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مـنـهـج
التربيةالرقمية

خطة ورشة عمل للطالب
المحتوى غير الالئق

ملحوظة: 
تشتمل هذه الوثيقة على خطة ورشة العمل فقط. 
جميع المكونات األخرى لورشة العمل مذكورة في 

القائمة أدناه لعلم المدرب، ويمكنه االطالع عليها في 
ملف ورشة عمل المحتوى غير الالئق.

خطة ورشة العمل  ●

قراءة مرجعية للمدرب  ●

قراءة مرجعية للطالب  ●

عرض تقديمي عن المحتوى غير الالئق  ●

أنشطة ورشة العمل  ●

مذكرات تدريبية للتوزيع   ●

استبيان تقييم ورشة العمل  ●

مكونات
ورشة العمل
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مـنـهـج
التربيةالرقمية

خطة ورشة عمل للطالب
المحتوى غير الالئق

الجمهور المستهدف: الطالب

مكونات ورشة العمل:

خطة ورشة العمل  ●

قراءة مرجعية للمدرب  ●

قراءة مرجعية للطالب  ●

عرض تقديمي عن المحتوى غير الالئق  ●

أنشطة ورشة العمل  ●

مذكرات تدريبية للتوزيع   ●

استبيان تقييم ورشة العمل  ●

مدة ورشة العمل: 3 ساعات

نظرة عامة على ورشة العمل:
تهدف ورشة المحتوى غير الالئق إلى تعليم ورفع الوعي 

بالمحتوى غير الالئق على اإلنترنت. وتستهدف ورشة 
العمل الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة. 

ومدة ورشة العمل حوالي 3 ساعات وتشمل 25 طالب 
بحد أقصى. وسوف ُتعّرف ورشة العمل معنى المحتوى 

غير الالئق وتستكشف األماكن التي يمكن لشخص ما أن 
يصادفه فيها. وسوف يناقش الطالب أثناء ورشة العمل 

كيفية التصرف عند التعرض لصور أو مواقع غير الئقة. 
كما ستلقي ورشة العمل الضوء على مدى ضرر المحتوى 

غير الالئق على حياة شخص ما والعوامل المختلفة التي 
نبني عليها حكمنا. وللتأكد من فهم الطالب لمفاهيم 

المحتوى غير الالئق، فسوف يشتركون في 5 أنشطة تتيح 
لهم فرصة ممارسة ما يتعلمونه في ورشة العمل. 

مقدمة 
لورشة العمل المحتوى 

غير الالئق
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خطة ورشة عمل للطالب
المحتوى غير الالئق

المدة: 180 دقيقة تقريبًا

المتطلبات: 
جهاز عرض  ●
شبكة إنترنت السلكي للمدرب ●
غرفة عادية ●
طاوالت يفضل أن تكون دائرية ●
المواد التدريبية ●
ملفات ●

عدد المشاركين: 25  طالب بحد أقصى

الغرض: 
تدريس ورفع الوعي بكيفية التعامل مع المحتوى غير 

الالئق.

األهداف:
تقديم الموضوع.. 1

استكشاف األماكن التي يمكن لشخص ما أن . 2
يصادف فيها محتوى غير الئق على شبكة اإلنترنت.

فتح باب المناقشة حول كيفية تصرف شخص ما . 3
عند التعرض لصور أو مواقع غير الئقة.

تسليط الضوء على مدى ضرر المحتوى غير الالئق . 4
على حياة الفرد.

تسليط الضوء على العوامل المختلفة التي نبني . 5
عليها حكمنا.

توضيح الفرق بين وصف غير الئق وغير قانوني.. 6
طلب أن يذكر المشاركون األنواع المختلفة . 7

للمحتوى غير الالئق.
تحديد طرق التعامل مع الموقف.. 8
التلخيص.. 9

المواد المستخدمة:
لوحات أوراق الشرح  ●
أقالم تظليل  ●
خطة ورشة العمل  ●
عرض تقديمي ●

خطة ورشة العمل 
المحتوى غير الالئق
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الوقتالموادالمشاركونالمدربالنشاط

مقدمة عامة 
عن البرنامج 

وموضوع 
اليوم 

- الشريحة  1

هذه الشريحة افتتاحية. يقّدم المدرب 
نفسه/نِفسها والبرنامج وموضوع اليوم 

منهج التربية الرقمية. إذا دعت الحاجة 
– يطلب المدرب من المشاركين تقديم 

أنفسهم. وإذا رأى أن األمر يتطلب 
استخدام أحد تمارين كسر الحاجز - 

يقوم المدرب بأدائه اآلن.

يستمع 
المشاركون 

ويقدموا 
أنفسهم. 

عرض تقديمي، 
وتمارين كسر 

الحاجز –
النشاط 1

 15 دقيقة

كيف تتمتع 
باألمن في 

الواقع   
- الشريحة 2

قد تود الحديث هنا عن السالمة من 
منظور الصحة والمرور والحياة ثم 

تواصل بعد ذلك بسؤال المشاركين عن 
مدى اختالف العالم على شبكة اإلنترنت 

عن العالم الواقعي وهل من المهم 
التمتع باألمن على شبكة اإلنترنت كما 

هو الحال في العالم الواقعي.

