
مقدمة عن الخصوصية
سوف يستكشف المشاركون شعورهم الفردي بالخصوصية وتأثيره على حياتهم الخاصة. سيأخذ

المشاركون في االعتبار أنواع المعلومات التي قد يرغبون في االحتفاظ بخصوصيتها والسياقات التي
سيشاركوا/لن يشاركوا فيها معلومات محددة.

المواد
مذكرة نشاط الخصوصية



ماذا تعني "الخصوصية" بالنسبة لك؟

نشاط الخصوصية

تفاعل في الفصل

قم بتوزيع مذكرة نشاط الخصوصية.

أخبر طالبك

تتخذ كل يوم قرارات بشأن خصوصيتك، ال سيما عند االتصال باإلنترنت واستخدام هاتفك المحمول أو
غيره من األجهزة الرقمية. في كثير من األحيان، قد ال تقضي الكثير من الوقت في التفكير في كل من

تلك القرارات. لكنها تتجمع جميعًا لتشكّل فهمًا فريدًا خاصًا للخصوصية.

الخصوصية هي القدرة على التحكم في ما يعرفه اآلخرون عنك. يمكنك القيام بذلك عن طريق
التصريح بأشياء معينة عن نفسك (مثل إخبار اآلخرين عن عنوانك أو ما تحب القيام به من أجل المتعة)

أو القيام بأمور بصحبة أشخاص آخرين (مثل الذهاب إلى متجر مع أصدقائك واختيار األغراض التي
تحتاج إليها بشدة). تكون الخصوصية مهمة سواءً كنت في غرفة مع أشخاص آخرين أو تتحدث إليهم

على اإلنترنت.

وتعتمد الخصوصية على قراراتك الخاصة. ما تعنيه الخصوصية بالنسبة لك ولعائلتك قد يختلف تمامًا عما
تعنيه الخصوصية لألشخاص اآلخرين في هذه المجموعة وعائالتهم. إذا كنا أكثر وعيًا بما نعتبره خاصًا،

وكيف يمكن أن تؤثر سلوكياتنا عبر اإلنترنت على خصوصيتنا، فسوف نتمكن من اتخاذ خيارات أفضل حول
نوع الخصوصية التي نريدها.

سنقوم اآلن بالمشاركة في نشاط سريع يدور حول الخصوصية [يُرجى الرجوع إلى مذكرة نشاط
الخصوصية] والذي سيساعدك على معرفة طريقة تفكيرك وشعورك فيما يختص بالخصوصية. من

المقرر أن يمأل كل منكم مذكرته ويتجول بها في الغرفة ويقدّم نفسه لمشارك آخر. ستقوم أنت
والمشارك اآلخر بعد ذلك بطرح أسئلة على بعضكما حول المعلومات الموجودة في المذكرة. ال تدع
المشاركين اآلخرين يشاهدون مذكرتك! لن يتم جمع مذكرتك في نهاية النشاط - وسيكون بإمكانك

اصطحابها للمنزل أو التخلص منها إذا أردت.

في كل محادثة، يجب على كل مشارك مشاركة ما ال يقل عن ثالث إجابات على األسئلة التي يطرحها
المشارك اآلخر. ويمكن للمشاركين اختيار مشاركة أكثر من ثالث إجابات. كما يمكن للمشاركين مشاركة
ثالث معلومات أو أكثر. ما مقدار المعلومات التي سيشاركها كل مشارك؟ ما المعلومات التي سيشاركها

كل مشارك؟ لنتمشى ونتحدث!

تفاعل في الفصل

اطلب من المشاركين ملء المذكرة. ثم امنح المشاركين 15 دقيقة للتجول في الغرفة والتفاعل مع
بعضهم بعضًا. بعد ذلك، شارك في مناقشة مع المجموعة بأكملها باستخدام األسئلة التالية. في النهاية،

احرص على أن يتخلص المشاركون من مذكراتهم أو يأخذونها معهم، حيث ال يقوم المعلّم بتجميع
األوراق.

مناقشة



اطرح أسئلة على طالبك

هل كانت هناك أي حقائق لم تشاركها مع أي شخص؟ أي حقائق؟ ولماذا؟

ما الحقائق التي قمت بمشاركتها؟ ولماذا؟

هل اتخذ الكل القرارات نفسها بشأن ما يجب مشاركته؟ لماذا/لماذا ال؟

لماذا قد تشارك المزيد أو األقل من هذا النوع من المعلومات استنادًا إلى من تتشارك معه؟ متى قد
تشارك تلك المعلومات؟

هل كان هناك أي شيء شاركته خالل هذا النشاط لم تكن لتشاركه مع كل شخص تعرفه؟ ولماذا ال؟

هل هذا النوع من المعلومات عام؟ خاص؟ ولماذا؟ هل ينطبق األمر نفسه على الجميع؟

أخبر طالبك

كما سمعت للتو، اتخذ األشخاص قرارات مختلفة حول ما يشاركونه وما ال يشاركونه. كما أن لديهم
أسباب مختلفة الختياراتهم.

