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 1ر الصور واألفالم في الشبكةش  ن   -درس في موضوع

 2األهداف

  أساليب الرّد  حول االجتماعية، والتوّصل إلى اتفاق-المسؤولية الشخصية، والمسؤولية المدنيةتطوير
سمعتهم، مع التمحور بشكل تهاك خصوصّية طالب آخرين أو تشويه الطالب ِمن انغ، بغية منع والتبلي

 شبكات التواصل االجتماعي.   عبر خاص في النشاطات التي تتمّ 

  خرين.إيذاء أنفسهم وإيذاء اآلتعزيز الطالب والتأكيد على انهم يستطيعون تفادي 

  ّفالم في شبكات األصور والمعلومات وال بة على نشررفع الوعي للدالالت والنتائج المحتملة المترت
 التواصل االجتماعي.

 تطوير معايير مناسبة للسلوك األمثل في الشبكة 
 وسائل ومواد مساعدة

  حاسوب مرتبط بالشبكة ومسالط 
 نشر صورة فاضحة  ،َنْشر صورة محرجة: انمفل 

 توصيات للمعلم

  ِمسبًقا بغية فحص مدى مالءمتها للصف. ن المفضل أن يقرأ المعلم الحاالت المرفقة م 

  ِن المفضل طباعة البطاقات التي في الملحق كعدد المجموعات.م 
 

مثيرة ووفيرة للتعلّم واالستمتاع وإنشاء  افرصً َحَصلت في القرن الواحد والعشرين  الثورة المعلوماتية التي تتيح
 د أنها تنطوي أيًضا على تحديات جديدة ومعقّدة، تعّرض مستهلكيها إلى الخطر واإليذاء.  يْ العالقات االجتماعية، بَ 

ى العالقات ة ممّيزة إلنشاء شتّ االجتماعي بشكل خاص منصّ ر شبكة االنترنت بشكل عام وشبكات التواصل وف  ت  
من خالل التشابه في مجاالت االهتمام أو القيم، ولكن تكمن في هذه المنصة أيًضا نشاطات ، وذلك مع اآلخرين

 مؤذية محتملة.    
ة فيها، علينا أن وتقييداتها والتحديات الكامناالجتماعي عندما نوّد تطوير الحديث بشأن فوائد شبكات التواصل 

ن خالل هذا إلى تطوير الوعي لدى طالبنا بشأن ة التي تحتلها في حياة طالبنا، وأن نطمح مِ ي المكانة المركزيّ عِ نَ 
في الشبكة وأهمية استخدام األدوات التكنولوجية واألجهزة الشخصية بحكمة، باإلضافة إلى  األمثل السلوك

 االفتراضي وتحدياته.  التوعية حول التعقيد الكامن في الحّيز 

                                                             
 ציר התמודדות במצב סיכון -חושבים לפני שמפיצים

1
اآلمن في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع يعتمد الدرس على درس "خصوصي بشكل عمومي" وهو درس أعّدته لجنة اإلبحار  

 وزارة القضاء.

2
تِبت الجمل في صيغة المذّكر، لكنها موّجهة لإلناث والذكور على حّد سواء.   ك 

   20# 

 نفّكر قبل أن ننشر

 الترحبية والتعليم وزا ةاآلمن في  حبار إلجنة الإ

https://www.youtube.com/watch?v=M5pvl2NSTZ4&list=PLstSEvEmr9e9s662nWFpFAsI0nmEe8e1T&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8OHHlT6OX44&list=PLstSEvEmr9e9s662nWFpFAsI0nmEe8e1T&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8OHHlT6OX44&list=PLstSEvEmr9e9s662nWFpFAsI0nmEe8e1T&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8OHHlT6OX44&list=PLstSEvEmr9e9s662nWFpFAsI0nmEe8e1T&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8OHHlT6OX44&list=PLstSEvEmr9e9s662nWFpFAsI0nmEe8e1T&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8OHHlT6OX44&list=PLstSEvEmr9e9s662nWFpFAsI0nmEe8e1T&index=2
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 تمهيد

 الشبكة لدى الطالب:  المعلم النقاش بأسئلة حول استخداميستهّل 

  التواصل مع أفراد العائلة  علّم، قضاء أوقات الفراغ،)الت ض؟اغرأمتى تستخدمون الشبكة؟ ألي
 ( باستمرار واألصدقاء

  يمكنكم أن تخبرونا حول تجربتكم في ماذا التي تشاركون فيها؟ التواصل االجتماعيشبكات ما هي 
 ؟ )لماذا اخترتم أن تكونوا هناك؟ ما المكسب؟ ماذا يمكن أن يكون الثمن؟(التواصل االجتماعيشبكات 

