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 المصدر: يستضيف Meta هذا المحتوى ويتضمن حالًيا موارد التعلم المستمدة من مشروع Youth and Media في مركز 
Creative Commons Attribution- في جامعة هارفارد، بموجب ترخيص Berkman Klein Center for Internet & Society

ShareAlike 4.0 International. يمكنكم االستفادة من هذا المحتوى، بما في ذلك نسخ األعمال المشتقة وإعدادها، سواء كانت تجارية أو غير تجارية، طالما 

أنكم تنسبون مشروع Youth and Media كمصدر أصلي وتّتبعون الشروط األخرى للترخيص، وتشاِركون أي أعمال أخرى بموجب نفس الشروط.

نسخة الُمعلم

ماذا ينبغي عليكم أن تفعلوا؟

يرجى كتابة إجاباتكم على كل سؤال في المكان المخّصص لذلك. تذكروا أنه ال توجد إجابات خاطئة. ُيرجى التفكير بحرص في األسئلة ومشاركة آرائكم الخاصة.

السيناريو األول

تشاجرت نفيسة مع صديقها المقرب جاد مشاجرة ضخمة تًوا. بعد ذلك، شاركت نفيسة منشوًرا مسيًئا جًدا عن جاد على وسائل التواصل االجتماعي. الحًقا في ذات الليلة، أرسل لها جاد رسالة نصية، 
وتصالحا، ولكن منشورها ال يزال موجوًدا على اإلنترنت.

ماذا قد يحدث؟	 	

اإلجابات قد تتباين.  

ماذا على نفيسة أن تفعل؟ ماذا على جاد أن يفعل؟ 	

	تشمل بعض األمثلة: يمكن لشخص ما مشاهدة المنشور واإلبالغ عن محتوى نفيسة المسيء أو إساءه فهم عالقتها بجاد ومشاعرهما تجاه بعضهما البعض. قد يظل جاد يرى أن  	
المنشور وقح. ربما من األفضل لنفيسة أن تحذف منشورها.

هل يمكنكم التفكير في مثال من الحياة الواقعية لموقٍف مماثل؟ 	

	يجب على الطالب التفكير في األمثلة التي صادفوها أو سمعوا عنها في الماضي. ضع في اعتبارك أن مشاركة هذه األمثلة الواقعية قد تسّبب حرًجا للطالب. اسمح لهم  	
بمشاركة أمثلة عن أصدقاء أو أشخاص يعرفونهم )مقابل أنفسهم(.



السالمة الرقمية | الدرس األول: السمعة على اإلنترنت

 المصدر: يستضيف Meta هذا المحتوى ويتضمن حالًيا موارد التعلم المستمدة من مشروع Youth and Media في مركز 
Creative Commons Attribution- في جامعة هارفارد، بموجب ترخيص Berkman Klein Center for Internet & Society

ShareAlike 4.0 International. يمكنكم االستفادة من هذا المحتوى، بما في ذلك نسخ األعمال المشتقة وإعدادها، سواء كانت تجارية أو غير تجارية، طالما 

أنكم تنسبون مشروع Youth and Media كمصدر أصلي وتّتبعون الشروط األخرى للترخيص، وتشاِركون أي أعمال أخرى بموجب نفس الشروط.

نسخة الُمعلم

ماذا ينبغي عليكم أن تفعلوا؟

السيناريو الثاني

	التقطت ديما صوًرا لبعض صديقاتها يتمازحن ونشرتها على وسائل التواصل االجتماعي، مع عالمات هاشتاج قد تبدو وقحة أو مسيئة، ولكنها في الواقع كانت نكات سرية بينها وبين صديقاتها. 
في اليوم التالي، اقتربت منها ليلى، وهي صديقة أخرى في المدرسة وقالت إنها تعتقد أن عالمات الهاشتاج مهينة جًدا.

ماذا قد يحدث؟			                                                                                                                                                                                                                                                                  	

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

ماذا يجب على ديما أن تفعل؟ ما التصّرف اآلخر الذي قد تقوم به ليلى؟ 	

يجب على ديما أن تعتذر أو تشرح موقفها. يجب أن يدرك الطالب كيف قد ُتفَهم أفعالهم بشكل مختلف عما هو مقصود، ولكن هذا ال يعني أن تصورات اآلخرين غير صحيحة. 	

ماذا لو قامت ليلى بمواجهة ديما على اإلنترنت بدالً من التحّدث إليها وجًها لوجه؟ 	

	لو قامت ليلى بمواجهة ديما في منشور علني، فسيكون بإمكان اآلخرين التفكير في الموضوع وشرح النكتة السرية أو سبب كون العبارة مسيئة. قد يتم حل الموقف أو قد  	
يتحّول إلى نزاع أكبر بين العديد من األشخاص اآلخرين. إذا تواصلت ليلى مع ديما عبر رسالة على اإلنترنت، فستتمّكن ديما من مناقشة األمر معها في أعقاب ذلك وتعديل 

منشورها إذا كانت مقتنعة بأنه غير مالئم.

السيناريو الثالث

	كانت سارة تزور أحد مواقع التواصل االجتماعي عندما اكتشفت أن ريان، وهو صبي في المدرسة معها، قد التقط صورة لها وكتب، "هههه whatnottowear# )#ال_ترتدوا_هذه_المالبس"( 
)يسخر من مالبسها(. بالطبع، انزعجت سارة جًدا.

ماذا قد يحدث؟	 	

اإلجابات	قد	تتباين. 	

ماذا على ريان أن يفعل؟ ماذا على سارة أن تفعل؟ 	

	يجب على سارة أن تواجه ريان بشأن أفعاله لتخبره بأنها ُمهينة. يمكن لسارة أيًضا اإلبالغ عن تصرفات ريان لمنصة التواصل االجتماعي وشخص بالغ )مثل والديها/ 	
األشخاص الذي يتولّون رعايتها أو أحد أساتذتها أو مدير المدرسة(.