يستمع 
المشاركون 

ويناقشون لماذا 
تشكل السالمة 

على اإلنترنت أمرًا 
هامًا كما هو 

الحال بالنسبة 
للسالمة في 

العالم الواقعي.

 10  دقائقعرض تقديمي

ما هي 
السالمة على 

اإلنترنت   
- الشريحة 3

يقوم المدرب بتشجيع المشاركين 
أواًل على تحديد تعريف السالمة على 

اإلنترنت. ويسألهم ماذا يعتقدون قبل 
أن يوضح لهم التعريف العلمي.

يستمع 
المشاركون 
ويتناقشون.

 10  دقائقعرض تقديمي

هل السالمة 
على اإلنترنت 

أمر هام – 
ذكر 

التهديدات 
الموجودة 

على شبكة 
اإلنترنت )عمل 

 جماعي( 
- الشريحة 4

يطلب المدرب من الطالب أن ينقسموا 
إلى مجموعات يتكون كل منها من 5 
أفراد ويقوم بتمرير لوحة أوراق الشرح 

عليهم ويشجعهم على كتابة سبب 
اعتقادهم أننا نحتاج إلى التمتع باألمن 

على شبكة اإلنترنت وبناًء على إجاباتهم 
يقول نعم، وهذا يعني أن هناك 

تهديدات وبناًء على ذلك يطلب منهم 
ذكر ما ال يقل عن 8 تهديدات على 

شبكة اإلنترنت.

ينقسم 
المشاركون 

إلى مجموعات 
يتكون كل منها 

من 5 أفراد. 
ويكتبون سبب 
اعتقادهم بأن 

التمتع باألمن 
على شبكة 

اإلنترنت هو أمر 
هام. ويذكرون 
ما ال يقل عن 8 
تهديدات على 
شبكة اإلنترنت.

عرض تقديمي 
ولوحة أوراق 

الشرح وأقالم 
 تظليل،

النشاط 2 - ذكر 
التهديدات 

الموجودة على 
شبكة اإلنترنت 
)عمل جماعي(.

 20 دقيقة
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أهداف ورشة 
العمل  

- الشريحة  5

يقوم المدرب بتحديد أهداف  موضوع 
اليوم. ويمكن أن يقدم نبذة مختصرة 

عن المحتوى غير الالئق ولكن دون 
إسهاب. 

يستمع 
المشاركون.

5 دقائقعرض تقديمي

المحتوى 
غير الالئق – 

التعريف   
- الشرائح  6 

و7 و8

يلزم على المدرب هنا أن يقوم بتقديم 
المحتوى غير الالئق والتأكيد على أنه ال 

يعني بالضرورة أن يكون غير قانوني. 
كما ُيطلب منه ذكر أشكال المحتوى 

المختلفة بوجه عام لتوضيح مدى كبر 
حجم خطورة التعرض له.

يستمع 
المشاركون.

 10  دقائقعرض تقديمي

)عمل 
جماعي( – 

ذكر األنواع 
المختلفة 

للمحتوى غير 
الالئق    

- الشرائح 9

يلزم على المدرب هنا أن يطلب من 
الطالب ذكر جميع األنواع المختلفة 

للمحتوى غير الالئق التي قد يتعرضون 
لها على شبكة اإلنترنت.

يستمع 
المشاركون 

ويشاركون في 
النشاط كما 

النحو الذي يتم 
إرشادهم إليه.

عرض تقديمي 
والنشاط 3 

ولوحة أوراق 
الشرح وقلم 

حبر أو قلم 
تظليل.

20  دقيقة

كيف يمكن 
أن يصل 

شخص ما 
إلى محتوى 

غير الئق 
على شبكة 

اإلنترنت دون 
أن يسعى 

لذلك؟ 
- الشريحة 10

يقوم المدرب بتحديد األماكن المختلفة 
التي قد يصادف فيها الشخص محتوى 

غير الئق على شبكة اإلنترنت.

يستمع 
المشاركون.

 10  دقائقعرض تقديمي

 كم هو مضر!
- الشريحة 10

يقوم المدرب بإلقاء الضوء على أهمية 
عدم التعرض لمحتوى غير الئق والخطر 
الذي يضع الشخص نفسه/ نفسها عند 
التعرض لمثل هذا المحتوى على شبكة 

اإلنترنت.

يستمع 
المشاركون.

5 دقائقعرض تقديمي
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)مناقشة في 
الفصل( – 

ماذا ستفعل 
إذا صادفت 

نافذة منبثقة 
لشخص عاري 

أو موقع 
إلكتروني 

ينشر 
الكراهية 

تجاه ديانة 
معينة؟  

- الشريحة 12.

يفتح المدرب باب المناقشة مع الفصل 
ويسمح لهم باإلجابة عن سؤال ماذا 
سيفعلون وكيف يمكن أن يؤثر هذا 

على حياتهم بطريقة إيجابية أو سلبية.

يستمع 
المشاركون 

ويشاركون في 
النشاط كما 

النحو الذي يتم 
إرشادهم إليه.

عرض تقديمي 
ولوحة أوراق 

الشرح وأقالم 
 تظليل 

والنشاط 4.

10  دقائق

العوامل 
المختلفة 
التي نبني 

عليها حكمنا     
- الشريحتان 

.14—13

يخبر المدرب المشاركين بالعوامل التي 
خلصنا إليها إال أنه يقوم أيضًا بالتأكيد 
على أنه قد تكون هناك عوامل أخرى 

كذلك.

