
 

 

 

 

 

 

 

 

 ةة والرسائل الجنسي  اإلباحي  
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ّ ش ال وش أنش الصعبش التنازلش عنهاش م ش ش باتش حيثش ،ااش مطلق ش ناش نعتمدش عليهاش اعتماد ش ل ش ع ش نش اجتياحش التكنولوجياش لعالمناش ج ش أش فيش ش ك

ش .ش حياتناش فيلمةش و ش الع ش ش حدثتهأيجابيش الذيش التأثيرش اإلش إلضافةش إلىهذاش باش ،تجاهلها

ش  د  ش والمراهقاأليُع  ش الش نووالد ش م ش الفئة ش الفئاتكبرى ش بين ش التكنولوجياش ن ش تستهلّ ش التي ش تفوق ش حيث ش ، ش خبرتهم عالمش في

وش أبناءش هاش األفيش دش نستطيعش السيطرةش علىش نوعيةش المواقعش التيش يبحرعشُ لمش ن ش ،ش كماش أنناش هلش والمعلميننترنتش خبرةش األاإل

ش ش مضامينال ش تكمن ش يستهلكونها. ش التي ش التطو ش هنا ش هذا ش األش ،رخطورة ش يبحر ش الشبكةش حيث ش مراقبش في ش غير ش بشكل بناء

ش ،ةالعالقاتش الرومنسي ماش الش سي ش ،تذويتش مفاهيمش خاطئةش فيش مجاالتش الحياةش المختلفةقيامهمش بلىش إيش يؤد ش ش ماش ،العنكبوتية

ش الجنسي ش ،ةالزوجي ش ،الحب ش الجنسي ش ،ةاألدوار ش الجنسينش ،ةالعالقة ش بين ش العالقة ش التبادلش ش ،قدسية ش ومفاهيم حرمتها

ش جنسي فش ؛ةوالموافق ش الطالبش بدوافع ن ش غريزي يُشح  ش يملّش ة ش ال ش ردعهاأة ش أو ش غيرش جنسي ش وتصرفات ش ش ،دواتش لضبطها ة

ش .اواجتماعي ش اش ديني ش ش ،امقبولةش قانوني ش 

نش هنا،ش تزدادش أهمية اءش يهدفش بن ش ش حوار ش ش دارةإلش المجالش تاحةوإش األبناء،جانبش لىش إتواجدهمش وهلش والمربينش دورش األش م 

ش إ ش األش التيش معضالتالمواقفش واللىش مناقشة ش فيش حياتهميواجهها ش ش ،بناء ش وإدراكش ماش آوتوفير ش فيش فهم لياتش تساعدهم

دب ش تصلهمش مقبولةش التيش الكةش وغيرش لرسائلش المشو ش اش بشأنةش نش اتخاذش قراراتش صحي نهمش م ش وتمك ش ش ،يدورش حولهم ش ح  نش كل  م 

ب ش .وصو 

ش 
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  األولى فعاليةال

 

 ثد  مناقشة ح  

 هداف:األ

 ة ومناقشته داخل الصف.باحيّ موضوع اإل يتمحور حولث من الواقع االجتماعي د  عرض ح   .1

وخلقش حوارش ش ،كةرسائلش مشو ش ش التيش ترتكزش علىش ةجنسي المضامينش السلوكياتش وحولش الوعيش الطالبش ش رفع .2

 نش هذهش المضامين.قدرةش الطالبش علىش التمييزش بيش تعزيزش لىإيهدفش 

ضونش لهاش فيش حياتهمش ةش التيش يتعر ش النقدش لكيفيةش التعاملش معش المضامينش الجنسي ش تكسابش الطالبش مهاراإ .3

ش ة.الشخصي 

عرضهش علىش يقومش بحدش مواقعش التواصلش االجتماعيش فيش البالدش )فيش أش رش ش ثش نُش د ش هش بقراءةش ح ش يقومش الموج ش ل: و  القسم األ

نش خاللش جراءش نقاشش إش ثمش يتم ش ،ش وش توزيعهش علىش الطالب(أالكاكفش  ش سئلةش التالية:ش ش األم 

