
 

 

  

 
 
 

 ضد التضليل اإلعالم   التوعوية الجلسةملخص 

 الورقة المرجعية للمدرب/الُمعلم حول كيفية إدارة لعبة لعب األدوار

  الجلسةملخص 

  تم تصميمها بعد أن قامت  لعبة مافيا أو المستذئباألدوار، والمستوحاة من  تبادلتتخذ الجلسة شكل لعبة  
بتطوير   DROG، والت 

ن من خالل    Bad Newsلعبة  م/مدرب هذه الجلسة دور ميرس النقاش أو "راوي القصة"، ويرشد الالعبي 
ِّ
نت. سيتوىل ُمعل عبر االنب 

  تهدف ليةالتمارين العم 
.  ، الت   بخفايا التضليل اإلعالم 

ن  إىل تعريف المشاركي 

 

ار"، بحيث يهدفون إىل     بداية األمر، يلعب المشاركون دور "األشر
  دولة خيالية عن تنظيف أسنانهم،  فن

ن يعيشون فن   مواطني 
ثتن

وي    ج الكذب وإثارة الخوف.  ل األ وذلك من خالل إطالق حملة لب 
ّ
  عليهم كشف حملة  وبمجرد نجاح جهودهم، تتبد

دوار، وينبغن

 كما يبدو للوهلة األوىل.  
ً
  هذه الدولة. بيد أن األمر ليس سهال

 التضليل اإلعالم  وتعريتها أمام مواطتن

  

 السياق الذي ستتم فيه اللعبة، ويعرفهم بطرق انتشار المعلومات الُمضللة  
ً
ح ميرس النقاش، والمشار إليه بالحرف "م"، أيضا سيرسر

ن للتالعب واالستقطاب عبر وسائل اإلعالم.   عبر اإلنب   ختم الجلسة بنقاش حول إدراك المشاركي 
ُ
 نت. ت

 

 تفاصيل الجلسة 

 خمس دقائق( المقدمة )  

 

يطلب "م" من الطالب التفكب  بطرق متعددة قد تلجأ إليها وسائل اإلعالم لتضليلهم. هل يعتقدون أنه سبق لهم أن  

ن األخبار الكاذبة/الُملفقة؟ هل سبق لهم نرسر األخبار الكاذبة؟ هل   ء زائف؟ كيف ُيقّيمون قدراتهم عىل تميب   
دعوا بشر

ُ
خ

  حال نرسر األخبار الكاذبة؟
   يوبخون األصدقاء فن

 

 بدء لعبة لعب األدوار )خمس دقائق( 

 

 التالية:  يقدم الميرس القصة

 

  دولة يونيسكيا "
  التخرج فن

  بالدنا ولم يعودوا   نحن مجموعة من أطباء األسنان الشباب حديت 
الخيالية. خذلنا الناس فن

  الناس عن تنظيف أسنانهم مهما كلفنا األمر، حت  لو ترصفنا بطريقة  
. هدفنا أن نثتن

ً
بحاجتنا، فهم يعتنون بأسنانهم جيدا

يرة.     "شر

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mafia_(party_game)


صية وإخراج  يتأكد "م" من تعاطف الطلبة مع أطباء األسنان، واستعدادهم وحماسهم لتخط  قيودهم األخالقية الشخ

  نفوسهم.  
 أكبر قدر من الرسر الكامن فن

 دقيقة(  15العاطفة ) 

 

  شعب يونيسكيا عن تنظيف أسنانهم؟
ح التمرين األول. كيف نثتن  من أجل تغيب  سلوك   يبدأ "م" برسر

ً
تتمثل الطريقة األكب  فعالية

  هذا المضمار؟  
ن
 ف
ً
  تحريك العواطف الجياشة لديهم، فما طبيعة العواطف األكب  نجاحا

ن
 الناس ف

 

 الخوف والغضب. 
ً
  يطلب "م" من الطلبة اإلدالء بآرائهم، واإلجابة الصحيحة ه  المشاعر السلبية، وخصوصا

 

ن عىل   "م"يوزع    كل مجموعة، ويسلمهم المشاركي 
ن
ن أو ثالثة ف كتابة    بعض الصور. يطلب منهممجموعات أصغر تتألف من شخصي 

  تحّرك أكبر قدر من العواطف. الرسالة المطلوبة: تحتوي كل من فرشاة األسنان والمسواك عىل مواد  
وصف تحت الصورة الت 

ة.    كيماوية خطب 

 

 ُيمنح الطلبة مهلة لمدة خمس دقائق لتكوين "ميم"، ومن ثم يشارك الطلبة النتائج مع بعضهم البعض.  