يستمع 
المشاركون.

 10  دقائقعرض تقديمي

هل المحتوى 
غير الئق أو 

غير قانوني 
بالنسبة 

للجميع؟     
- الشريحة 15.

يلقي المدرب الضوء على حقيقة أن 
المحتوى الذي يكون غير قانوني أو غير 

الئق بالنسبة للبعض ال يكون كذلك 
بالنسبة للجميع.

يستمع 
المشاركون.

 5 دقائقعرض تقديمي

إذًا، ما هي 
مشكلتنا؟      

- الشريحة 16.

يلقي المدرب الضوء على حقيقة أنه 
يتم إنشاء مئات اآلالف من المواقع كل 

يوم وأنه ال توجد طريقة للنكوص في 
ذلك أو منع حدوثه. ويقوم بتسليط 

الضوء على بعض الحقائق األخرى إن 
وجدت. 

يستمع 
المشاركون.

 5 دقائقعرض تقديمي

ما الذي 
يمكننا 
عمله؟ 

- الشريحتان 
.18—17

يقوم المدرب بتحديد قائمة لألمور التي 
يمكننا القيام بها لتجنبه أو منع حدوثه.

يستمع 
المشاركون 
ويشاركون 

ببعض األفكار 
المفيدة 

لإلضافة إلى ما 
يقال.

10 دقائقعرض تقديمي
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توليد األفكار 
عن المحتوى 

غير الالئق 
)رسم خريطة 

ذهنية( 
- الشريحة 19.

يشجع المدرب الطالب على المشاركة 
في لعبة رسم الخريطة الذهنية 

لتلخيص كل ما تم تناوله وما تعلمونه.

يشارك 
المشاركون 

في لعبة 
رسم الخريطة 

الذهنية 
ويطرحون 

األسئلة في 
النهاية إن 

وجدت.  

عرض تقديمي 
والنشاط 5.

 25
دقيقة

هل هناك أية 
أسئلة؟      

- الشريحة 20.

يشجع المدرب المشاركين على طرح 
أسئلة عن الموضوع أو تتعلق بالسالمة 

بوجه عام. ويقوم بتمرير استبيانات 
التقييم باإلضافة إلى مقالة عليهم 

ليقوموا بقراءتها عندما يعودون إلى 
المنزل.

يطرح 
المشاركون 

األسئلة إن 
وجدت. 

عرض تقديمي 
واستبيان تقييم.

 10  دقائق



ورشة عمل للطالب: النشاط )1( 
تمارين لكسر الحاجز

المحتوى غير الالئق

مـنـهـج
التربية الرقمية
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ورشة عمل للطالب: النشاط )1( 
تمارين لكسر الحاجز

المحتوى غير الالئق

مالحظات للمدرب:
يمكنك أن تختار أحد تمارين كسر الحاجز المقترحة من 

القائمة، أو أن تختار واحدًا من بين تلك التمارين تكون قد 
أديته قبل ذلك أثناء ممارستك التدريبية. إن القيام بتمارين 

كسر الحاجز ليس إلزاميًا، وعندما تقوم بتدريب معلمين 
فإن العادة جرت بأن تختار تلك التمارين التي ال تتطلب 

الكثير من الطاقة والحركة؛ فمحادثة قصيرة أو حكاية 
من واقع الحياة أفضل من لعبة "الغميضة" أو أية أنشطة 

أخرى من هذا النوع. فقط راقب المجموعة وفكر فيما 
يحتاجونه؛ هل يحتاجون إلى المزيد من الطاقة أو طاقة 

أقل، أو هل يحتاجون منك إلى أن تستمر في األنشطة 
فحسب.

تم وصف تمارين كسر الحاجز بشكل منفصل.

استخدم تمارين كسر الحاجز فقط إذا شعرت أنها 
ستساعدك في ورشة العمل. فهذه التمارين ليست هي 

جوهر المحتوى الذي تقدمه - فال تجعل ورشة العمل 
عبارة عن مجموعة من تمارين كسر الحاجز فحسب.

سوف تجد وصفًا موجزًا لتمارين كسر الحاجز في المواد 
الخاصة بالمعلم.

طرق متنوعة ألداء النشاط:
اتخذ من قائمة تمارين كسر الحاجز مصدرًا لإللهام. 

فهذا النوع من األنشطة البسيطة هو أنشطة يجمعها 
كل مدرب بنفسه ويدخل عليها ما يشاء من التعديالت 

بشكل مستمر، ويستخدمها في الوقت المالئم. فإذا 
كان لديك مجموعة من المعلمين من نفس المدرسة 

فال تستخدم تمارين كسر الحاجز التي يفترض أن تساعد 
المشاركين على تذكر أسماء بعضهم البعض ألنها لن 

تكون مناسبة، أما إذا كانت مجموعة المشاركين تتكون 
من معلمين أكبر سنًا وأكثر خبرة، فال تحاول أن تطلب 

منهم أن يركضوا في المكان ويغنوا ألنهم على األرجح 
سيرفضون ذلك.

إذا شعرت أن لديك نشاطًا بسيطًا تفضل أن تستخدمه 
فاستخدمه إذًا. 

