
  مـنـهـج
التربية الرقمية

ورشة عمل للطالب 
المحتوى غير الالئق

MOTC
Notes
عَرف نفسك وكذلك البرنامج. وضح أن وزارة  المواصلات والاتصالات قد نظمت ورشة العمل هذه من أجل تلبية الحاجة إلى نشر رسائل السلامة على الإنترنت في المدارس وخدمة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. سلط الضوء على ضرورة نشر المعرفة بشأن السلوك الآمن وغير الآمن على الإنترنت في المجتمعات المدرسية. اجعلها مقدمة موجزة.



2
  مــنهـج

التربية الرقمية  
ورشة عمل للطالب 

المحتوى غير الالئق

كيف تكون آمنًا على أرض الواقع؟ -المحتوى غير الالئق 

هل يحظى الحفاظ على أمانك على شبكة اإلنترنت بأهمية كذلك ولماذا؟

.ال تقبل أن يوصلك األصدقاء دون أن تخبر ولي أمرك أوالً 

.إذا قدم لك أحد األصدقاء المخدرات أو السجائر، خاصة إذا كنت دون السن القانونية دائماقل ال  

إن استخدام المخدرات من شأنه أن يضع صحتك  ودراستك وعالقاتك األسرية وحياتك االجتماعية على . بذكاءتصرف 
.المحك

MOTC
Notes
تحدث هنا عن السلامة من منظور الصحة والمجتمع محاولا ربطها بموضوع اليوم مثل الحديث عن عدم اللياقة في العالم الحقيقي.
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  مــنهـج

التربية الرقمية  
ورشة عمل للطالب 

المحتوى غير الالئق

ما هي السالمة على اإلنترنت؟  -المحتوى غير الالئق 

إلى الممارسات والتدابير الوقائية التي يجب عليك مالحظتها وأخذها في االعتبار عند السالمة على اإلنترنت يشير مصطلح 

استخدام شبكة اإلنترنت، لضمان الحفاظ على أمنك وحماية سالمتك الشخصية، وسالمة معلوماتك وجهاز الكمبيوتر 

.  الخاص بك

MOTC
Notes
عّرِف بالمصطلح. انتظر إجاباتهم أولا.
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  مــنهـج

التربية الرقمية  
ورشة عمل للطالب 

المحتوى غير الالئق

هل السالمة على اإلنترنت أمر  -المحتوى غير الالئق 
)2نشاط (هام؟ 

اذكر ثمانية تهديدات تواجهنا علي شبكة اإلنترنت

):عمل جماعي( 2نشاط 

MOTC
Notes
جيد جدا فلنُحدد ونسرد قائمة بالتهديدات الرئيسية التي تواجهنا على شبكة الإنترنت في عالمنا اليوم.��قسم الطلاب إلى مجموعات، واطلب منهم ذكر معظم  التهديدات التي تعج بها شبكة الإنترنت.التوقعات:التعدي الإلكترونيإدمان الإنترنتالمطاردة الإلكترونيةالتحرش الإلكترونيالبريد الإلكتروني المتطفلالتصيد.............
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  مــنهـج

التربية الرقمية  
ورشة عمل للطالب 

المحتوى غير الالئق

أهداف ورشة العمل -المحتوى غير الالئق 

تعريف -المحتوى غير الالئق 

أشكال المحتوى المختلفة

كيف يمكن لشخص ما أن يتعرض لرؤية محتوى غير 
.الئق على شبكة اإلنترنت دون أن يسعى إلى ذلك

)3نشاط رقم (مقدمة النقاش 

!ما مدى الضرر الذي يمكن أن يلحقه ؟

.العوامل المختلفة التي نصدر على أساسها حكمنا

هل يعد غير الئق أو غير قانوني بالنسبة للجميع؟

اذًا، ما هي مشكلتنا؟

فلنذكر قائمة باألنواع المختلفة للمحتوى غير الالئق 
)4نشاط رقم (

ماذا يمكننا أن نفعل؟

)5نشاط رقم (الخالصة 

MOTC
Notes
استعرض معهم البرنامج بشكل سريع للغاية.
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  مــنهـج

