فكر بالغير قبل الشير
اعداد :مزنة حليحل ,مرشدة في وحدة الجنسانية السليمة ومنع االعتداءات الجنسية 2019

لإلنترنت استعماالت متعددة
• ما هي اهمية االنترنت في حياة االنسان؟
• ما هي التأثيرات السلبية لإلنترنت؟
• ماذا نقصد في المقولة " فكر بالغير قبل الشير ?"Share

االبحار في شبكات التواصل االجتماعي
• هل تعرضتم لتصرفات غير مريحة  /اساءات خالل ابحاركم
في شبكات التواصل االجتماعي؟
• ما هي نوعية االساءات التي قد يتعرض لها الشخص خالل
ابحاره في الشبكة؟
• اعطي امثلة:

قصة
سعاد طالبة نشيطة ومتميزة في الصف السادس ,تم اختيارها للمشاركة في برنامج تحديات مع
مجموعة من طالبات الطبقة في موضوع العلوم ,وفي نهاية العمل على المشروع ستسافر

المجموعة الى مدينة تل ابيب لتمثل المدرسة امام مدارس اخرى من الوسط العربي .لم يرق
هذا االختيار لشادية وبعض الزميالت من الصف ,ومن شدة غضبها على هذا القرار قررت
فتح مجموعة  Whats Appلبنات الصف بدون ضم سعاد للمجموعة .بدأت شادية ببث
االشاعات عن سعاد في المجموعة الجديدة حيث كتبت رسالة تشرح فيها ان سعاد قامت
باختالس النقود من حقيبة شادية خالل االستراحة ,وطلبت من جميع الطالبات االبتعاد عنها
والحذر منها .في اليوم التالي دخلت سعاد الى الصف والحظت ان طالبات الصف ينظرن اليها

بشكل غريب ,وال يتحدثن معها .عندما سالت سعاد ماذا حدث اجابتها احدى الطالبات انهن ال
يريدن أي عالقة معها النها سرقت نقود شادية.

اسئلة للنقاش
•
•
•
•
•
•
•
•

كيف شعرتم عند سماعكم للقصة؟
بماذا فكرتم؟
ما هو رايكم بتصرف شادية؟
ما هو رايكم بتصرف بنات الصف؟
لو كنتم مكان احدى البنات في الصف كيف ستتصرفون؟
لو كنتم مكان سعاد ماذا كنتم ستفعلون؟
هل تستعملون تطبيق ال واتس اب؟ ألي اهداف؟
حسب رايكم أيها اصعب :االساءة في الصف /المدرسة ام االساءة
في الوتس اب؟ لماذا؟

نوعان من االساءة
االساءة "العادية":

االساءة داخل الشبكة:

هي االساءة التي توجه لشخص معين
او لمجموعة اشخاص وتشمل عنف
كالمي مثل :التهديد ,السخرية ,نشر
الشائعات ,عنف جسدي مثل :اضرب,
الركل وتدمير الممتلكات ,او عنف
اجتماعي مثل النبذ ,الحرمان او
التجاهل.

هي االساءة التي تنفذ بالوسائل
التكنلوجية مثل االنترنت ,الهاتف
المحمول والهدف منها هو تشويه
سمعة شخص ما أو مضايقته أو
إحراجه أو ترهيبه أو مهاجمته .يمكن
ان تحدث هذه االساءة في مواقع
التواصل االجتماعي بكل انواعها
وتتنوع ما بين االساءة اللفظية او نشر
صور ومقاطع فيديو.

ما هو الفرق بين االساءة "العادية" واالساءة عن طريق
الشبكة؟
االساءة في الصف /المدرسة

االساءة في الوتس اب

مالحظة :العمل في مجموعات صغيرة  3-4طالب

االساءة "العادية" مقابل االساءة في الشبكة
موافق جدا

االساءة في الشبكة اصعب من االساءة في
المدرسة .الن الجميع يستطيع ان يرى االساءة
ألنها تستمر بالظهور مع كل مشاهدة.
االساءة في المدرسة اصعب من االساءة في
الشبكة الن األذى يكون جسماني فقط
االساءة الى االخرين في مواقع التواصل
االجتماعي اسهل من االساءة لهم في المدرسة

عندما نرى اساءة لشخص معين داخل مواقع
التواصل االجتماعي فهذا ال يعنينا ,وال توجد
علينا اي مسؤولية اتجاه الحدث ,نحن نعلم انه ال
نستطيع تغير أي شيء.

موافق بشكل جزئي

غير موافق

اسئلة للنقاش
• هل كانت لديك صعوبة معينة في اتخاذ موقف بالنسبة
لالدعاءات السابقة؟ لماذا؟
• حسب رايك ,ايها اصعب :االساءة "العادية " وجها لوجه ام
االساءة عن طريق الشبكة؟ لماذا؟

االساءة عن طريق الشبكة
االساءة هي اساءة ,سواء كانت وجها لوجه او بواسطة الشبكة .ولكن لإلساءة عن طريق الشبكة

مميزات تجعلها في بعض االحيان اصعب من االساءة وجها لوجه ومن هذه المميزات:
 االساءة عن طريق الشبكة ال تمس فقط بالطالب داخل المدرسة ولكن يمكن ان تمس ايضا باألهل
والعائلة ,طالب من مدارس اخرى ,اشخاص من مختلف العالم وهي تنتشر بسرعة فائقة مثل نشر فيديو
اباحي او صورة غير الئقة.

 حقيقة كون الشخص يستطيع االبحار في اإلنترنت تحت اسم مستعار ،والذي يخفي الهوية الحقيقية ،
تجعل الناس يسيئون لألخرين دون خوف او رادع وبشكل قاسي جدا.
 ألن المعتدي والضحية ليسا في نفس المكان  ،يشعر المعتدي بحرية أكبر لكسر قواعد العالم الحقيقي.

 عندما يتعرض المرء لإلساءة في المدرسة  ،يمكنك العودة إلى المنزل أو الهروب من المكان ولكن عندما
يتعرض لإلساءة في االنترنت فال يمكننا ان نهرب من ذلك.

ماذا يمكننا ان نفعل للحد من االساءة عن طريق الشبكة؟

للتلخيص
• ما هي االشياء الجديدة التي اكتسبتها اليوم من اللقاء؟
• كيف ستتصرف في حالة تعرضت الى اساءة عن طريق
االنترنت؟
• كيف ستتصرف في حالة كنت شاهدا لتعرض شخص اخر
لإلساءة عن طريق االنترنت؟