 اسئلة للنقاش

 عند قراءة التقرير؟ مما هي المشاعر التي تراودك 

 عند قراءة التقرير؟ مفكار التي تراودكما هي األ 

 ؟ةالمحيط تافي بيئ ةمشابه اداث  أح؟ هل نواجه حسب رأيكم هل هذا التقرير حقيقي 

 ث مشابه؟د  عن ح   مهل سمعت 

 ؟ونفتتصرّ س؟ كيف ونتفعلسماذا م، ففي البيئة القريبة منك امشابه   اث  حد ملو واجهت 

  ؟ كيف؟ قبيلن هذا الم   داث  أحهل يمكن منع 

  مساعدة؟الللحصول على  ونهتتوجّ سلمن 

ش 

ش 

ش 

ش 

ش 

ش 



ش 

ش 

ش 

حالة انفالت أخالقي في المدينة في أعقاب صدمة هناك ث: )د  وصف الح  

 (لمراهقين

 ،المراهقين لدىوخاصة في اآلونة األخيرة،  ن الناحية االجتماعيةينة م  مدالا في ادت األوضاع سوء  دزلقد ا

ة ا هو اقتحام وباء اإلباحيّ سبب ازدياد األوضاع سوء   قد يكون والمقصود هنا طالب وطالبات المرحلة الثانوية.

ة إلباحيّ خالل هذا األسبوع تسريب عشرات الصور ا ت عن أنه تمّ ن   المدينةكشف موقع لقد  جدران المدارس.

ا الحق   هدرط ة، تمّ ثانويفي المرحلة القت مع طالب حقّ  المدينةم أن شرطة ل  وعُ ات، ن عشر فتيوالفاضحة ألكثر م  

ته الذي انتهت مدّ  منزلياالعتقال الووضعته قيد قد أخلت الشرطة سبيل الطالب ل ن مدرسته بسبب ما فعله.م  

م إغالق الملف أم سيقدّ  إذا ما سيتمّ  راقرخذ التّ ثم سيُ  ،داثعرض القاصر على ضابط األح وسيتمّ  ،يالماض األحد

مكّثفة على خلفية تسريب طالب ع أن تشهد المدينة في األيام القريبة حملة اعتقاالت ن المتوقّ م   القاصر للمحاكمة.

 الصور.

ا ة لبعض الطالباتإلى أنه قد تم تسريب تسجيالت صوتيّ  تجدر اإلشارة ن الغضب حالة م   مدينةالعّمت لقد  .أيض 

ا الكشف  يتمّ  ة هذه األنباء.ن صحّ يد بعض العاملين االجتماعيوأكّ  ،واالستنكار عن فتاة أو فتاتين من المنطقة يومي 

ن  م   زالت األسباب مجهولة.ما و ،صورهن إلى الشّبانأرسلن م 

بين جمهور  اميمهوتع وذكرت مصادر أن هناك أنباء حول محاولة شبان اإليقاع بالفتيات عبر نشر صورهن

هذه الصور خالل  تسريب كلّ  هو كيف تمّ  ام في المدينةالع رأيما أثار ال يشار إلى أن أشدّ  الطالب الثانويين.

 ن وراء ذلك؟الهدف م  أسبوع واحد؟ وما 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الثانية فعاليةال

 

 ةباحي  إر صور ش  ن  

 األهداف:

 ة المرأة والرجل.حة في المجتمع حول جنسانيّ وعي الطالب للفجوات والرسائل المتناقضة المطرو رفع .1

 ر الصور.لي ونش  موضوع التصوير اآل حولمن آخلق حوار  .2

 ة.ق بالجنسانيّ ي األفكار المسبقة بما يتعلّ تحدّ  .3

 معايير.المساواة في الو متبادلالحترام واالعات توقّ الحديد إلى تق حوار بين الجنسين يهدف ل  خ   .4

 

 سير الفعالية

ش طالب:لش المركدش الأيس

 .ال(اش هاتفش نق ش الجميعش تقريب ش بحوزةش نش أ)نالحظش ش ال؟نش لديهش هاتفش نق ش م ش  -

نش بينش الطالبش علىش اللوحش وم ش ش أقوالماش هيش االستعماالتش الشائعةش للهاتفش النقالش بينش الطالب؟ش )نكتبش  -

 ......(التقاطش الصورش ،البحثش فيش االنترنتش بواسطةمش التعل ش ش ،جابات:ش التواصلش معش االخريناإل