النشاط 1
تمارين لكسر الحاجز
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األسماء  .1 
يجلس المشاركون في دائرة وينطق كل واحد 

منهم اسمه مع تكرار كافة أسماء المشاركين 
الذين تحدثوا قبله. ويكون للمشارك األول جولة 

 إضافية يكرر فيها كافة األسماء في النهاية.

األسماء  .2 
يجلس المشاركون في دائرة وينطق كل واحد 

منهم اسمه بأن يقول مثاًل: )محمد، مدرس( بحيث 
يختار كلمات تصفه بدقة وتبدأ بنفس الحرف الذي 

 يبدأ به اسمه.

األسماء  .3 
ينطق المشاركون أسماءهم فحسب واحدًا تلو 

 اآلخر.

الهوايات  .4 
يقف المشاركون على كراسي في شكل دائرة 

وتنظيم محدد، ثم يمشون على الكراسي ليضعوا 
 أنفسهم في ترتيب معين )تبعًا لمقاس الحذاء مثاًل(.

الهوايات  .5 
يرسم جميع المشاركين هواياتهم المفضلة. بعد 
ذلك، يتم اختيار أربعة مشاركين ليقفوا في جوانب 

الحجرة ودون أن يتحدثوا، وإنما فقط من خالل 
مشاهدة رسومات المشاركين اآلخرين، يحاولون 

تخمين األشخاص الذين يشتركون معهم في 
الهوايات. ثم عليهم بعد ذلك أن يجدوا مكانًا 

بالقرب من الرسم الذي يرون أنه يصف هواية مماثلة 
لهوايتهم. كل ذلك دون أن يتحدثوا! وبعد 

االنتهاء من المهمة، يجلس أفراد المجموعة مع 
بعضهم البعض ويناقشون النتائج - كيف يمكن أن 

 تكون المظاهر مضللة. ☺

للمتعة فحسب  .6 
يقسم المشاركون إلى مجموعات من ثالثة أفراد 
على األقل ويطلب منهم بناء "ماكينة لــ ...." وتبعًا 

لمستوى قدرة المشاركين على التفكير المجرد، 
سيقومون إما ببناء ماكينات معينة، أي لتشذيب 

العشب مثاًل، أو، على سبيل المثال، بناء ماكينة 
 تجعل الشمس تشرق. 

للمتعة فحسب  .7 
يجلس أحد المشاركين على كرسي ويحاول أربعة 

 مشاركين آخرين رفعه/ رفعها بأصابعهم.

للمتعة فحسب  .8 
تخمين الشخصيات - توضع ملصقات على ظهور 
المشاركين بأسماء شخصيات )من أفالم الكرتون 

أو من عالم السياسة أو األفالم ... الخ(. وتكون 
مهمتهم تخمين الشخصية التي يحملون اسمها. 

ويمكنهم أن يسألوا اآلخرين أسئلة، ولكن تقتصر 
 اإلجابات التي يتوقعونها على "نعم" أو "ال" فقط.

التعليقات  .9 
السيجارة - يكتب المشاركون تعليقًا ويطوون 

الورقة واحدًا تلو اآلخر حتى يكونوا سيجارة في 
النهاية. ويمكن للمدرب أن يقرر نوع التعليق الذي 

 يريده/ تريده.

التعليقات  .10 
يرسم المشاركون أيديهم على ورقة - مجرد 

رسم. بعد ذلك يكتبون اسمهم عليها. وبعد ذلك، 
يطلب منهم عّد الجوانب اإليجابية التي يتمتعون 
بها وكتابة العدد. ثم يطلب منهم إضافة رقم 2 
إلى العدد الذي كتبوه ويكون ذلك العدد هو عدد 

 الجوانب التي طلب منهم تسميتها وكتابتها.

التعليقات  .11 
يضع المدرب سلطانية في مكان ظاهر ويطلب من 
المشاركين أن يضعوا فيها تعليقاتهم عليها على 

 ملصقات في كل مرة يرغبون في ذلك.

تمارين متنوعة  .12 
يقسم المشاركون إلى مجموعات ثنائية ويتحدثون 

عن بعضهم البعض لدقيقة واحدة، ويسجل 
المشارك اآلخر مالحظات. بعد ذلك تكون مهمتهم 

رسم كافة األشياء التي سمعوها وأن يعرضوها 
 للمجموعة ويطلبوا منهم تخمين ما تم رسمه. 

التغلب على التوتر  .13 
ما الذي يغضبك في .. )المدرسة، العمل ... الخ(؟ 

اكتبه بشكل فردي. لن نقرأه. فما تكتبه يخصك 
وحدك كي تعرفه. واآلن مزق الورقة إلى أصغر قطع 

ممكنة. وتخيل مخلوقًا هزليًا غريبًا. واآلن الصق 
قصاصات الورق على ورقة لتشكيل المخلوق الذي 

تخيلته. ☺
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الموضوع: 
نشاط 2 – ذكر التهديدات الموجودة على شبكة اإلنترنت.

العنوان:
ذكر التهديدات الموجودة على شبكة اإلنترنت – عمل 

جماعي.

األهداف التي يشملها النشاط:
سوف يكون بمقدور المشاركين شرح سبب . 1

احتياجهم ألن يتمتعوا باألمن على شبكة اإلنترنت.
سوف يكون بمقدور المشاركين ذكر بعض . 2

التهديدات الموجودة على شبكة اإلنترنت.

الوقت: 20 دقيقة.