ما قمنا به للتو عبارة عن نشاط ترفيهي. لكننا نتخذ هذه األنواع نفسها من القرارات كل يوم في الحياة
الواقعية. إننا نقرر ما إذا كنا سننشر صورًا معينة على وسائل التواصل االجتماعي أم ال. كما نقرر ما إذا
كنا نريد جعل معلومات اتصال محددة، مثل عنوان البريد اإللكتروني، متاحة للعامة في حساباتنا على

وسائل التواصل االجتماعي أم ال. ما نقرره قد يكون مختلفًا عما يقرره أصدقاؤنا المقربون أو حتى عما
قد قررناه الشهر الماضي. حتى لو اتخذنا القرارات نفسها في وقتين مختلفين، فقد تكون أسبابنا

مختلفة.

تمثل تلك القرارات واألسباب المختلفة فهمنا الشخصي للخصوصية.

ببساطة، تشير الخصوصية إلى كيفية اختيارنا للتعامل مع المعلومات الخاصة بأمورنا الشخصية. يمكن أن
تتضمن تلك المعلومات أجزاءً من هوياتنا وأنشطتنا وتفضيالتنا وأعمالنا الروتينية وجوانب أخرى من

حياتنا. في عالمنا الرقمي المعاصر، هناك فرص أكثر من أي وقت مضى لمشاركة معلومات عن
أنفسنا مع اآلخرين. لذلك من المهم أن نكون على وعي بفهمنا للخصوصية، وأن نفكر في ما إذا كنا

نشعر بالراحة لهذا الفهم أم ال.

اطرح أسئلة على طالبك

استنادًا إلى سلوكك في النشاط الذي أجريناه حول الخصوصية، وكذلك سلوكك في الحياة اليومية، ماذا
قد يكون تعريفك للخصوصية؟ ولماذا؟

هل جميع المعلومات الخاصة سرية أيضًا؟

ليس بالضرورة. على سبيل المثال، قد ال يكون تاريخ ميالدك سرًا على عكس مدونات يومياتك.1.
فهناك الكثير من األشخاص في العالم يعرفون تاريخ ميالدك، باإلضافة إلى من يحتاجون إلى
معرفته، مثل والديك / أولياء أمرك أو طبيبك. ولكن مجرد أن شيئًا ما ليس سرًا، ال يمنعك من
تحديده على أنه خاص. فقد ال يرغب معظمنا في أن يعرف الجميع تاريخ ميالدنا ألننا نراها

معلومة ال ينبغي أن يعرفها إال األشخاص المقربون فقط أو من لديهم سبب معين لمعرفتها. تلك



األنواع من القرارات المتعلقة بمن يحق له معرفة معلومات عنا ووقت معرفتها وسببها تمثل
مفاتيح الخصوصية.

اطرح أسئلة على طالبك

هل هناك بعض األشياء األخرى التي ال تمثل سرًا بالضرورة لكنك ما زلت تريد االحتفاظ بخصوصيتها
بعيدًا عن أشخاص ال تعرفهم جيدًا/أشخاص قد قابلتهم للتو؟

أرقام الهواتف وعناوين البريد اإللكتروني والصور ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك.1.

هل هناك بعض األشياء التي قد تخفيها عن والديك / أولياء أمرك أو أصدقائك؟ ماذا عن معلميك أو
غيرهم من المدرسين؟

نتائجك في المدرسة أو حسابك على Instagram أو يومياتك.1.

هل تعلمت أي شيء عن فهمك الشخصي للخصوصية وكان مفاجأة بالنسبة لك؟

أخبر طالبك

يمكنك أن تأخذ مذكرة نشاط الخصوصية معك بعد أن نختتم اليوم! واآلن بما أنك تفكر في الخصوصية
بشكل أكبر، ستتعرض لعدد ال حصر له من الحاالت كل يوم تضعك في موضع االختيار بحيث تُطبق

مفهومك بشأن الخصوصية.



المهمة

المهمة

أخبر طالبك

سوف نستكشف اآلن فهمك الشخصي للخصوصية أكثر قليالً.

ابحث عن ثالثة أمثلة على اإلنترنت شارك فيها أحد األشخاص شيئًا أو نشر شيئًا ما قد تحتفظ1.
بخصوصيته شخصيًا. يمكن أن تكون تلك األمثلة من المشاهير أو الشخصيات السياسية أو كبار رجال

األعمال، أو يمكنك البحث باستخدام هاشتاج أو من خالل البحث العام على اإلنترنت إليجاد أمثلة
عشوائية. حاول العثور على مجموعة متنوعة من الموارد (على سبيل المثال، الصور ومقاطع

الفيديو والمنشورات النصية مثل التعليقات التي يكتبها شخص ما على وسائل التواصل االجتماعي و
/ أو منصات وسائط األخبار) حول موضوعات مختلفة.

بالنسبة لكل مثال، اكتب وصفًا مكونًا من فقرة واحدة عن سبب اختيارك االحتفاظ بخصوصية تلك2.
المعلومات. وفي الفقرة التي تكتبها، يُرجى أيضًا توضيح ما إذا كان/كيفية تغيّر رأيك الشخصي حول

مشاركة تلك المعلومات حسب السياق (على سبيل المثال، الشخص الذي تتفاعل معه وعدد
األشخاص المشاركين في التفاعل والغرض والهدف والبيئة [داخل المدرسة مقابل خارج

المدرسة]).

تكليف

امنح المشاركين 40 دقيقة إلنهاء المهمة.
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