اش ألالطالبش ش لتقطلماذاش ي - نش أجلش جاباتش ممكنة:ش إنفسهم؟ش )صور  لالستمتاعش ش ،ةش فيش حياتناحداثش مهم ش أتوثيقش م 

إلرسالهاش الىش ش ،خرينإعجابش اآلإلثارةش ش ،ةصدقاءش بتجاربناش الشخصي لمشاركةش األش ،جميلةالمناظرش الب

 (صدقاء....األ

خطارش لىش األإتنبيهناش ش نامجش إلى.ش يهدفش هذاش البرهاتفناش النقالش فيبرنامجش خاصش ش ناش نستطيعش تحميلنألش لنتخي ش  -

ريدش أ:ش عندماش علىش النحوش اآلتيالبرنامجش يعملش خر.ش آلىش كخصش إرسالش صورش إش ىعلش ممكنةش المترت بةال

ش نش يرسلنش الهاتفش النقالش يقومش البرنامجش بفحصش هذهش الصورةش وعندش وجودش خطرش معي رسالش صورةش م ش إ

 .ش الكامنةش فيش ذلّش نش الخطورةم ش ش تحذ رناكارةش تحذيرش إ

  هاتفّش النقال؟ش فيش كهذابرنامجش ش بش فيش تحميلترغهلش ش 



  ماش هيش الصورش التيش سيسمحش البرنامجش بإرسالهاش حسبش رأيّ؟ش 

  ماش هيش الصورش التيش لنش يسمحش البرنامجش بإرسالها؟ش 

منش ذلّش إلىش نش يبادرش المركدش أيش فمنش الممكنش ر ش عشُ التيش تحتويش علىش لىش الصورش إقش الطالبش ذاش لمش يتطر ش إ -

ش كخاصاألش لتقطنش يأنش الممكنش محتشمةش )العارية(؟ش هلش م ش الرش غيرش لصواش عنالسؤال:ش ماذاش ش خاللش طرح

ا الحاالتش ش نش إرسالها؟ش ش هلش فيش كل ش لصورش وماش الهدفش م ش الش هذهش رس ش نش تُش م ش لماذا؟ش ل ش ش ؟ش عراةوهمش نفسهمش ألش صور 

 ؟ليستش كذلّش نش هناكش حاالتأأمش ش لشخصارادةش إرسالش صورش العريش بمحضش إش يتم ش 

 

 

 زية التالية:التلخيص والتأكيد على الرسائل المرك

   مختلفة في المواقف النفسهم وتوثيق أل التقاط الصوربمنهم،  المراهقين ال سيما ،شخاصاأل ن يهتمّ أن الطبيعي م

ت ليار هذه اآلوفّ ت قد يشّكلالهاتف النقال والحاسوب وغيرها. ك ،ر الوسائل واألدوات ذلكتوفّ  حيث يتيح ،حياتهم

 في بعض الحاالت. نمستخدميالعلى  اخطر  

  مختلفة كالجرائد عالم العبر وسائل اإل ثّ ب  ة التي تُ بالرسائل واإلغراءات الجنسيّ  يزخرعالم في نحن نعيش

 ال سيماشخاص ة لدى األلن البلبم   امما يخلق نوع  ، وغيرها "كليبات"الفيديو و تناإلنتراوشبكة التلفاز و

 قد تكون عواقبها وخيمة. ةبهتجارب مشا في خوضالا على حيان  أعهم شجّ ت منهم، حيث المراهقين

  ن الفتيان، ل المجتمعب  ن ق  لالنتقادات م   عرضةالفتيات عادة، تكون جنسانية الشاب  التعامل مع تمّ حيث ي أكثر م 

 مر سليم؟أهل هذا  هنا:ح طر  السؤال الذي ي  ، وبشكل مختلف عن جنسانية الفتاة

 أنه في كثير ، رغم بطريقة صارمة جدا   فاضحةصورة ر لها نش  على الفتاة التي تُ ر الحكم صد  نُ نحن  ،كمجتمع

أي ضغط  ممارسةالصورة.  واستغّل مشاعرها كي ترسل ضغط على الفتاةشخص قد هناك يكون من الحاالت 

 غير مقبول ومخالف للقانون.و ف مؤذ  ة هو تصرّ إلرسال صور جنسيّ 

 ن أجل ضغط  ضت أليّ ذا تعرّ إ  ىلقّ تتن أوحاول  ،هبشاركة بالغ تثق قم بمف وإرسالهالك التقاط صورة عري م 

