
ورشة عمل للمرحلة االعدادية والثانوية 

 بموضوع االساءة عبر االنترنت

 2019مرشدة في وحدة الجنسانية السليمة ومنع االعتداءات الجنسية ,  حليحلمزنة : اعداد



ظاهرة العنف واالساءة عبر اإلنترنت بين الشباب في 

 إسرائيل
بموضوع ظاهرة العنف  2016في سنة ( الشرطة)في بحث اجرته وزارة االمن الداخلي 

 :واالساءة عبر اإلنترنت بين الشباب في إسرائيل ظهرت النتائج التالية

 



من المراهقين والشباب تعرضوا  %33عند التمعن في هذه النتائج نالحظ ان •

 :  ( اشخاص 3كل من 1) االنترنت أي لإلساءة عبر 

 تعرضوا للتشهير واالهانة   18%    

 تعرضوا للتهديد والعنف الكالمي 11%   

 تعرضوا للتحرش الجنسي 3%   

 تعرضوا إلساءة اخرى 1%   

 

 



 اسئلة للنقاش

 ما هو شعورك عندما سمعت النتائج؟•

 بماذا فكرت؟•

 هل هذه النتائج واقعية حسب رايك؟•

,  حسب رايك, اشترك في البحث مجموعة من النساء والرجال•

هل يمكن ان يكون هنالك اختالف بين اجابات النساء 

 االعتداءاءاتوالرجال بالنسبة لنسبة االساءة  لكل نوع من 

 التي تعرضوا لها؟ اشرح؟

 



 تقسيم النتائج حسب الجنس

 مجموعة النساء الرجال مجموعة

نسبة المشتركين في 

 البحث

نسبة المشتركات في  نسبة  المعتدى عليهم

 البحث

 

 نسبة  المعتدى عليهن

 

 %30 %9 %34 %12 تهديد وعنف كالمي

 %56 %17 %56 %20 تشهير واهانة

 %13 %4 %6 %2 تحرش جنسي

 %1 %0 %4 %1 اخر

 لم يتعرضوا لإلساءة

 في السنة االخيرة

65% --- 70% 

 %100 %100 %100 %100 المجموع

 ماذا يمكن ان نستنتج من المعطيات؟



, نالحظ ان الرجال يتعرضون لإلساءات من نوع التهديد والعنف الكالمي

بينما النساء تتعرضن لإلساءة من نوع , بنسبة اعلى من النساء التشهير واالهانة

 .التحرش الجنسي بنسبة اعلى من  الرجال
 

  
 

 مجموعة النساء الرجال مجموعة

نسبة المشتركين في 

 البحث

نسبة المشتركات في  نسبة  المعتدى عليهم

 البحث

 

 نسبة  المعتدى عليهن

 

 %30 %9 %34 %12 تهديد وعنف كالمي

 %56 %17 %56 %20 تشهير واهانة

 %13 %4 %6 %2 تحرش جنسي

 %1 %0 %4 %1 اخر

 لم يتعرضوا لإلساءة

 في السنة االخيرة

65% --- 70% 

 %100 %100 %100 %100 المجموع



هل يمكن الحد من ظاهرة االساءة عبر االنترنت حسب 

 رايك؟

 



 :االجابة حسب نتائج البحث 

 



هي الوسائل التي قد تساعدنا على ما , رايكحسب 

 التعامل مع ظاهرة االساءة عبر االنترنت؟

 



 :االجابات حسب نتائج البحث

 



 للتلخيص

 مع ماذا اخرج اليوم من اللقاء؟•

ما هي الخطوات الفعلية االولى التي سأقوم بها للحد من •

 ظاهرة االساءة عبر اإلنترنت بعد هذا اللقاء؟ 

 :على الصعيد الشخصي-

 :على الصعيد العائلي-

 :على الصعيد المدرسي -

 ____اخر -


