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  فعالية للصفوف فوق االبتدائية

  
  :مقدمة

اء مع االوالد والمراهقين بهدف رفع الوعي في طرح موضوع االنترنت للنقاش البّنأن ن - آمستشارين تربويين-من واجبنانه لإ

في ودور مجموعة االصدقاء , االبعاد واالسقاطات الصعبة لاليذاء الجنسي, ما يتعلق بتصرفات الطالب داخل شبكة االنترنت

هدفنا هو ). حراس الحد( البالغين بمحنة صديقهم آونهم حراسًا لالسرار بشرط أن يعرفوا التوقيت الذي يحتم عليهم مشارآة

من هنا . زون متى يتوجب عليهم طلب المساعدةّيَم والتكلم عن قدرة الطالب في ان يكونوا امناء بحيث ُي"حاجز الصمت"آسر 

  .اء االخر وآذلك على دعم االخر والوقوف الى جانبه في المحن المختلفةفاننا نشدد على منع المبادرة في ايذ

  

  

  :االهداف
 .توضيح مواقف الطالب بموضوع االيذاء الجنسي في شبكة االنترنت .1

 .تطوير مهارة احتواء محنة االخر وألمه .2

 .المعتدي والشّهاد, تعميق مفهوم االيذاء الجنسي واسقاطاته على المعتدى عليه .3

 .يمكننا أن نفعل شيئًا, نعم: تقوية الصوت الذي يقول داخل مجموعة االصدقاء .4

 . التوجه لطلب المساعدة عند المحن آنمط تصرف دائم لدى الطالبتشجيع .5

  

  :سير الفعالية
اعطاء , داخل المجموعات ,سيتم. نسي داخل شبكة االنترنتأمامكم مجموعة من االحداث التي تدور حول موضوع االيذاء الج

ار حدث واحد قريب من واقع حياتكم يمكنكم اختي.  بابداء اراءآم واقتراح طرق تعامل وحلول لالحداث المطروحةالفرصة

  )يمكن للموجه اختيار االحداث للمجموعات بنفسه(. اليومية

وُيطلب من الطالب اختيار حدث للمجموعة أو يتم تقسيم الصف الى مجموعات صغيرة يتم قراءة االحداث امام الصف 

  .وُتعطى آل مجموعة حدث للنقاش حوله

  

  ) دقيقة20( اسئلة للحوار :العمل في مجموعات

 ما هو أول ما يخطر ببالكم عند قراءة الحدث؟ .1

 أي مشاعر يثير بكم الحدث؟ .2

 هل صادفتم حدث مشابه في حياتكم الواقعية أم ال؟ .3

 .هل تم اختراق خطوط حمراء في الحدث؟ عّددوها .4



 هل يمكن تقليص حاالت واحداث آهذه؟ .5

 ما هو دور االصدقاء في حاالت من هذا النوع؟ .6

  

  ) دقيقة30 (:ألمالعودة لمجموعة ا

  .ُيطلب من مندوبي المجموعات أن يشارآوا المجموعة األم بالحدث والمضامين التي وردت في المجموعة

  :النقاط التي يجب التشديد عليها داخل النقاش

يجب التشديد على الفرق ما بين . وصعوبات, فرص, معضالت, مواقف, فحص ماهية الدور: حراس الحددور  .1
 .الوشاية واالنقاذ

. امام آل حاسوب يجلس شخص ذو مشاعر تمامًا مثلك: تمييز وتعميق مفهوم االيذاء الجنسي في شبكة االنترنت .2

 .يجب التشديد على رسالة احتواء االخر

آيف نطبق ذلك؟ ماذا نحتاج حتى نحقق هذا الدور؟ آيف تتصرفون اذا ما ُسئلتم ان :  في التطبيقحراس الحددور  .3

 .تكونوا في هذا الدور

  

  :تلخيص وتطبيق
  :أمثلة, يجب تلخيص الرسائل االساسية التي وردت خالل النقاش

 .المشاعر التي ذآرت 

آشف , خيانة الصديق, التبليغ, الوشاية, الصداقة: صراعات وتخبطات ظهرت لدى مجموعة االصدقاء, أفكار 