ن أجل م   يكون بمثابة إشارة تحذيرن الضغط يجب أن في المشاكل. هذا النوع م   توّرطال كي تتفادىالمساعدة 

 .آربها الشخص ومذمع ه كفي عالقت لتفكيرا

 

 

 

 

 

 



 

ش الثالثة فعاليةال

ش 

 ما بين المزاح واالعتداء الجنسي  

 حداث من الواقعأ

ش هداف:األ

 ة.باحي واإلش يذاءش الجنسي ش موضوعش اإلحولش ضيحش مواقفش الطالبش تو .1

 .اتويش اعتداءترش عنش مزاحش واألحداثش التيش تححداثش التيش تعب نش األيزش الطالبش بنش يمي أ .2

 لمه.أخرش واحتواءش محنةش اآلش مالحظةلياتش لآكسابش الطالبش إ .3

 الشاهد.المعتديش و،ش ىش عليهطراف:ش المعتد ش يذاءش الجنسيش وتأثيرهش علىش األتعميقش مفهومش اإل .4

نش م ش ش يش والحد ش لتصد ش منش أجلش اصدقاءش يجابيةش الكامنةش فيش مجموعةش األوعيش الطالبش للقوةش اإلش رفع .5

 ا.اش وأخالقي  ش حداثش المرفوضةش اجتماعي  ش األ

فش دائمش نمطش تصر ش وجعلهش مواجهةش ضائقةش لطلبش المساعدةش عندش ش هتوج ش الطالبش علىش الش تشجيع .6

 .يهملد

 

 سير الفعالية:

 مجموعاتل: العمل داخل القسم األو  

لىش إقش التطر ش ش نش خاللمش امعين ش ش امجموعةش حدث ش ش لىش مجموعاتش صغيرةش حيثش تتناولش كل ش إش كاملةيتمش تقسيمش المجموعةش ال

ش سئلةش التالية:األ

 ث؟د ش فكارش التيش تراودكمش عندش قراءةش الح ش األش يماش ه .1

د ثش فيماش هيش المشاعرش التيش يثيرهاش  .2  كم؟الح 

 القريب؟ش كمفيش محيطش امشابه ش ش اهلش صادفتمش حدث ش  .3

 .اذكروهااختراقش خطوطش حمراءش فيش الحدث؟ش ش تم ش هلش  .4

 نش حاالتش وأحداثش كهذه؟م ش ش كيفش يمكنش الحد ش  .5



 ؟قبيلنش هذاش الصدقاءش فيش حاالتش م ش دورش األماش هوش  .6

ش 

 .خالل الحوار داخل المجموعة طرحتة التي فراد المجموعة بتوثيق النقاط المركزي  أحد أيقوم 

 لكاملةمجموعة اى اللإالقسم الثاني: العودة 

ش بالحدثش والمضامينش التيش وردتش فيش المجموعة.ش كاملةمنش مندوبيش المجموعاتش أنش يشاركواش المجموعةش الش يُطلب

 

 ن المهم التركيز على النقاط التالية خالل النقاش:م  

 .ش وش كشاهدأكمستقبلش ش ،لحدثافرادش المجموعةش اتجاهش أوش كأحدش أكخصش بشكلش فرديش ش كل ش ش مسؤولية .1

صعوبات.ش يجبش التشديدش علىش الوش فرصالش ،معضالتالش ،مواقفالش ،اهيةش الدورمفحصش اسش الحد:ش دورش حر ش  .2

 نقاذ.الفرقش بينش الوكايةش واإل

ش لديهحاسوبش يجلسش كخصش ش مامش كل ش أنترنت:ش ةش فيش كبكةش اإلواالباحي ش يذاءش الجنسي ش تمييزش وتعميقش مفهومش اإل .3

 .خرينقبلهش لآلأقبلهش لنفسيش الش أش خر.ش ماش ال.ش يجبش التشديدش علىش احتواءش اآلاتمام ش مثلّش مشاعرش 

ذاش ماش إفونش هذاش الدور؟ش كيفش تتصر ش ش ؤد ينش كيقش ذلّ؟ش ماذاش نحتاجش فيش التطبيق:ش كيفش نطب ش اسش الحد ش دورش حر ش  .4