الموارد:
برنامج العرض التقديمي، ولوحة أوراق الشرح، وقلم حبر/ 

قلم تظليل لكل مجموعة – الشريحة 4.

مالحظات للمدرب:
قم بتقسيم الطالب إلى مجموعات يتكون كل منها 

من 5 أفراد. قم بتمرير لوحة أوراق الشرح وقلم حبر 
على كل مجموعة. شجعهم على أن يكتبوا لماذا تعد 
السالمة أمرًا بالغ األهمية ولماذا قد يكونوا بحاجة إلى 

البقاء آمنين على شبكة اإلنترنت في دقيقتين. بعد 
ذلك، اطلب من كل مجموعة أن تقوم بذكر 8 تهديدات 

موجودة على شبكة اإلنترنت ووصف كل تهديد في 
جملة مختصرة خالل ثالث دقائق. وال تنتظر منهم كتابة 
مصطلحات دقيقة، ولكنهم في الغالب سوف يذكرون 

األشياء التي يواجهونها على شبكة اإلنترنت والتي قد 
تتسبب في إيذائهم أو إيذاء أسرهم و يقوموا بتصنيفها 

إلى قائمة من العناصر.

طرق متنوعة ألداء النشاط: 
إذا بدت إحدى المجموعات على استعداد إلكمال 

المهمة ولكنك الحظت أنهم ال يفهمونها، قدم لهم 
المساعدة. اكتب لهم أحد التهديدات وشجعهم على 

كتابة وشرح البقية. اسمح لهم بالتفكير في األشياء 
السيئة التي قد تحدث أو التي حدثت لهم من قبل 

واطلب منهم أن يقوموا بتصنيفها كأحد التهديدات.
إذا كانت المجموعة صغيرة، اطلب من المشاركين ذكر 

لماذا يعد التمتع باألمن على شبكة اإلنترنت أمرًا هامًا 
وكذلك ذكر عدد من التهديدات الموجودة على شبكة 
اإلنترنت أثناء قيامك بكتابتها على لوحة أوراق الشرح ثم 

استعرض معهم القائمة.

في حال توافر أجهزة الكمبيوتر وإتاحة الوقت الكافي، 
قم بتقسيمهم إلى مجموعات يتكون كل منها من 

خمسة أفراد واطلب منهم أن يبحثوا على اإلنترنت عن 
التهديدات الموجودة على شبكة اإلنترنت وعن تعريف 

السالمة على اإلنترنت خالل خمس دقائق ثم قم بعرض 
النتائج على بقية المجموعة خالل ثالث دقائق.

إذا كانت الجلسة ُتجرى في إحدى المكتبات، قم 
بتقسيمهم إلى مجموعات يتكون كل منها من خمسة 
أفراد واطلب منهم البحث عن كتب عن السالمة واختيار 

أي عدد من التهديدات الموجودة على شبكة اإلنترنت 
وعن تعريف السالمة على اإلنترنت ثم عرض النتائج على 

باقي المجموعة خالل ثالث دقائق. 

النتائج المتوقعة من النشاط:
لماذا يعد الحفاظ على أمننا على شبكة اإلنترنت أمرًا هامًا؟

وبنفس الطريقة التي تتعلم بها ما يخص السالمة عند 
مغادرتك المنزل، فإنه من المهم كذلك تعلم كيفية 

المحافظة على سالمتك على شبكة اإلنترنت. وهذه 
المهارات سوف ترافقك طوال حياتك. 

النشاط 2 - )عمل جماعي(
الموجودة على  التهديدات  ذكر 

اإلنترنت شبكة 
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المحتوى غير الالئق

الموضوع: 
نشاط 3 – ذكر أنواع مختلفة من المحتوى غير الالئق.

العنوان:
ذكر أنواع مختلفة من المحتوى غير الالئق.

األهداف التي يشملها النشاط:
سوف يتعرف المشاركون على األنواع المختلفة للمحتوى 

غير الالئق المتاحة على شبكة اإلنترنت.

الوقت: 20 دقيقة.

الموارد:
عرض تقديمي، ولوحة أوراق الشرح وقلم حبر/ قلم 

تظليل لكل مجموعة – الشريحة 8.

مالحظات للمدرب:
قّسم المشاركين إلى مجموعات يتكون كل منها من 

خمسة أشخاص. وقم بتمرير لوحة أوراق الشرح وقلم 
تظليل لكل مجموعة. واطلب منهم أن يقوموا بتحديد 

وذكر قائمة بأنواع المحتوى غير الالئق المختلفة التي قد 
يتعرضون لها على شبكة اإلنترنت. أتح لهم مدة خمس 
دقائق لتصنيف اإلجابات. واطلب منهم ان يختاروا واحدًا 

من المجموعة لعرض النتائج خالل ثالث دقائق.

طرق متنوعة ألداء النشاط:
إذا كانت المجموعة صغيرة، افتح باب المناقشة ودعهم 
يذكرون اإلجابات بصوت عاٍل بينما تقوم بكتابتها جميعًا 

على لوحة أوراق الشرح وناقشها في النهاية.

إذا كنت في أحد معامل الكمبيوتر، اطلب منهم أن 
يبحثوا عن المزيد من األفكار على شبكة اإلنترنت.

النتائج المتوقعة من النشاط:
يشتمل المحتوى غير الالئق على ما يلي:

وجهات نظر سياسية أو دينية مضللة يتم نشرها  ●
على مواقع شبكات التواصل االجتماعي.