 أخبرونا عن تجربة إيجابية خضتموها في الشبكة. ماذا حصل لكم هناك؟ 
  ّتعرفونهم؟شابات ال ي الشبكة على صور أو أفالم لشباب أو لعتم فهل حصل لكم أن اط 
 الفيسبوك، االنستغرام، السنابتشات..(؟بواسطة الشبكة ) ر الصور بواسطةشْ نَ  ما رأيكم في 
 إلى أشخاص آخرين؟ ما هي االعتبارات التي توّجهكم في  تقومون بتمرير أفالم وصور َتِصلكم هل

 ذلك؟
 ت محرجة حاال؟ هل تقومون بالتقاط صور لِ لحاالت محرجة حصلت لكملتقاط صور هل تقومون با

 ؟ لماذا؟حصلت أِلشخاص حولكم
 ؟المحرجة ماذا تفعلون بهذه الصور 
 وندم على ذلك فيما بعد؟لزميله او لنفسه  محرجةً  فيها صورةً ط وّد أن يطلعنا على حالة التقَمن ي 

 
 

 إلى موضوع نشر هذه الحاالت تتطّرق بواسطة المسالط. هاعرضالحاالت المرفقة أو ي يقرأ المعلم . أ
 الصور واألفالم في الشبكة.

 4)تتكّون كل مجموعة من  واحدة حالة جري كل مجموعة نقاًشا حولينقسم الصف إلى مجموعات. ت   . ب
  .واألسئلة الحاالت الملحقأقصى(. يحوي  طالب كحدّ 

ق إلى نقاش قصير في المجموعة الكاملة، حيث يتم التطر   ىجر  بعد انتهاء النقاش في المجموعات، ي   . ت
ق إلى النواحي التالية خالل ن خالل الحديث الجماعي. من المفضل التطر  صت م  ل  خ  ر التي است  ب  الع  

 النقاش:
  ّالتقط الصور استعراضها )يكمن االختالف في الشخص الذي التشابه واالختالف بين الحاالت التي تم 

رّد في أيًضا هناك اختالف لصور لآلخرين. ن التقط الصور لنفسه، وهناك َمن التقط اهناك مَ  -وَنَشَرها
 تعّرض لإليذاء(.   فعل الشخص الذي

  ِأن يقومعلى  ال يعني اننا نوافق وإرسالها إلى صديق ةلصورا طن المهم التأكيد على أن التقام 
 توزيعها ونشرها.ب

 مام شخص معين، على التقاط الصورة أو االنكشاف أ الموافقة ِمن المهم التوضيح وإبراز الفرق بين
 وتوزيعها.  الصورة والموافقة على نشر

  ِمكن أن يتّم ذلك في إطار تفاعٍل ذ نقل رسالة مفادها أن التقاط الصور هو أمر شرعي حيث ين المحبّ م
ف مع المحافظة على ك بموافقة األطرا، ولكن من المهم أيًضا أن يتّم ذليجري بين األشخاص جتماعيا
 الفاصل بين المزاح واالستمتاع واإليذاء واإلهانة.   لحدّ ا

  ِر عن اآلخرين ما ال ترغب ش  نْ ال تَ  -ن المجدي الحديث عن المراعاة واإلحساس باآلخر واالكتراث لهم
 ائك. ر عنك أو عن أعزّ نشَ أن ي  

   ّث )أي كل شخصدَ المتداخلين في الحَ  ا جميعلهيجب التأكيد على المسؤولية الشخصية التي يتحم 
 المعلومات لآلخرين.  وتوزيع نشرالاستلم الصورة( وأهمية تحكيم العقل قبل 

  ّْعِرَضت: " ق خالل النقاش إلى الجانبيجب التطر  "صوصّيةقانون حماية الخالقانوني للحاالت التي است 
 "ش الجنسيقانون منع التحرّ "منع انتهاك خصوصية الشخص ما لم يتم الحصول موافقته، والذي ي

تّم  م الشخص الذيلْ فيلم حميمي دون عِ أي ر نشر بِ عتَ الذي يَ ( ""قانون األفالم القصيرة -وتعديل القانون)
سنة فما 12ّن تحّمل المسؤولية الجنائية هو إلى أن سِ  ائية. تجدر اإلشارةجن مخالفةً في الفيلم تصويره 

انتهاك الخصوصية في إطار ارتكبوا مخالفات يمكن تقديم الئحة اتهام ضد شبان أو شابات  فوق، حيث
 ش الجنسي. أو التحرّ 

 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/087_001.htm
http://www.justice.gov.il/SpecialProjects/OnlineSexualPublications/Documents/Law2014.pdf
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َمنع المخالفات القانونية التي يرتكبها : ومن أجل التلخيص يمكن عرض الفيلم التالي أمام الصف النقاش،  بعد
  الشباب )حالة الشابة(
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 يمكن أن يستبدل المعلم األسماء الموجودة في البطاقات، إذا اقتضت الحاجة. 