 

، ومجموعات الواتساب  يبدأ "م" بعد ذلك برواية القصة:   بعد إطالق حملة "بث الخوف" عبر منصات التواصل االجتماع 

ن تنظيف أسنانهم بالفرشاة، وتشعر األمهات الشابات بالخوف  وانستغرام، تنترسر األخبار برسعة فائقة. يشعر األطفال بالخوف م 

  سلة المهمالت. يتوجه حشد من الناس  
  عدد كبب  من الناس بالمسواك وفرشاة األسنان فن

من تعرض أطفالهن للمرض، فيلق 

ن إىل مكاتب مصنع فرش األسنان للمطالبة بالتعويض واستقالة الرئيس التنفيذي للمصنع.    الغاضبي 

 

الخوف والغضب استقرار البالد، ويخرج مسؤول من وزارة الصحة إىل الناس عىل شاشة القناة الحكومية الرسمية، ويؤكد لهم  يهدد 

 أن  
ً
، مؤكدا أن تنظيف األسنان بالفرشاة ال يمكن أن يؤذيهم بأي شكل، ويطلق المصنع حملة عىل وسائل التواصل االجتماع 

ل خطتنا، فماذا عسانا أن نفعل اآلن؟ منتجاته ال تسبب أي مشكلة. يهدأ الناس
ّ
 ، وتتعط

 

 دقيقة(  15التقمص )

 

 سوف نهاجمهم بالتأكيد!  

 

 ،  
  التمرين الثانن

 من الخيارات األربعة  فن
ً
 واحدا

ً
  السجال العام. وتختار كل مجموعة خيارا

يتقمص الطلبة شخصية ستنخرط فن

   التالية: 

  المسواك   -
 أم تفقد طفلها بسبب الكيماويات الموجودة فن

  يكشف فساد المصنع   -
  استقصان 

 صحقن

  فرش األسنان مؤذية   -
ن عىل أن الكيماويات الموجودة فن اهي   عالم يملك البر

 صديق المفتش الصح  منذ الطفولة يكشف األشار عن ماضيه المشبوه  -

 

، ويبدأ الطلبة بتعبئة المعلومات المطلوبة لتكوين هذه الشخصيات الوهمية  يسلم "م" حسابات التواصل االجتماع  للمجموعات 

  .  وكتابة المنشورات عىل وسائل التواصل االجتماع 

 

  تنسجم مع  
  العادة يميلون إىل تصديق األمور الت 

يؤكد الميرس عىل أن الكذبة الفضىل ه  كذبة قريبة من الحقيقة، وأن الناس فن

  من األشخاص الذين يمكنهم التعاطف معهم. منظورهم للعالم وأفكاره
  تأن 

 م األيدولوجية المسبقة، والت 

 

 يمنح الطلبة مهلة مدتها عرسر دقائق لكتابة المنشور بالنيابة عن هذه الشخصية الوهمية، ومناقشة النتائج مع بعضهم البعض.  

 



ايد. بعد الكشف  ثم يكمل "م" شد القصة:   ن تم تأليب الرأي العام بنجاح، وعدد الناس الذين يصدقون هذه الشخصيات الوهمية يب 

اء الفرش والمسواك،  عن فضيحة وهمية مختلقة، ُيجبر    يونيسكيا عن شر
ن
 المسؤول الحكوم  عىل االستقالة. يتوقف الناس ف

ايد من الناس عن تنظيف أسنانهم، ونجحت مهمة األطباء!  ن  ويعلن المصنع إفالسه. ها قد توقف عدد مب 

 

 

 

 دقيقة(   30التحقيق ) 

 

ح "م" الموقف من منظور آخر: سّببت الحملة   ة من الناس  بعد ذلك، يرسر   البالد، بينما حققت مجموعة صغب 
ن
مشكالت عميقة ف

ح "م" أن صحفي ن استقتالمنافع. يرسر ن ائيصي  ( تي   عمالن عىل كشف أالعيب األطباء وإظهار الحقيقة.  ت  )هدى وسهب 

 

. بعد إكمال تييشجع "م" الطلبة عىل التفكب  بآرائهم السابقة حول األطباء، ويتأكد من تبديل مواقفهم وتعاطفهم مع الصحف  ن ي 

:  تالقصة، يسأل "م" المجموعة عن كيفية مشاركة الصحفي  بتن الصحافة الموثوقة؟ اإلجابات الصحيحة ه 
ُ
ن لهذه القصة. كيف ت ي 

  وتشجيع الناس عىل تكوين اآلراء المستقلة من  
  العمل الصحقن

ن
االستشهاد بالمصادر، وإجراء البحث السليم، واستخدام الحقائق ف

  وتر العواطف.  دون اللعب عىل

 

ات األخبار    ينقل "م" النقاش إىل نرسر
 التلفزيون: هل يمكن لهدى وسهب  نرسر قصتهما هنا؟  فن

 

  :  يبدأ "م" التمرين التاىل 

 

ن أو ثالثة عىل  • ة،  يتدّرب الطلبة الذين يتوزعون عىل مجموعات تتألف من شخصي  ة أخبار قصب  اوح مدتهنرسر ن   ا تب  ما بي 

  التلفزيون. يمنح
،  بحيث يقدمون قصة هدى وسهب  كمذيغ  أخبار فن ن الطلبة عرسر دقائق   "م"  دقيقة واحدة إىل دقيقتي 

 إلنهاء هذه المهمة.  