التربية الرقمية  
ورشة عمل للطالب 

المحتوى غير الالئق

تعريف -المحتوى غير الالئق 

!هام

.كون المحتوى غير الئق ال يعني بالضرورة أنه غير قانوني

.المحتوى غير الالئق هو المحتوى الذي ينتهك القواعد أو المعايير من الناحية االجتماعية  أو الدينية  أو الثقافية أو غيرها

MOTC
Notes
تتيح لك هذه الشريحة الفرصة لشرح معنى كون المحتوى غير لائق.وضح حقيقة أن مصطلح محتوى غير لائق تختلف مدلولاته باختلاف الأشخاص. يتعين علينا كبالغين أن نقرر لأنفسنا ما نعتبره محتوى غير لائق وأن نحاول تجنب مثل هذا المحتوى. يحتاج الأطفال إلى أن نوجههم كي يميزوا بين ما هو لائق وما هو  غير لائق . يمكننا أن نحاول وأن نعلم أولادنا قواعد عامة مثل:إيذاء الآخرين أمر سيءالعُري غير لائقالقسوة سيئةالأفلام المخصصة لفئة عمرية أكبر غير ملائمة ...إلى آخره.هذه ملاحظة هامة للغاية- لا يعني كون المحتوى غير لائق بالضرورة أنه غير قانوني. بعض المحتويات غير اللائقة تكون غير قانونية كذلك ولكن البعض الآخر لا يعدو كونه غير مناسب لفئة عمرية بعينها على سبيل المثال.تعرض بعض المحتويات سلوكا سيئا لذا نجدها غير لائقة لأطفالنا حيث لا نريدهم أن يتعلموا مثل هذا السلوك. فيما تعرض بعض المحتويات الأخرى شخصيات كرتونية تتصرف بصورة عنيفة وقد نفضل ألا يشاهدها أطفالنا أيضا. في حين تظهر بعض المحتويات شخصيات تقوم بأفعال خطرة (مثل المحتوى الذي يعرض العبث بالمقابس) ومن ثم لا نريد لأبنائنا أن يشاهدوه كذلك. اطلب من المشاركين الإتيان بالمزيد من الأمثلة.انتقل إلى الشريحة التالية.
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  مــنهـج

التربية الرقمية  
ورشة عمل للطالب 

المحتوى غير الالئق

أشكال المحتوى المختلفة  -المحتوى غير الالئق 

MOTC
Notes
مقاطع مرئية ونصوص مكتوبة ومقاطع صوتية...
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  مــنهـج

التربية الرقمية  
ورشة عمل للطالب 

المحتوى غير الالئق

فلنذكر أنواعًا مختلفة من  -المحتوى غير الالئق 
)3نشاط (المحتوى غير الالئق 

)عمل جماعي( - 3نشاط 

.اذكر كافة األنواع المختلفة للمحتوى غير الالئق التي قد تتعرض لها على شبكة اإلنترنت

MOTC
Notes
انقر لإضافة الملاحظات
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  مــنهـج

التربية الرقمية  
ورشة عمل للطالب 

المحتوى غير الالئق

كيف يمكن أن يتعرض شخص ما  -المحتوى غير الالئق 
على شبكة اإلنترنت، دون أن يسعى لذلك؟ لمحتوى غير الئق

نتائج غير متوقعة جراء عمليات البحث على اإلنترنت، أي 
.من خالل جوجل

.النقر على وصالت خاطئة أو منبثقة

.تعليق مزعج على أحد مواقع التواصل االجتماعي

.  كتابة عنوان أحد المواقع اإللكترونية بشكل خاطئ

.غرف الدردشة المفتوحة

مواقع ومنتديات مشاركة مقاطع الفيديو

).من باب الفضول(مواقع القمار أو المواد اإلباحية 

.الصور العنيفة أو اإلباحية

!ينبغي أن نتجنب ذلك

MOTC
Notes
اطلب منهم أن يذكروا المزيد
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  مــنهـج