 الحالة األولى
إلى منطقة غور األردن ِمن أجل تجهيز المنطقة المخّصصة للمخيم الصيفي ن طالب حركة الشبيبة مِ  قسم  في بداية العطلة الصيفية، ذهب 

الذي سيبدأ في نفس األسبوع. دخل شفيق في إحدى األمسيات إلى إحدى الخيمات، فوجد عمر وهو يستبدل مالبسه كي يخلد الى النوم. ابتسم 
 ة ماكرة وتناول هاتفه الخلوي، والتقط صورة لعمر وهو يرتدي مالبسه الداخلية فقط.  شفيق ابتسام

قبل أن يدرك عمر ما حصل، أرسل شفيق الصورة في الواتسآب إلى سائر الرفاق الذين سينضّمون إلى المخيم وكتب: "هيا تعالوا سريًعا، 
 نحن ننتظركم هنا.. تحصل هنا أمور مضحكة" 

 المجموعة فوًرا.إلى  قتدفّ بدأت الردود بال
 كتب أحدهم: "عمر، غًدا اريد أن أراك في مالبس داخلية باللون األحمر"، وكتب آخر: "نريد صوًرا إضافية، هذه الصورة ال تكفي". لقد تمّ 

 تحميل الصورة في االنستغرام أيًضا وحصلت على الكثير ِمن التعليقات و"الاليكات". 
ر أن يغادر المخيم وأن يعود إلى بيته فوًرا، ولكن أثناء قيامه بحزم أمتعته الحظ ظهور تعليقات أخرى: "يا رّ عندما قرأ عمر التعليقات، ق

 ..أن يفعلب حول ما يجما تفعلونه مؤذ" ، "ال تنشروا الصورة، قوموا بمحوها". قرأ عمر التعليقات وتخّبط إن أصحاب، هذا غير مقبول، 

للنقاش في أعقاب الحالة ألولى: أسئلة  

  ِشَرت؟   ماذا فّكر وشعر عمر بعد أن َعلِم أن صورته قد ن 
 فقط؟ هل هناك شركاء آخرون في اإلساءة؟ لى عمر؟ هل شفيق هو َمن أساء إلى عمرَمن أساء إ 
  لماذا كان أول رد فعٍل لعمر هو حزم أمتعته والرغبة في المغادرة حسب رأيكم؟ 
 ما هي وسائل المواجهة اإلضافية التي تقترحونها على عمر؟  
 الصورة المحرجة )الواقفين جانًبا(؟ وااستلم ما هي مسؤولية وواجب األشخاص الذين 
 ماذا ستفعلون لو كنتم مكان عمر؟ 
 ماذا ستفعلون لو انكم اطلعتم على الصورة التي ن شِرت؟ 
 هل صادفتم حاالت مماثلة؟ ماذا فعلتم؟ 

https://www.youtube.com/watch?v=oCvP8NXKqus&list=PLGSignVgHrxqSSdW0GtxpXTV50HwP6dZM&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=oCvP8NXKqus&list=PLGSignVgHrxqSSdW0GtxpXTV50HwP6dZM&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=oCvP8NXKqus&list=PLGSignVgHrxqSSdW0GtxpXTV50HwP6dZM&index=4
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سئلة للنقاش في أعقاب الحالة الثانيةأ  

  ِنه هو َمن التقط الصورة ن أكيف يمكن تفسير مشاعر االستياء والغضب التي انتابت إياد في اعقاب نشر الصورة، بالرغم م
 وأرسلها إلى أصدقائه؟

  ء: "ماذا أجابه أحد األصدقاف جّراء نشر صورته، ياء إياد الشديدرامي مع أصدقائه وأخبرهم عن استبعد عّدة ايام تحّدث
رسل الصورة في الواتسآب بنفسه!، ولهذا، من الواضح انه ال يكترث لنشر صورته". ما رأيكم؟ ماذا تقصد انه "استاء"؟ لقد أ

 سيكون رّدكم على أقوال هذا الصديق؟ 
  ماذا ستكون إجابتكم لو أن إياد كتب في المجموعة: "هذه الصورة م رسلة إليكم فقط، ال تنشروها"؟ 
 كيف كنتم ستواجهون ما حصل لو كنتم مكان إياد؟ 
 هل صادفتم حاالت مماثلة؟ ماذا فعلتم؟ 

 الحالة الثانية
ن طالب حركة الشبيبة إلى منطقة غور األردن ِمن أجل تجهيز المنطقة المخّصصة للمخيم قسم مِ  في بداية العطلة الصيفية، ذهب

