٕمٌ !أي شخص

فقد ٕمْن اهشخص اهذي ٕدغٔ أٍُ يٌ ٍفس غًرٍا و يٌ ٍفس خَٖا اهصمَٔ يجرم خطٖر ٕوػب غوٓ جّاز . ٍخددث يػُ

ورغى أٍُ هٖس يٌ اهغرورة أن ٕمْن األير لذهك إال أن غوَٖا أن ٍغع فٔ اغختارٍا أن َِاك اخخًاال ةأن . لًتْٖحر فٔ اهصجٌ

ويٌ ثى فإن َِاك أير يّى هوغإث ٕجب غوَٖا أن ٍأخذه ةػٌٖ االغختار غَد اهدردشث يع اهالغتٌٖ اٗخرٌٕ غوٓ . ٕمْن لذهك

.شتمث اإلٍخرٍج

يٌ ًٕمٌ أن ٕمْن العتًا ؟ –أهعاب اإلٍخرٍج

Presenter
Presentation Notes
اطلب من المشاركين النظر إلى الصور والإجابة على السؤال. وقم بتشجيع المناقشة. يجب أن تختتم المناقشة بأن بوسع أي شخص أن يكون لاعباً ومن ثم فإنه يجب علينا أن نتوخى الحذر إذ أنه لا يمكننا أن نتأكد من هوية الشخص الذي نتحدث معه. فقد يكون الشخص الذي يدعي أنه من نفس عمرنا و من نفس حينا السكني مجرم خطير يلعب على جهاز كمبيوتر في السجن. ورغم أنه ليس من الضرورة أن يكون الأمر كذلك إلا أن علينا أن نضع في اعتبارنا أن هناك احتمالا بأن يكون كذلك. ومن ثم فإن هناك أمر مهم للغاية يجب علينا أن نأخذه بعين الاعتبار عند الدردشة مع اللاعبين الآخرين على شبكة الإنترنت. انتقل إلى الشريحة التالية.
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ةػظ اهّْإات

رقى اهّاحف

اهراحب أو ةٖاٍات االحطال

رقى جْاز اهصفر أو رقى اهّْٕث

ةٖاٍات اهدصاب اهتَمٔ

اهطْر

اهػًر

رقى اهخػرٕف اهشخطٔ

اهػَْان

لوًات اهًرور

اهًمان ةاهخددٕد

األشرار

اهًخاوف

يػوْيات غٌ أفراد األشرة

: اهتٖاٍات اهشخطٖث

يا ِٔ اهًعوْيات اهخٔ ٕجب أن ٍمْن  – أهعاب اإلٍخرٍج
حذرٌٕ ةشأٍّا عَد اهخحدث يع اٗخرٌٕ أثَاء اهوعتث؟

Presenter
Presentation Notes
ما هو نوع المعلومات التي يجب أن نعتبرها بيانات شخصية؟ إنها تلك التي قد تستخدم فيما بعد في انتهاك خصوصيتنا وإلحاق الأذى بنا. بعض الأمثلة المقدمة في الشريحة واضحة إلا أن مثال "بعض العادات" يحتاج إلى شرح. فذكر عادات مثل "المشي كل أحد مرتدياً قبعة حمراء على شارع معين" قد يساعد أحد المعتدين المحتملين في العثور علينا ومن ثم فإن نشرها يصبح أمراً غير آمن. وأسرار مثل "إنني أحتفظ بأموالي في الحديقة تحت الشجيرة الوردية" ليست هي بالمعلومات التي ينصح بتقاسمها على شبكة الإنترنت. كما قد يساعد ذكر المخاوف المتعدين المحتملين، فعلى سبيل المثال، تبدو عبارة "إنني أخاف من العناكب ولا أود أن أجد واحداً في حقيبتي" كما لو كانت دعوة للمتعدي.وهناك العديد من المواضيع الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار كذلك، إلا أن نطاق المصطلحات والمعلومات التي يمكن أن نطلق عليها تفاصيل شخصية واسع للغاية وعلينا أن نحددها لأنفسنا ولأطفالنا.  
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عع اهددود