صور ومواقع إباحية. ●
مواقع القمار. ●
السلوك العدواني المبين في أحد مقاطع الفيديو  ●

أو إحدى الصور.
رد الفعل غير الالئق المعروض في أحد األفالم  ●

السينمائية أو األفالم القصيرة.

النشاط 3 - )عمل جماعي(
ذكر أنواع مختلفة من المحتوى 

غيرالالئق
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الموضوع: 
نشاط 4 – محفز المناقشة

العنوان:
ما الذي ستفعله إذا صادفت أحد المواقع التي تظهر 

الكراهية تجاه ديانة معينة؟ - عمل جماعي.

األهداف التي يشملها النشاط:
سوف يصبح المشاركون أكثر حسمًا عند التفكير 

بالمحتوى الذي قد يصادفونه والتصرف المناسب الواجب 
اتخاذه.

الوقت:  10 دقائق

الموارد:
عرض تقديمي، ولوحة أوراق الشرح وقلم حبر/ قلم 

تظليل – الشريحة 12.

مالحظات للمدرب:
قم بطرح السؤال على المجموعة واطلب منهم أن 

يفكروا كيف سيتصرفون في مثل هذا الموقف. حاول أن 
تقوم معهم بتوليد أفكار حول كافة الحلول الممكنة 

وتأثيرها.

طرق متنوعة ألداء النشاط:
بإذا وجدت أن المجموعة تجد صعوبة في إيجاد إجابات 

أو طرق، حاول أن تساعدهم من خالل تحفيزهم لكي 
تأتي اإلجابات منهم مباشرًة.

اإلجابات المتوقعة من النشاط:
إغالق النوافذ المنبثقة. ●
حجب الرسائل المنبثقة. ●
إغالق الموقع. ●
التحدث مع أولياء األمور. ●
التحدث مع شخص كبير. ●

النشاط 4 - )مناقشة صفية(
محفز المناقشة
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المحتوى غير الالئق

الموضوع: 
نشاط 5 – توليد أفكار عن المحتوى غير الالئق

العنوان:
توليد أفكار عن المحتوى غير الالئق – رسم خريطة 

ذهنية

األهداف التي يشملها النشاط:
سوف يكون بمقدور المشاركين تحديد ما يلي:

ما الذي يعنيه المحتوى غير الالئق.. 1
األنواع المختلفة للمحتوى غير الالئق على شبكة . 2

اإلنترنت.
كيف يكونوا حاسمين بشأن المحتوى على شبكة . 3

اإلنترنت وكيف يتصرفون بشكل مناسب وآمن.
كيف يمكن أن يكون الحتوى غير الالئق ضارًا.. 4
ما هي العوامل المختلفة التي يمكن أن نبني عليها . 5

حكمنا.
ما هي المشكلة.. 6
التعرف على األنواع المختلفة للمحتوى غير الالئق . 7

على شبكة اإلنترنت.
ما الذي يمكننا عمله.. 8

الوقت: 25 دقيقة

الموارد:
 عرض تقديمي، ولوحة أوراق الشرح وقلم تظليل 

– الشريحة 19.

مالحظات للمدرب:
يبدأ المدرب رسم الخريطة الذهنية بكتابة عبارة 

"المحتوى غير الالئق" في الوسط ثم يبدأ في طرح األسئلة 
من القائمة الموضحة أعاله ويحصل على جميع اإلجابات 

ويقوم بملء الفراغات في الخريطة الذهنية على لوحة 
أوراق الشرح أو السبورة، وبذلك يتأكد المدرب من أن 

الجميع قد فهموا المحاضرة وأصبحوا على استعداد 
لتطبيق ما تعلموه في العالم اإللكتروني.

دع الطالب يقومون بذكر اإلجابات بصوت عال بينما تقوم 
بكتابتها على لوحة اوراق الشرح.

 وما يلي مثال لخريطة ذهنية لكي تتمكن من البدء:

http://www.mindmeister.com/23295208/
idle-thoughts

طرق متنوعة ألداء النشاط:
إذا رأيت أنهم يجدون صعوبة بالغة في إيجاد إجابة 
حاول أن تذكرهم بما تمت تغطيته خالل اليوم عن 

طريق ذكر العناوين وإجابة أو إجابتين كمحفز لهم ثم 
انتظر منهم بقية اإلجابات. وإذا لم يكونوا متعاونين 

بما يكفي ألن يتذكروا، أجب أنت بنفسك ولّخص ما تم 
تغطيته.

يمكنك أن تترك الخريطة فارغة مع كتابة عبارة "المحتوى 
غير الالئق" في المنتصف أو ملء بعضها وتشجيع 

الطالب على ملء الباقي.

في حال توافر نظام كمبيوتر، دعهم يقوموا بجمع 
كافة اإلجابات التي تعلموها من الدرس واطلب منهم 

البحث عن المزيد من اإلجابات على شبكة اإلنترنت.