وانش تأش طُل بش منكم  ر؟هذاش الدوش ؤد 

ش 

 تلخيص وتطبيق:

ش :مثالش ،ساسيةش التيش وردتش خاللش النقاشيجبش تلخيصش الرسائلش األ

 رت.ك ش التيش ذشُ ش المشاعر 

  ش ش وتخب وأفكار ش مجموعةصراعات ش لدى ش ظهرت ش الصداقةاألش طات خيانةش ش ،التبليغش ،الوكايةش ،صدقاء:

 ...الضائقةثمنش الكشفش عنش ش ،سراركشفش األش ،الصديق

  ش المعتد ش ش بين ش ما ش الموازية ش وكل ش السيرورة ش عليه ش )م ش ش ى ش قريبش منه ش هو ش األن ش ،شاهدينالمش ،بينمقر ش الصدقاء

 للمحيطينش به.ش اهةش جد ش قدش تكونش مشابش هطاتوتخب ش هأفكاروش ىش عليهالمعتد ش ش مشاعرش أيش أن ش ش ،معلمين(الش ،هلاأل

  يذاءش جنسيش وماش هوش ليسش كذلّ.إالتمييزش بينش ماش هوش 

 دش بمعلوماتش حولش ال  قفش أوش حتىش فيش منعها.اتخاذش مواسهمش فيش يهذهش الظاهرةش قدش تزو 

 ش يذاء.ماش ينقصهمش لكيش تكونش لديهمش القوةش والثقةش للمشاركةش كيش يستطيعواش منعش اإلحديثش حولش ال



 حداثاأل -ملحق الفعالية 

 ل:وّ األث د  الح  

أشارت  لقدجيران العزيزة. الاء ابنة دعوة لحضور حفلة حنّ  . لقد حصلت علىطالبة في الصف الحادي عشرهي ليلى 

دون أكمام  ان تختار فستان  أح بدخول الرجال. سعدت ليلى وقررت سم  ولن يُ  ،ن الحفلة ستقام في قاعة مغلقةألى إالدعوة 

ن نها كانوذلك ألها، قليال على ظهر ويكشف عدم وجود رجال داخل القاعة. شاركت ليلى في سهرة الحناء ت واثقة م 

 ا.بها جد   يليقالفستان  فقد كان ،اتطراءإلحيث حصلت على الكثير من ا اوفرحت كثير  

وهي ترقص في  هاحدى المدعوات قامت بتصويرإن أفي صباح اليوم التالي اكتشفت عندما حضرت ليلى إلى الصف 

لى مجموعة ال ال الصورة إخيرة بإرسقامت األف ،في الصف ليلى وهي زميلةلى ابنة عمها إصورة ال تلرسأو ة،الحفل

WhatsApp تعليق " فستان ليلى بجنن". كتابة التابعة للصف مع 

 

 الحدث الثاني

فت سعاد على شاب من خالل ال خالقها. تعرّ أزة في دراستها ومتميّ و ،في الصف العاشروهي  محجبة، سعاد طالبة

Instigram،  إحدى البلدات في ث معه بشكل يومي. قام الشاب بتعريف نفسه باسم مستعار وانه يقطن تتحدّ صبحت أحيث

أن ألّح عليها  بعدو ،ة دون حجابن ترسل له صورتها الشخصيّ أن سعاد طلب الشاب م   ،حدى المحادثاتإالمجاورة. خالل 

ا ه. رت قطع عالقتها معقرّ و ،ن عليها االبتعاد عن الشابأتشفت سعاد اك. بعد فترة من الزمن ها بذلكإقناعفي نجح  كثير 

 صورتها على مواقع التواصل االجتماعي. نشردها بخبرته بذلك هدّ أعندما 

 

 الحدث الثالث

خلع جل االستعداد لحصة الرياضة. أن المالبس في المدرسة م   ستبدالال المعّدة غرفةاللى إدخل طالب الصف التاسع 

عون حول خالد ويضحكون على والد يتجمّ خذ األأ. هقام خالد بالتقاط صورة لف ،الرياضة سمالب يرتديكي ه سمير بنطال

لى مجموعة إالصورة  أرسلرفض خالد و .الصورة ون يمحأن خالد طلب م  و ،ها الحظ سمير ما حدثدعن، رة سميرصو

 التابعة للصف. WhatsAppال   

 