التربية الرقمية  
ورشة عمل للطالب 

المحتوى غير الالئق

ما مدى الضرر الذي يمكن أن  -المحتوى غير الالئق 
يلحقه؟

.يغير طريقة تفكيرك

.يضللك

.يجرح  مشاعرك

.يضلل طريقة تفكيرك حيال الدين

!يقودك إلى االتجاه الخاطئ

!احذر

MOTC
Notes
انقر لإضافة الملاحظات
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  مــنهـج

التربية الرقمية  
ورشة عمل للطالب 

المحتوى غير الالئق

) 4نشاط (مقدمة النقاش  -المحتوى غير الالئق 

)مناقشة داخل الصف( - 4نشاط رقم 

ماذا ستفعل إذا صادفت موقعًا يبث الكراهية تجاه دين معين على شبكة اإلنترنت؟

MOTC
Notes
افتح باب المناقشة مع طلاب الصف ودعهم يجيبون عما سيفعلون وكيف يمكن أن يؤثر  هذا الإجراء على حياتهم سواء بالإيجاب أو بالسلب.
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  مــنهـج

التربية الرقمية  
ورشة عمل للطالب 

المحتوى غير الالئق

العوامل المختلفة التي نصدر  -المحتوى غير الالئق 
على أساسها حكمنا

.الثقافة

.العمر

.الدين

.الحساسية الفردية

.خبرة سابقة مع أنواع المحتوى المختلفة

.القواعد السارية في بلدنا

MOTC
Notes
اسأل  المشاركين عن العوامل التي توصلنا إليها ولكن مع تسليط الضوء على احتمالية وجود عوامل أخرى مختلفة كذلك. إذ يعتمد الأمر كله  على حس الفرد الأخلاقي. �  الخبرة السابقة -  قد نجد كمستخدمين أن محتوى ما لا يصلح لنا وحسب على الرغم من كونه  ليس  سيئاً بوجه عام،  نحن نخشى الثعابين على سبيل المثال ونتجنب أي محتوى يتضمنها. في حالة الأطفال، علينا أن نعرف أن أحد أفلام الرسوم المتحركة مثلا يبدو مخيفاً للأطفال على الرغم من أننا نجده  لا بأس به. لذلك يتعين أن نضع ذلك في الحسبان عند اختيار أفلام الرسوم المتحركة لأطفالنا في المستقبل.العمر - يمكن أن يتم ذلك من خلال التحديد المسبق لسن لمجموعة المستهدفة، لذلك نقيّم مدى ملاءمة العمر على أساس الإرشادات الخاصة بمحتوى معين (مثل وصف موقع إلكتروني ما). فيما تتمثل الطريقة الأخرى في التحقق من المحتوى بأنفسنا واتخاذ القرار بناء على خبرتنا («أه، لا أريد لطفلي أن يتعرض لذلك بعد )النُظم - أمر يختص ببلد معين. لذلك علينا التأكد مما إذا كان محتوى معين يقع في اطار الحدود القانونية.الحساسية الفردية - يمكن أن تستند إلى الخبرة السابقة كذلك، ولكنها تتمثل  في كثير من الأحيان في مجرد «الشعور بالارتباك» عند التعرض إلى محتوى معين. حيث نشعر باننا لم نحبه وحسب أو أنه يصيبنا بالتوتر.الثقافة – وهي مسألة قبول اجتماعي لمحتوى معين. حيث اعتدنا على معايير معينة نقيم الواقع وفقاً لها لذلك، نشعر باننا قد صرنا جزءاً من ثقافة معينة نتبع قواعدها، بناء على ما تعلمناه وما لاحظناه من حولنا. الدين – يرتبط إلى حد ما بالثقافة والخبرة السابقة كما يرتبط في بعض الأحيان بالنظم كذلك . فنحن نبني حكمنا على مدى ملائمة المحتوى للمبادئ الدينية.انتقل إلى الشريحة التالية.
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  مــنهـج