قد تود أن تقوم بإنشاء خريطة ذهنية على منصة على 
شبكة اإلنترنت باستخدام المعلومات التالية:

safespaceqa2013@gmail.com :اسم المستخدم
safespaceqa2013safespaceqa2013 :كلمة المرور

http://www.mindomo.com/mindmap

النشاط 5 - )رسم الخرائط الذهنية(
توليد أفكار عن المحتوى غير الالئق

http://www.mindmeister.com/23295208/idle-thoughts
http://www.mindmeister.com/23295208/idle-thoughts
http://www.mindomo.com/mindmap
http://www.mindomo.com/mindmap
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ورشة عمل للطالب: قراءات 
مرجعية للمدربين

المحتوى غير الالئق

ملحوظة: 
الغرض من القراءات في خلفية الموضوع هو تقديم 

محتوى تفصيلي للمدربين بشأن الموضوعات التي 
سيتناولونها بالشرح والمشاركة مع الجمهور.

القراءات المرجعية
للمدربين
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المحتوى غير الالئق 
للمدربين

وقد يعني المحتوى غير الالئق شيئًا ما بالنسبة للشخص 
البالغ بينما يعني شيئًا آخر بالنسبة للطفل. فقبول الكبار 

لمحتوى غامض من الناحية األخالقية أعلى قلياًل منه 
في األطفال. فالمحتوى غير الالئق بالنسبة لألطفال قد 
يعني أيضًا، على سبيل المثال، أفالم الكارتون الموجهة 

لفئة عمرية أكبر قلياًل )فما يعتبر غير ضار بالنسبة لطفل 
في الخامسة عشر قد يكون مرعبًا بالنسبة لطفل في 

الرابعة من عمره(.

وال يعني مصطلح غير الئق أن يكون المحتوى بالضرورة 
غير قانوني. فاألمر يعتمد في بعض األحيان على حكمنا 

كأشخاص راشدين لما نعتقد أنه جيد لنا وألسرنا.
ولتحديد ما هو مناسب ألطفالنا أو طالبنا يجب علينا أواًل 

أن نفكر فيما إذا كان ذلك الشيء الئقًا بوجه عام )لذلك، 
إذا كان يوافق معايير االلتزام بقواعد ومعايير الحياة 

االجتماعية والدينية والثقافية(. فإذا لم يكن كذلك – 
فإنه بالضرورة غير الئق بالنسبة ألطفالنا. ولكن إذا كان 

الئقًا بوجه عام فإن علينا أن نفكر في أمور إضافية – هل 
كان ليخيفني إذا كنت في عمر طفلي؟ هل يمكن أن 

يسئ الطفل فهمه ومن ثم قد يشجع على سلوك 
ينطوي على مخاطرة؟ )على سبيل المثال، إيذاء اآلخرين 

في األلعاب(.

وأحيانًا حتى بعد أن نتحقق من المحتوى ونتحدث مع 
أطفالنا عن ماهية المحتوى الذي يستعرضونه على 

شبكة اإلنترنت، فقد نكتشف أن أطفالنا يصبحون أكثر 
توترًا أو يبدون أنهم أكثر قلقًا أو أن لديهم أسرارًا ما. 

ويمكن أن نشك عندها في أن السبب في ذلك هو 
المحتوى غير الالئق الذي صادفوه أثناء تصفح اإلنترنت.

ال تتصرف باندفاع إذا ساورتك شكوك بأن المحتوى 
الذي يشاهده طالبك أو طفلك غير الئق! تحدث مع 

طفلك/ طالبك. وحاول ان تعرف ما الذي يحدث. حاول 
أن تستعرض التاريخ لتحصل على بعض اإلشارات. اسأل 
طفلك ما الذي شاهده/ شاهدته على موقع يوتيوب 

مؤخرًا وراقب رد فعله. فكمعلم أو أب سوف تشعر على 
األرجح بأن هناك شيء خطأ. أخبر طفلك/ طالبك أنك 

قلق وأنك ال تريده أن يخاف /تخاف أو يقلق/ تقلق. شارك 
مشاعرك وحاول أن تبني جوًا من الثقة. وحاول أن تقنع 

الطفل بأن يخبرك بما حدث.

وإذا لم تنجح في ذلك – راقب طفلك / طالبك وحاول ان 
تكتشف األمر بنفسك. 

المحتوى غير الالئق هو المحتوى الذي يخالف قواعد أو معايير تتعلق بأسس 
اجتماعية أو دينية أو ثقافية أو غير ذلك.

روابط مفيدة:
● http://www.cybersmart.gov.au :مواضيع متنوعة عن السالمة على اإلنترنت

● http://www.netsmartz.org/InappropriateContent :احم طفلك من المحتوى غير الالئق

● http://www.google.com/goodtoknow/familysafety/abuse/ :اإلبالغ عن المحتوى غير الالئق

http://www.cybersmart.gov.au
http://www.netsmartz.org/InappropriateContent
http://www.google.com/goodtoknow/familysafety/abuse/
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ما هو المحتوى المسيء أو غير القانوني؟
هو المحتوى الذي يتسم بما يلي:

يحتوي على مشاهد عنف حقيقية أو محاكاة لها،  ●
أو نشاط أو حوادث إجرامية من مقاطع الفيديو أو 

األلعاب أو األفالم.
جنسي صريح وقد يتضمن صورًا غير قانونية العتداء  ●

جنسي على األطفال.
يدعم اآلراء السياسية المتطرفة، التي يحتمل  ●

استخدامها في حمل أفراد المجتمع المعرضين 
للتأثر على التطرف.

