
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.

منشور

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؟                                                                                                                                                                                                                                  	

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                  

هل يمكنكم التفكير في مثال من الحياة الواقعية لموقٍف مماثل؟                                                                                                                                                        	
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منشور

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؟                                                                                                                                             	

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

هل يمكنكم التفكير في مثال من الحياة الواقعية لموقٍف مماثل؟                                                                                                                                                        	

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                 

ماذا لو بدأت ليلى في نعت ديما بالمتنّمرة؟ في رأيكم، كيف قد يؤثر النظر إلى ديما كمتنّمرة على سمعتها في المستقبل؟			                                                                                  	
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منشور

ماذا ينبغي عليكم أن تفعلوا؟

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؟                                                                                                                                                                                                                                  	

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                 