شاغد طفوك غوٓ اخخٖار األهػاب اهًَاشتث

قى ةدًإث اهجّاز

حددث يػّى لثٖرًا

اشخرك يع طفوك فٔ يًارشث األهػاب

لٖف ٍحًٔ أطفاهَا  – يًارسث األهعاب عوٓ شتمث اإلٍخرٍج
يٌ اهخّدٕدات اهقائًث؟ 

Presenter
Presentation Notes
أول شيء يجب عليك القيام به هو التحدث مع طفلك كثيراً وبناء جو من الثقة. وتتمثل الخطوة التالية بالغة الأهمية في حماية الجهاز من التهديدات الخارجية والمشاكل العرضية. ولمعرفة المزيد استخدم الشرائح الخاصة بأدوات الرقابة الأبوية وإعدادات الخصوصية. وهناك أمر آخر وهو مساعدة طفلك على اختيار الألعاب – فقم بمساعدتهم في البداية بحيث لايشاركون في ألعاب لا توافق عليها. وبعد ذلك عليك بالطبع المشاركة في الأنشطة المتصلة بممارسة الالعاب. و عليك كذلك قضاء الوقت مع طفلك للتعرف على اللعبة واللاعبين الآخرين.وكملحوظة عامة – قم بوضع الحدود. فأنت الشخص الراشد وأنت من عليه إرساء القواعد! اتفق مع الطفل على مقدار الوقت الذي سوف يقضيه على شبكة الإنترنت، واتفق على الأنشطة التي قد تكون مصاحبة لممارسة الألعاب –  هل يُسمح بإضافة اللاعبين الآخرين كأصدقاء على شبكة أخرى أم لا؟ ما هي المعلومات التي لا يمكن تقاسمها؟ ناقش هذه الأسئلة وغيرها من الأمور مع المشاركين. انتقل إلى الشريحة التالية.
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يا ِْ إديان اإلٍخرٍج؟

لٖف ٍمخشف خدوث إديان اإلٍخرٍج؟

لٖف ًٍَع خدوث إديان اإلٍخرٍج؟

لٖف ٍخطدى إلديان اإلٍخرٍج إذا لان قد خدث ةاهفػن؟

يٌ ًٕمَُ أن ٕصاغدٍا فٔ اهخػرف غوٓ إديان اإلٍخرٍج واهخطدي هُ؟

إديان اإلٍخرٍج –أهعاب اإلٍخرٍج

Presenter
Presentation Notes
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أٍشطخـّا اهًػخــادة / خٖاحّا وأٍشطخـُ / ِْ اشخـخدام اهشـخص هإلٍخـرٍـج ةطْرة حؤثر غوٓ خٖـاحُ  –إديان اإلٍخرٍج 

وٕخـطْر إديان اإلٍخرٍج غادة غَديا ال ٍخًمٌ يٌ اهخدمى فٔ اهْقـج اهذي ٕقـغُٖ طفوَا غوٓ شتمث اإلٍخرٍج أو . اهطتٖػٖث

.غَديا ال ٍالخظ اهػاليات األوهٓ هإلديان

 techopedia.com: اهًرجع

يا ِْ إديان اإلٍخرٍج؟ –أهعاب اإلٍخرٍج

http://www.techopedia.com/definition/15454/internet-addiction
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َٕصٓ اهطفن حغٖٖر يالةصُ والٕػد ّٕخى ةَظافخُ 

.اهشخطٖث

أضدقائّا /ٕخددث اهطفن لثٖرًا غٌ أضدقائُ

.ٍشاطاحّا غوٓ شتمث اإلٍخرٍج/وٍشاطاحُ

ٕخطرف اهطفن ةػَف غَديا ٍداول يقاطػث ٍشاطاحُ 

.غوٓ شتمث اإلٍخرٍج

.ٕفشن اهطفن فٔ أداء واجتُ اهًَزهٔ

أضدقائّا فٔ / َٕقطع اهطفن غٌ يقاةوث أضدقائُ 

.اهدٖاة اهدقٖقٖث

يثن )ٍالحظ شٖئًا غٖر يعخاد فٔ سوْك اهطفن 

اسخخدام عايٖث غرٕتث فٔ اهخحدث أو اهجوْس لثٖرًا 

(.حجرحّا/ فٔ حجرحُ

:إن الخشاف خدوث اإلديان هٖس ةاألير اهصّن، وهمٌ َِاك أغراض ٕجب أن حَتَّا إهُٖ

لٖف ٍمخشف حدوث إديان اإلٍخرٍج؟ –أهعاب اإلٍخرٍج
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.حددث يع طفوك

