
وجهات النظر المختلفة
سيقوم المشاركون بدراسة الدور الذي تلعبه وجهة النظر عند تقييم معلومات مرتبطة بتواجدهم على

اإلنترنت أو تواجد اآلخرين على اإلنترنت. كما سيقوموا بالتعرف على العوامل السياقية ذات الصلة (على
سبيل المثال، الوقت، الثقافة، الظهور االجتماعي، محلي/إقليمي/عالمي) التي تؤثر على تواجد الشخص

على اإلنترنت. باإلضافة إلى ذلك، سيراعي المشاركون اآلثار المترتبة على المعلومات التي يقوموا
بنشرها على اإلنترنت فيما يخص عالقاتهم بعائالتهم وأصدقائهم ورموز السلطة (على سبيل المثال،

معلمون، موظفون).

الموارد
الصورة الخادعة لمزهرية روبين

مذكرة الملف الشخصي لوسائل التواصل االجتماعي الخاصة بشادي



ما المقصود بوجهة النظر؟

الجزء األول

صورة تفاعل في الفصل

اعرض الصورة الخادعة لمزهرية روبين على شاشة العرض. وبينما تقوم بطرح األسئلة، اطلب من
المشاركين التقدم وتوضيح الصورة التي يرونها

اطرح أسئلة على طالبك

ماذا ترى عندما تنظر إلى هذه الصورة؟

كم منكم يرى المزهرية؟

كم منكم يرى الوجهين؟

هل يمكنك رؤية كليهما في آن واحد؟

ربما يعتمد الشكل الذي تراه على وجهة نظرك. برأيك ما المقصود بوجهة النظر؟

تفاعل في الفصل

اكتب تعريفات المشاركين على اللوحة.

أخبر طالبك

تمثل وجهة النظر موقف محدد نحو شيء ما، أي رأيك.

الجزء الثاني

أخبر طالبك

فيما يلي مثال آخر. لنفترض أن صديقنا ماجد تمكن توًا من االنضمام إلى فريق كرة القدم بالمدرسة.
عندما أخبر والدته قال لها "لقد تمكنت من االنضمام إلى فريق كرة القدم!" حينها شعرت والدته بالفخر

الشديد به.

وعندما أخبر ماجد أعز أصدقائه أمجد بأنه تمكن من االنضمام للفريق، أعرب أمجد عن سعادته الشديدة
من أجل ماجد.

أخبر ماجد أيضًا صديقته سارة بأنه تمكن من االنضمام لفريق كرة القدم. غير أن سارة أيضًا حاولت
سارة االنضمام إلى فريق المدرسة وفهم ماجد موقفها. ولهذا، لم تشعر سارة بالسعادة.

يتمتع ماجد كذلك بعضوية نادي العلوم، إال أنه يتعين عليه اآلن عدم حضور اجتماعات نادي العلوم
ليتمكن من الذهاب إلى تدريب كرة القدم. لذلك عندما أخبر أميرة، رئيسة نادي العلوم، لم تكن سعيدة

من أجله كذلك.



لقد استمع جميع هؤالء األشخاص المختلفين الموجودين في حياة ماجد إلى نفس المعلومة: انضمام
ماجد إلى فريق كرة القدم.

اطرح أسئلة على طالبك

ما سبب تفاعلهم جميعًا بأشكال مختلفة؟

ما سبب أهمية اختالف وجهات نظرهم، وعالقاتهم المتنوعة بماجد؟

هل يمكنك التفكير في أي أمثلة أخرى تتعلق بكيفية نظر أشخاص مختلفون لنفس الموقف بطرق
مختلفة؟

ما سبب أهمية وجهة النظر؟



قبعات التفكير

الجزء األول

تفاعل في الفصل

قم بتقسيم المشاركين إلى مجموعات مكونة من ثالثة أو أربعة أشخاص. قدم لكل مجموعة بعض
األوراق واألقالم أو األقالم الرصاص.

أخبر طالبك

سأقوم بتسليم كل مجموعة مذكرة تتناول الملف الشخصي الذي قام شادي بإنشائه على وسائل
التواصل االجتماعي وقصاصة ورق. مكتوب على قصاصة الورق اسم شخص في حياة شادي. حاولوا
كمجموعة تخيل أنكم تطلعون على هذا الملف الشخصي لوسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر

الشخص المكتوب اسمه على قصاصة الورق. من هو شادي باعتقادك؟ ما االفتراضات التي يمكنك
افتراضها؟ ما الذي ينال إعجابه؟ ما الذي ال ينال إعجابه؟ ما المحتوى الذي قام بالتعليق عليه؟ ما

التصور الذي كونته حول شادي، وفقًا لوجهة نظرك؟ سيتم منحك عشر دقائق. استعد لتقديم وجهة
نظرك في نهايتها!

اطلب من كل مجموعة تقديم وجهة نظرها.

األدوار/األشخاص المحتملين في حياة شادي:

والدة شادي التي تهتم بسالمة ابنها.1.

أعز أصدقاء شائي الذي يقدره.2.

فتاة في مدرسة مجاورة ال تعرف شادي.3.