ن مقاربات كل منهم.   • ، ويقارنون بي  ن ات كمذيعي   بعد انتهاء التدريب، تصبح األخبار جاهزة للبث! يقدم الطلبة النرسر

 

 دقيقة(   30كشف أالعيب أطباء األسنان )

 

  يونيسكيا، يطلق األطباء حملة  
هدى  مضادة لتكذيب عمل يكمل "م" القصة، فبعد نرسر األخبار عىل القناة التلفزيونية الرسمية فن

   وسهب  وال
 مصداقيته.  تشكيك فن

 

: نرسر اإلشاعات عبر   ار. اإلجابة الصحيحة ه    اتبعوها عندما كانوا هم األشر
  الطرق الت 

يطلب "م" من المجموعات التفكب  فن

وي تتمة القصة. تخرج اإلشاعات عن السيطرة، وتشعر   . ثم يعود "م" لب  حسابات وهمية عىل مواقع التواصل االجتماع 

  هذه البالد ال يريد تصديقهما. الصحف
 فن
ً
 يتان بالخوف، فيبدو وكأن احدا

 

: كيف يمكن لهدى وسهب  مواجهة هذه الحملة؟    يناقش "م" مع المجموعة السؤال التاىل 

 

 وما أفضل طريقة لكشف الحسابات الوهمية برأي الطلبة؟ لدينا طرق متعددة لكشف وتعقب الحسابات الوهمية:  

 

ء متعلق باالسم المكتوب عىل الحساب،   •  
البحث عن األسماء من خالل محركات البحث. إذا لم تستطع إيجاد أي شر

  .   الغالب حساب وهم 
 فهو فن

  الملف  يمكنك تعقب الصور الشخصية بواسطة خد •
  يتم اسخدامها فن

مة البحث عن طريق الصور عىل غوغل، والت 

. إذا كانت الصورة مستخدمة عىل حسابات أخرى بأسماء مختلفة، أو إذا كانت مستخدمة عىل مواقع أخرى،   الشخص 

  الغالب ليس صاحب الحساب. 
  الصورة هو فن

 فالشخص الذي يظهر فن

 



 آخرين يمكن لهدى وسهب  تعقبهم لكشف أالعيب األطباء. أليس بإمكانهما  يسأل "م" المجموعة إن كانوا يعرفون أشخ
ً
اصا

 تعقب شقيقة عمر؟ بالطبع!  

 

ن المؤثرة وأطباء األسنان إلثبات نظريتهما.  ن كشف العالقة بي   يمكن للصحفيتي 

 

 (  
 دقائق(  10النقاش النهان 

 

  يونيسكيا 
ن
  عليهم   يكمل "م" القصة. يبدأ الناس ف

، ولكنهم ال يعرفون من يصدقون وما الذي ينبغن
ً
 فشيئا

ً
بالعودة إىل صوابهم شيئا

اتخذت خطوة بسيطة نحو حل المشكلة الصحية عىل مستوى الوطن،  تنظيف أسنانهم. من تصديقه، وال يزال الناس يخشون 

  من التضليل اإلعالم  الذي مارسه أطباء
ن
 للتعاف

ً
 األسنان.    ولكن ال يزال الطريق طويال

 

  "م" عىل عمل المجموعات، ويسأل الطلبة إن كانوا قد استمتعوا بالعمل.  
 يثتن

 

 ما انطباعهم العام؟   •

ة؟ هل استمتعوا بالدور؟   • ة قصب 
ار لفب   كيف شعروا أثناء لعب دور األشر

ار أم األخيار؟   •  ما الدور األسهل؟ هل هو لعب دور األشر

 

ن الدروس المستفادة: ما فعلتموه للتو هو ما يطلق عليه اسم "المطعوم" أو   ح م مرة أخرى الغاية من هذا التمرين ويبي ّ يرسر

. ونأمل أن يكون هذا التمرين قد ساعدكم عىل بناء المضادات العقلية   ضد التضليل اإلعالم 
ن   تحارب التضليل  التحصي 

الت 

  .  
 الحقيق 

 

. وبعد لعب هذا الدور، نأمل أن تالفعال كما أثبت التمرين صعوبة التدخل  صبحوا  بعد انتشار مفعول التضليل اإلعالم 

 عىل كشف التضليل اإلعالم  المحتمل قبل تصديقه. 
ً
 أكب  قدرة

 

 األهداف التعلمية:  

 

  ال •
   وسائل التواصل االجتماع    هشيم عبر يمكن أن تنترسر األخبار المضللة كالنار فن

 هو األسهلانتشار العواطف السلبية  •

 تستطيع "الميم" تأليب الرأي العام  •

نت قد تتمتع الشخصيات والهويات المزيفة ب •  تأثب  كبب  عبر االنب 

 من مصادر األخبار  تقوم الصحافة ذات المصداقية عىل التحقق  •

  يمكن  •
اتيجيات الت   اتباعها الكتشاف األخبار الصحيحة والمضللة بأنفسهم فهم االسب 

 بالغة التعقيد والدقة   القدرة عىل فهم ما يجعل "الحقيقة" الصحفية  •

 

 

 