يحرض على الكراهية تجاه األفراد أو المجموعات،  ●
على أساس الجنس أو الدين أو الميول الجنسية أو 

غيرها من العوامل االجتماعية/ الثقافية.
ُيعلم أو يحرض على العنف أو السلوك غير اآلمن،  ●

مثل صناعة القنابل أو األسلحة أو استخدام 
المخدرات أو الوصول غير المصرح به ألجهزة 

الكمبيوتر أو االحتيال أو األنشطة اإلرهابية.
اإلعالن على شبكة اإلنترنت الذي يروج لمحتوى خاص  ●

بالبالغين.

ما هي المخاطر؟
قد يصل الطالب دون قصد إلى محتوى ما أثناء قيامهم 

بالبحث على شبكة اإلنترنت أو قد يبحثون عنه أو 
يحيلهم اآلخرون إلى محتوى ما.  وقد يتمكن الطالب 

باستخدام الهواتف الذكية من اكتشاف محتوى ما قد 
يكون محجوبًا بواسطة مرشحات اإلنترنت في المنزل أو 

المدرسة.

ويمكن أن يعرض المحتوى غير الالئق الطالب لمفاهيم ال 
يكونون مستعدين إلدارتها وقد تكون مخالفة للقواعد 

االجتماعية والثقافية. وبعض المحتويات قد تسبب القلق 

لألطفال. ويمكن أال يقوموا باإلبالغ عنها ألولياء األمور 
أو المعلمين ألنهم قد يشعروا بالخجل مما شاهدوه 

خاصة إذا كانوا قد سعوا إليه.

إدارة المخاطر
هناك عدد من اإلجراءات التي يمكن ان تتخذها المدارس 

لمواجهة المحتوى المسيء أو غير القانوني. وتشمل 
هذه اإلجراءات ما يلي:

البحث عن توجيهات السلطات التعليمية المحلية  ●
بشأن استخدام مرشحات المحتوى أو غيرها من 

األدوات التكنولوجية للحد من الوصول إلى محتوى 
غير الئق.

مساعدة الطالب على إدارة المخاطر المرتبطة  ●
بالمحتوى المسيء من خالل تفعيل مناهج السالمة 

على اإلنترنت، مثل تلك التي يقدمها موقع سايبر 
.)Cyber smart( سمارت

إحالة الطالب الذين تم تحديد تعرضهم لمحتوى  ●
يجدونه مزعجًا إلى خدمات دعم الطالب.

 دمج مصادر سايبر سمارت )Cyber smart( الخاصة  ●
بالمعلمين  في المناهج الدراسية لتزويد الطالب 

بالمهارات العملية والمعرفة الخاصة بالسالمة على 
اإلنترنت.

حجز ورشة العمل التوعوية للتنمية المهنية  ●
 )Outreach Professional Development(

للمعلمين وعرض الوعي بالسالمة على اإلنترنت 
للطالب وأولياء األمور. وهذه الورش والعروض 

مجانية لجميع المدارس.

قد يصل الطالب دون قصد إلى محتوى ما أثناء قيامهم بالبحث على شبكة 
اإلنترنت أو قد يبحثون عنه أو يحيلهم اآلخرون إلى محتوى ما.
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ملحوظة: 
اجعل الطالب يقومون بقراءة خلفية الموضوع قبل 

الذهاب إلى ورشة العمل أو قبل بدء دورة ورشة العمل. 

القراءات المرجعية
للطالب
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المحتوى غير الالئق 
المحتوى المسيء أو غير 

القانوني
ما هو المحتوى المسيء أو غير القانوني؟

هو المحتوى الذي يكون:
عنيفًا للغاية. ●
جنسيًا بشكل صريح. ●
عنصريًا. ●
يدعم سلوكًا غير آمن. ●
يروج لنشاط إجرامي. ●

كيف أتعامل معه؟
إذا صادفت مواقع إلكترونية أو مواد أخرى مسيئة أو 
مخلة باآلداب أو غير قانونية، فإن هناك بعض الطرق 

السهلة للتعامل معها:
تعلم كيف 'تهرب' – إضغط)CTRL+ALT+DEL( إذا  ●

كان الموقع ال يسمح لك بالخروج.
إذا كنت تعتقد أن المحتوى قد يكون غير قانوني  ●

فيمكنك اإلبالغ عنه على الخط الساخن لوزارة 
الداخلية في قطر الخاص باإلبالغ عن الجرائم 

اإللكترونية: 44714222 أو على الفاكس: 
 44365255، أو مراسلتهم على اإليميل:

ccc@moi.gov.qa
استخدم أحد المرشحات لحجب المادة المسيئة أو  ●

الموجهة للبالغين.
قم باإلبالغ عنها للموقع الذي تتصفحه. ●
تحدث مع شخص تثق به، مثل ولي أمورك أو أي  ●

شخص كبير آخر يمكنه أن يساعدك.
إذا كانت هناك صفحة تحذير لمن هم أقل من 18  ●

سنة، غادر الموقع.

كيف أقوم باإلبالغ عنه؟
إذا وجدت أن إحدى المواد على شبكة اإلنترنت أو على 

هاتفك النقال مسيئة أو كنت تعتقد أنها قد تكون 
محظورة، فيمكنك اإلبالغ عنها لوزارة الداخلية القسم 

الخاص باإلبالغ عن الجرائم اإللكترونية.

ccc@moi.gov.qa

