
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نترنتعبرّاإلّشّالجنسيّ التحرّ 

 دة: دنيا أبو زايدالمرش عدادإ

 2019 ،ةالجنسي   االعتداءات ومنع السليمة ةالجنساني   وحدة في ةمرشد

 

. لقد جديدة صداقات وتكوين للتواصل رائعة وسيلة فهي اإلنترنت، برع أشخاص إلى معظمنا ثيتحد  

 شر  التحك ،حقيقية أيًضا خاطرمعديدة، ولكنها انطوت على  ةإيجابي راتتغي   اإلنترنت شبكة حدثتأ

 منها والحد   توعية حولهاال يجب بشعة جريمةهو  الشبكة عبر الجنسي االستغاللإن . ةالجنسي   واإلساءة

 .مرتكبيها ومعاقبة

ّ

 ة والثانويةعدادياإللطالب المدارس ّهذاّالدرسُّمَعدّ 

ّ

 :1األهداف

 عبر االنترنت ش الجنسي  لتحر  رفع وعي الطالب حول ظاهرة ا. 

 فكار والمعلومات.فحص مواقف الطالب وإتاحة المجال للنقاش وتبادل األ 

  ومواجهتها ش في الشبكةتمييز حاالت التحر  ن أجل م  تزويد الطالب بمهارات. 

                                                             
1

هة لإلناث والذكور على حد  سواء.ُكت َبت الجمل بصيغة المذك ر لكنه   ا موج 

 المواجهةالمنعّوالتشخيصّوّ– أسبوعّجهازّالتربيةّوالتعليمّحولّموضوعّاالعتداءاتّالجنسي ةّفيّالشبكة –محمي ون#

ّوزارةّالتربيةّوالتعليم
ةّاالستشاري ة ّالخدماتّالنفسي 

ةّومنعّاالعتداءاتّعلىّ وحدةّالجنساني 
 األوالدّوالشبيبة

 
 



ّ

ّدرس:سيرّال

ّل:القسمّاألوّ 

 .كلهم يعرفون سارة –نترنت خطر اإل فيديواليشاهد الطالب مقطع 

ة ظهرت في المقطع؟ ما هي الفيديو: ما هو موضوع الفيديو؟ أي مضامين جنسي  مقطع مناقشة  تم  ت

 ن الفيديو؟المشاعر واألفكار التي راودتكم؟ ما هي الرسالة التربوية م  

 

 ي:القسم الثان

د  ،نترنتعبر اإل ش الجنسي  وضوع التحر  ن الجمل حول منعرض للطالب مجموعة م    كل  حيث يحد 

راءهم حول آ خالل الحوار بدي الطالبيُ  .معلومة ويناقش هذه المواقف مع زميله ن كل  طالب موقفه م  

 و سمعوا عنها.أ خاضوهاتجارب شخصية عن ثون حد  المعلومات ومصداقيتها ويت

 م وأفكارهم وتجاربهم واقتراحاتهم حوللمشاعره صغينو ،ا مع طالب الصفعً ا موس  جري نقاشً نُ 

 ن الفعالية.استخالص الرسائل التربوية م  نحو ه الطالب نوج  . الموضوع

 القسم الثالث:

ّ:تيةالمضامينّاآلمنّخاللّنلخصّالفعاليةّ

ر أشكال التنم   على تنطوي أيًضاا في حياة الشبيبة ولكنها ا محوريً لوجيا الرقمية دورً والتكن لعبت

 ا.ا هاًم  ا اجتماعًي  ما يجعل مناقشتها وبحثها أمرً م ،لجنسي الجديدةش اوالتحر  

 .2017جريت في بريطانيا عام أأبحاث  نتائجهذه 

 ض لها الطالب.في الشبكة ويتعر   موجودةة واإلساءة الجنسي   ش الجنسي  حاالت التحر  

ة أشكالش الجنسي في الشبكة التحر  يتم  صور العرض ، همافيب ل واالهتمام غير المرغو: التدخ  بعد 

هاتفية المكالمات ال ،مرغوب فيهاالو غير أالئقة المسيئة وغير التعليقات الو أرسائل الرسال إ ،ةجنسي  ال

 و االبتزاز.أش باإلكراه التحر   ،لى السمعةإالتشهير واإلساءة  ،مسيئةالة نصي  الرسائل الأو 

 .ساءةضهم لإله لطلب المساعدة عند تعر  الطالب على التوج   حث  

ّ

ّ

https://www.youtube.com/watch?v=ThxmgXMBpoM


ّ

ّل:مَّالجُّ

 33  ة على الصور التي يقومون تعليقات جنسي   حصلون علىن الفتيان ي% م  14ن الفتيات و% م

 .نترنتاإلعبر بمشاركتها 

 23  ة لشخص آخر ويشاركها عبر صور جنسي   على اسرً  حصلا ن الطالب يعرفون شخصً % م

 األنترنت.