رسلها الصيفي الذي سيبدأ في نفس األسبوع. في مساء اليوم األول قّرر إياد أن يلتقط صورة لنفسه وهو يرتدي مالبسه الداخلية وأن ي
 : "أنا استمتع هنا.. في انتظاركم". رسل إياد الصورة وكتبالحركة سينضمون إليه الحًقا. أ خمسة أصدقاء مقّربين منإلى 

أرسلها لصديقه نديم وكتب: "بعد فترة وجيزة سأكون أنا هناك أيًضا.. سأستمتع كثيًرا". ياد، الصورة، فرامي، وهو أحد أصدقاء إاستلم 
ما زال هناك .. في حركة الشبيبة: "هكذا يستمتعون أيًضا وكتبأخرى، أرسل الصورة إلى أصدقائه  نديم، هو عضو في حركة شبيبة

م وحصلت على !"، وهكذا بدأت صورة إياد تنتشر في الشبكة وتنتقل ِمن شخص إلى آخر بل وتّم تحميلها على االنستغراالكثير لنتعلّمه
ب وشعر باالستياء. فّكر في كيفية ضِ إياد أن صورته ن ِشرت على المأل دون موافقته غَ و"الاليكات". عندما اكتشف  الكثير ِمن التعليقات

صّور فيلًما قصيًرا وحّمله على الشبكة حيث عّبر ِمن خالله عن مشاعره في  -وفي النهاية قّرر أن يفعل شيًئاالرّد على ما حصل 
 على هذا العمل الجريء.وه شّجعأصدقائه في المخيم حيث  ي الشبكة وِمنف سرعان ما وصلت إياد ردود  ر الصورة. أعقاب َنشْ 
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 الحالة الثالثة
واستمتعوا. التقط  يوسف، وهو أحد األصدقاء في المجموعة، الكثير ِمن  حيث سبحوا ولعبوا، فيةخالل العطلة الصيالتقى األصدقاء في البركة 

ل الصور التي التقطها الحظ أن باسمة تظهر في أحدى الصور في اللحظة التي قفزت فيها إلى البركة حيث الصور بواسطة هاتفه. عندما تأمّ 
 . اهترتديكانت ي الت س البحربالمانزلق القسم العلوي ِمن 

ظة لقد كان يوسف سعيًدا جًدا ألنه استطاع توثيق "َحَدث مؤّثر" كهذا، وأرسل الصورة إلى األصدقاء المتواجدين في اللقاء وكتب تحتها: "لح
 .فريدة ال يمكن تفويتها"
خر: "يا آ بتَ وكَ  .." ذاكهما أجملك باسمة، ب آخر "تَ ب أحدهم: "نريد المزيد ِمن الصور" وكَ تَ ق في المجموعة سريًعا. كَ بدأت التعليقات بالتدفّ 

 ن التعليقات و"الاليكات". تحميل الصورة في االنستغرام وحصلت على الكثير مِ  لها من مواقف مضحكة" سرعان ما تمّ 
وذهبت إلى وهي تشعر بالخجل والحرج. ارتدت مالبسها ت غادرالتعليقات في الشبكة، ف الحظت باسمة ضحكات اصدقائها في البركة وقرأت

 ب على مكالمات أصدقائها أو رسائلهم خالل ذاك المساء والمساء الذي يليه. لم ت جِ . البيت فوًرا
ر والداها التوّجه فوًرا لمديرة المدرسة وتقديم شكوى في الشرطة قرّ ف ،ا حصلة واستنطقوها فأخبرتهم عمّ ر حالتها النفسيّ الحظ والداها تغيّ 

 .أيًضا

للنقاش في أعقاب الحالة الثالثةأسئلة   

 رها؟ )هل هناك فرق بين التقاط الصورة ونشرها؟(شْ التقاط الصورة ونَ ب تحسب رأيكم بعد أن َعلِم ماذا شعرت باسمة 
 هو يوسف فقط؟ هل هناك مشاركون آخرون  في اإلساءة؟ َمن أساء لباسمة؟ هل َمن أساء لباسمة 
 ن جانًبا(؟رأيكم )الواقفيالصورة المحرجة حسب  وااستلم ما هو واجب ومسؤولية األشخاص الذين 
  في مواجهة ما حصل؟تها باسمة الطريقة التي انتهجما رأيكم في 
 ؟ماذا ستفعلون لو كنتم مكان باسمة 
 ماذا ستفعلون لو انكم اطلعتم على هذه الصورة أو على أي صورة أخرى ذات طابع جنسي؟  
 م؟هل صادفتم حاالت مماثلة؟ ماذا فعلت 