معلم شادي.4.

مدير محتمل يفكر في منح وظيفة لشادي.5.

اطرح أسئلة على طالبك

اذكر بعض االختالفات في الطرق التي نظرت بها إلى شادي وقمت بتقييمه وفقًا لها؟

لماذا برأيك توجد هذه االختالفات؟

هل تعتقد أن جميع هذه التقييمات دقيقة؟ لماذا/لماذا ال؟

أيمكنك التفكير في األوقات التي تعرضت فيها ألمر كهذا بحياتك - عندما تم تفسير نفس المعلومة بشكل
مختلف من أشخاص مختلفين؟

اطرح أسئلة على طالبك



كم منكم حدث اختالف في الرأي بينه وبين والديه/أولياء أمره؟ أصدقائه؟

كم منكم يستخدم منصات وسائل التواصل االجتماعي؟ هل تفكر في الطريقة التي ينظر بها األشخاص
اآلخرين لملفاتك الشخصية على وسائل التواصل االجتماعي؟

هل سبق لك أن قمت بحذف محتوى أو إلغاء اإلشارة لنفسك في محتوى مشترك على وسائل التواصل
االجتماعي (على سبيل المثال، صور، مقاطع فيديو، منشورات نصية)؟ ولماذا؟



تأمالت في وجهة النظر

الجزء األول

أخبر طالبك

فكر في األشكال المختلفة التي يعرفك بها األشخاص الموجودين بحياتك.

اطرح أسئلة على طالبك

هل سبق لك التصرف بشكل مختلف نحو أشخاص مختلفين؟ هل تتحدث إلى والديك/أولياء أمرك أو
المعلمين بنفس الطريقة التي تتحدث بها مع أصدقائك؟ لماذا/لماذا ال؟

أخبر طالبك

نحن جميعًا نكون أشخاص مختلفين وفقًا للمكان الذي نتواجد فيه واألشخاص الذين نخالطهم.

وكجزء من هذا النشاط سنقوم بمناقشة الطريقة التي تقدم بها نفسك على اإلنترنت، وخاصة على
وسائل التواصل االجتماعي، وكيف يمكن أن ينظر لك اآلخرين بأشكال مختلفة وفقًا لوجهة نظرهم.

اطرح أسئلة على طالبك

هل تقوم بتقديم نفسك بشكل مختلف على اإلنترنت ألشخاص اآلخرين؟ على سبيل المثال، يمكنك على
أحد المنصات (على سبيل المثال، فيسبوك) استخدام اسمك الحقيقي، ولكن هل تستخدم اسمك

الحقيقي في كل ما تقوم به على اإلنترنت؟

ما المنصات التي ال تستخدم غالبًا اسمك الحقيقي بها أو المنصات التي تستخدمها دون اإلفصاح عن
هويتك؟ ولماذا؟

باعتقادك هل المعلومات التي تقوم بمشاركتها عن نفسك على اإلنترنت تقدم صورة كاملة عنك؟
باعتقادك هل تقدم الملفات الشخصية لوسائل التواصل االجتماعي الخاصة بك القصة الكاملة؟ وهل

تريدها أن تقوم بذلك؟

اطرح أسئلة على طالبك

كيف يمكن أن ينظر إليك األشخاص إذا كانوا يتمتعون فقط بصالحية الوصول إلى بعض المعلومات
الخاصة بك؟ على سبيل المثال، هل تتغير نظرة والديك/أولياء أمرك إذا تمكنوا من مشاهدة كل ما تقوم

بفعله على منصة دون األخرى؟

هل سبق لك االحتفاظ بمنشوراتك خاصة؟. ولماذا؟

اطرح أسئلة على طالبك

لقد تحدثنا اليوم كثيرًا عن وجهة النظر. وبناءً على محادثتنا، ما الدرس الذي تعلمته اليوم بشأن وجهة
النظر؟



ما الطريقة األخرى التي تؤثر بها وجهة النظر على كيفية تقييمنا للمعلومات؟ هل يمكنك ذكر اسم حدث
جاري حديث ينطبق عليه هذا األمر؟ ما أهمية وجهة النظر ليس فقط في حياتنا الشخصية، ولكن في

األخبار كذلك؟



المهمة

الجزء األول

تكليف

اطلب من المشاركين:

التقاط صورة/لقطة شاشة ألي منشور على وسيلة من وسائل التواصل االجتماعي [على سبيل1.
المثال، صورة أو فيديو منشور نصي] (ال يتعين أن يكون خاص بهم).

تحديد ثالثة أدوار مرتبطة بمنشور أحد األشخاص على وسائل التواصل االجتماعي (على سبيل2.
المثال، صديق، فرد من أفراد العائلة، مدرس) ووصف كيفية تفكير كل شخص في هذا المنشور من

منظور كل دور في فقرة قصيرة.

وفي آخر 10 دقائق، قسم المشاركين إلى ثنائيات، واطلب منهم مشاركة شريكهم طريقتين على األقل
تمثل فيها وجهة النظر أهمية في سياق المنشور الذي قاموا باختياره.
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