 صور ال حسابات وهمية من أجل تبادلون ئن نفس عمرهم ينشدقاء م  أص ديهمثلثا المراهقين ل

 رسائل.الو أتعليقات الة أو جنسي  ال

  تشات. سنابالب وآ واتسالتطبيق كش الجنسي عبر منصات التواصل التحر  يحدث 

 12  ي.ر  ن شركائهم لتبادل صور عُ ضوا لضغوطات م  ن المراهقين تعر  % م 

 10  ي  عتداء الجنسضن للتهديد باالن الفتيات يتعر  % م. 

 26  ي  نترنت حول سلوكهم الجنسن الطالب كانوا ضحية للشائعات على اإل% م. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نترنتاإلّأبطال

 دة: دنيا أبو زايدالمرش عدادإ

 2019 ،ةالجنسي   االعتداءات ومنع السليمة ةالجنساني   وحدة في ةمرشد

 

ّ ّلطالب المدارس اإلعدادية والثانويةهذاّالدرسُّمَعد 

ّ

ّاألهداف:

 ة عبر الشبكةساءة الجنسي  مخاطر اإلحول الطالب  وعي رفع 

  منح الطالب فرصة للبحث عن حلول 

   ه لطلب المساعدةتشجيع الطالب على التوج 

ّالقسمّاألول:

 مناقشتها في المجموعة: تم  تيقرأ الطالب القصة و . مانداأنعرض على الطالب قصة 

 عقاب القصة؟أفي  كموأفكار كمما هي مشاعر -

 لون ألماندا؟ماذا كنتم تقو -

 كيف انتهت القصة حسب رأيكم؟ -

 هذه القصة؟ تشبه ا هل صادفتم قصصً  -

 ماندا؟ أفون لو كنتم مكان كيف كنتم تتصر   -

 من هذه الظواهر؟ كيف يمكن الحد   -

 ن خالل هذه القصة؟ما هي الرسائل التي يمكن توجيهها للطالب واألهل م   -

ّ

ّ

ّ



ّالقسمّالثاني

ب اإلساءة و توجيهات داعمة لتجن  أقواعد  10حار" شخصية تشمل بإنطلب من الطالب كتابة "بوصلة 

ثم  األنسب بالنسبة لهم من بين ما كتبوه، العشر قواعدال ليختار الطالب ويت فقون حونترنت. في اإل

 بأسلوب يناسبهم. صوغهان

 

ّالقسمّالثالث:

ّتلخيصّالفعالية:

بحار في اإل خاللاتباع وسائل السالمة والنجاة هم على نحث  ، ون الفعاليةاكتسبوا م   حول ماللطالب  نسأل

ه لطلب المساعدة وتقديمها لآلخرين عهم على التوج  شج  ، ونسواء عبر الهاتف أو الحاسوب ،نترنتاإل

 وقت الحاجة.

وعلى  ،هذا العالم محفوف بالمخاطر، فنترنتو اإلساءة عبر اإلأش للتحر   شخص ض أي  قد يتعر  

 .خطوة كل   يفالحيطة والحذر  أخذالطالب 

 :، مثالساسية يجب اتباعهاأهناك خطوات 

 .ي شخص غير معروفأن م   الصداقة\ضافةعدم قبول طلبات اإل -

 .ن نطاق األصدقاءو المعلومات الشخصية في نطاق أوسع م  أعدم نشر الصور الشخصية  -

 ن ال تكون فاضحة.، أاالنتباه للحالة الشخصية عند نشر الصور -

 

ّماندا:أقصةّ

 ها علىمع صديقات أماندا اتفقت .كانت في الصف السابع منذ أنلبة كندية كتبت قصتها أماندا طا

فت على  ،ن خالل التشات عبر الصوت والصورةالتواصل مع غرباء م   ليها إد شخص مجهول تود  فتعر 

. استجابت له إلى أن ،ن تكشف له جسدهاأعدة مرات طلب منها  ، ثمبكلمات اإلطراء لفترة من الزمن

لى إن الوصول م   هذا الشخص نحيث تمك   ،فيسبوك"الرسالة عبر " أماندا مرور عام استلمت بعد

، فهو سيرسل صورها لعائلتها وأصدقائهافن لم تفعل إو ،أن تقابله وجها لوجه الرسالة طلب في .حسابها

هلها في وفوجئت هي وأ، ماندا لطلبهألم تستجب  .فيسبوك"الن خالل "عنوان بيتها ومدرستها م   يعرف

للتحقيق بعد أن أصبحت صورها في متناول يد  هايطلبونوباب بيتها  ونطرقرجال الشرطة يأحد األيام ب

 نستغرام" ..........االة لصورها وهي عارية على " باإلضافة لوجود صفحة خاص   ،الجميع

 



 

 

 

 

ّةبوصلتيّالخاص

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