عع خدًا هوْقج اهذي حقغُٖ أو حصًح هطفوك ةقغائُ 

. غوٓ شتمث اإلٍخرٍج

.شجع طفوك غوٓ اشخمشاف اهػاهى اهدقٖقٔ

حألد يٌ أن َِاك غددًا لافًٖا يٌ األٍشطث اهخٔ ًٕمٌ 

.هطفوك يًارشخّا ةػٖدًا غٌ اإلٍخرٍج

.قى ةتَاء اهثقث واهخفاِى يع طفوك

لٖف ًٍَع حدوث إديان اإلٍخرٍج؟ –أهعاب اإلٍخرٍج
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وفٔ ةػظ األخٖان ٕمْن غوَٖا إٔغًا حَفٖذ قْاغد جدٕدة الشخخدام اإلٍخرٍج أو . حًايًا لًا ِْ اهدال ةاهَصتث هًَع خدوثُ

.هطوب ةػظ اهًصاغدة

لٖف ٍخطدى إلديان اإلٍخرٍج إذا لان قد  – أهعاب اإلٍخرٍج
حدث ةاهفعن؟
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ًٕمَك اشخشارة اهًػوًٖـٌ ةـًدرشث طفوك أو زٕارة يصخشار أشري إذا لَـج حشػـر أن اهْعع قد خرج غـٌ 

.اهصٖطرة ةاهفػن

يٌ ًٕمَُ أن ٕساعدٍا فٔ اهخعرف عوٓ  – أهعاب اإلٍخرٍج
إديان اإلٍخرٍج واهخطدي هُ؟
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وفٔ . وهمٌ شٖمْن يٌ األلثر أيًَا و فاغوٖث أن حصأل اهًخخططٌٖ. ًٕمَك أن حداول طوب اهًصاغدة يٌ األِن واألضدقاء

خاول أوالً يَاقشث االير يع يػوى اهطفن أو  –خاهث وجْد إٔث شمْك خْل يا إذا لاٍج اهوػتث يَاشتث هطفوك أم ال 

لًا ًٕمَك أن حصخشٖر اهًصؤول غٌ حمَْهْجٖا اهًػوْيات فٔ . فّى يرةْن، وشْف ٕصاغدوٍك. اهًػوًٌٖ اٗخرٌٕ

.يدرشخك

يًٌ ًٕمََا طوب اهًساعدة إذا وجدٍا أن  – أهعاب اإلٍخرٍج
إحدى األهعاب يغرة؟

Presenter
Presentation Notes
يمكنك أن تحاول طلب المساعدة من الأهل والأصدقاء. ولكن سيكون من الأكثر أمناً و فاعلية أن تسأل المتخصصين. وفي حالة وجود أية شكوك حول ما إذا كانت اللعبة مناسبة لطفلك أم لا – حاول أولاً مناقشة الامر مع معلم الطفل أو المعلمين الآخرين. فهم مربون، وسوف يساعدونك. كما يمكنك أن تستشير المسؤول عن تكنولوجيا المعلومات في مدرستك.انتقل إلى الشريحة التالية.
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ياذا حعوًَا فٔ ِذه اهًحاعرة؟ –أهعاب اإلٍخرٍج

يا ِٔ أهعاب اإلٍخرٍج؟

لٖف ًٕمََا أن ٍخألد يٌ حًخع أطفاهَا ةاأليٌ عَد يًارسث هعتث يعَٖث عوٓ اإلٍخرٍج؟

يٌ ًٕمٌ أن ٕمْن العتًا عوٓ اإلٍخرٍج؟

لٖف ًٕمٌ أن ٍساعد أطفاهَا إذا وجدٍا أن ةعظ األهعاب يغرة هّى؟

Presenter
Presentation Notes
قم بتشجيع المشاركين على الإجابة عن هذه الأسئلة. إذا لم يكونوا على استعداد للإجابة – قدمها لهم. واستخدم الشرائح السابقة لمساعدتك على دعم المشاركين.
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!شمرًا هك

هًزٕد يٌ اهًعوْيات، ةرجاء اهخْاضن يعَا عتر 

info@safespace.qa  :اهترٕد اإلهمخرؤٍ

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