التربية الرقمية  
ورشة عمل للطالب 

المحتوى غير الالئق

هل يعد غير الئق أو غير قانوني  -المحتوى غير الالئق 
بالنسبة للجميع؟

.المحتوى غير القانوني في بعض المناطق ليس بالضرورة غير قانوني في مناطق أخرى، وبالتالي يجب عدم حذفه

.المحتوى غير الالئق لبعض الثقافات قد يكون مالئمًا لثقافات أخرى

MOTC
Notes
اضرب بعض الأمثلة مثل، حضور  عشاء عيد الميلاد مع عائلة أوروبية سوف يضم النبيذ على الطاولة. لا بأس بهذا الأمر قط، بل ولعله مفضل كذلك، ولكنه غير جائز أو مقبول في ثقافتنا .في بعض الثقافات، يرتدي الناس ملابس بيضاء في الجنائز بينما يرتدون الأسود في ثقافتنا ويعتبرون الملابس البيضاء غير مقبولة.يتسم المجتمع والثقافة هنا في المنطقة بالتحفظ الشديد مقارنة بالثقافة الغربية، وبالتالي يختلف وصف المحتوى غير اللائق باختلاف الأشخاص.
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  مــنهـج

التربية الرقمية  
ورشة عمل للطالب 

المحتوى غير الالئق

إذًا، ما هي مشكلتنا؟ -المحتوى غير الالئق 

.هناك كم هائل من المواقع غير الالئقة التي يتم إضافتها إلى شبكة اإلنترنت يوميا

.ليس هناك من طريقة لعرقلة ذلك

.يمكن أن نتعرض بسهولة  لمحتوى غير الئق هذه األيام من خالل اإلعالنات والبرامج التلفزيونية ومواقع الطرف الثالث

MOTC
Notes
انقر لإضافة الملاحظات.
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  مــنهـج

التربية الرقمية  
ورشة عمل للطالب 

المحتوى غير الالئق

ماذا يمكننا أن نفعل؟ -المحتوى غير الالئق 

تقييم محتوى الموقع

هل هو موقع حسن السمعة؟

هل يقدم معلومات مفيدة؟

هل يعد متسقا مع عمرك ومناسبا له؟

هل له معلومات اتصال متاحة لالتصال به؟

.تمكين البحث اآلمن على محركات البحث، مثل جوجل

أبلغ عن أي تعليق أو منشور غير الئق على مواقع 
شبكات التواصل االجتماعي، إلى القائم على إدارة 

.الموقع، أي على موقع فيسبوك

قم بتمكين وضع األمان على موقع يوتيوب 
)YouTube (.

.تفتح الروابط الواردة من أشخاص مجهولين لديك ال

MOTC
Notes
انقر لإضافة الملاحظات
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  مــنهـج

التربية الرقمية  
ورشة عمل للطالب 

المحتوى غير الالئق

) 5نشاط (الخالصة  -المحتوى غير الالئق 

)رسم الخرائط الذهنية( - 5نشاط رقم 

.قم بعمل توليد أفكارحول الموضوع

MOTC
Notes
انقر لإضافة الملاحظات
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  مــنهـج

التربية الرقمية  
ورشة عمل للطالب 

المحتوى غير الالئق

هل هناك أية أسئلة -المحتوى غير الالئق 

MOTC
Notes
انقر لإضافة الملاحظات
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  مــنهـج

التربية الرقمية  
ورشة عمل للطالب 

المحتوى غير الالئق

شكرًا لك

لمزيد من المعلومات، برجاء التواصل معنا عبر 
info@safespace.qa :البريد اإللكتروني

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