 ...ثمن الكشف عن المحن, االسرار

أي أن ) معلمين, أهل, مشاهدين, اصدقاء مقربين( من هو قريب منه السيرورة الموازية ما بين المعتدى عليه وآل 

 . جدًا للمحيطين بهةأفكار وتخبطات المعتدي عليه قد تكون مشابه, مشاعر

 .التمييز بين ما هو ايذاء جنسي وما هو ليس آذلك 

 .ساهم في أتخاذ موقف أو حتى في منعهاالمعرفة بما يخص هذه الظاهرة قد ت 

 .التكلم عن آل ما ينقصهم لكي تكون لديهم القوة والثقة للمشارآة آي يستطيعوا منع االيذاء 

 .تدعيم الموقف الذي يؤآد ضرورة الكشف عن االعتداء لبالغ لوقف االيذاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : االحداث–ملحق 
  .مكان المبيت,  الرحلة السنوية- المكان:الحدث األول

  .آل الطالب في الغرف. رب بعد العشاء المغ-                الساعة

  .هناء وسامية, سميرة,  سلوى-                في الغرفة

مسك سلوى باحدى الوسادات ت, فجأة.  البنات يجلسن في الغرفة ويتحدثن عن الرحلة وعن الطالب في الصف:الحدث

سامية الى ان بنطال سميرة ذو قّصة منخفضة تنتبه . الوسادات والضحك بصوت عاليب باللعب وتضرب بها هناء وتبدأ البنات

ثم تقوم بارسال الصورة لمجموعة من طالب , تقرر تصويرها بالهاتف من الخلفف, ويكشف عن بطنها وظهرها اثناء اللعب

  ...."قفى سميرة هاهاها"الصف مع التعليق 

  

  . غرفة مجد في البيت- المكان:الحدث الثاني

  د مج-                 في الغرفة

وقد وصلته رسالة ان يصّوت اذا ) Facebook( يجلس مجد في غرفته امام الحاسوب ويدخل الى موقع الفيسبوك :الحدث

 -  ابناء صفه-عندما فتح مجد الصورة وجد أنها صورة اليهاب وسمر. الصورة المرفقة للرسالة أم ال) Like(ما آان يحب 

    .تبها أن احدهم يصورهما في هذا الموقفواقفان الواحد مقابل االخر في مكان نائي ولم ين

  

  مراحيض البنات,  المدرسة- المكان:الحدث الثالث

   االستراحة االولى-                 الساحة

   لينا وريما-                 االشخاص

بنات الى المراحيض عندما تدخلن ال.  خالل االستراحة تطلب لينا من صديقتها ريما ان ترافقها الى مراحيض البنات:الحدث

ثم ادخلت بسرعة هاتفها , بدأت ريما بالتحدث اليها من وراء الباب, بعدما دخلت لينا الى مرحاض واغلقت الباب. تجدنه فارغًا

حاولت لينا بعد خروجها ان تتكلم مع ريما وتقنعها ان تمحي الصورة لكن ريما . من تحت الفتحة السفلية وصّورت لينا بسرعة

احدى الصديقات اخذت تخبر الشباب ان عن الصورة وهم طلبوا رؤيتها . دأت بارسال الصورة الى صديقاتهاتجاهلتها وب

  .يلقبون لينا بالقاب غير الئقةوعندما رأوا الصورة بدأوا يستهزئون و

  

  .غرفة سالي في البيت - المكان:الحدث الرابع

   الثامنة ليًال-                 الساعة

  msn- سماء ورنا يتراسلن عبر ال- االشخاص                

ذآرت سماء آم هي فرحة في عالقتها مع خالد وقد اخبرت صديقتها انهما  , msn- خالل محادثة سماء ورنا عبر ال:الحدث

طلبت رنا من سماء ان ترسل لها . ثان قبل قليل وهو اعترف لها بحبه وبدأ يتكلم بحنية وبشكل لطيف ورومانسيآانا يتحّد

وافقت سماء وارسلت المحادثة واذا .  لكي تتمكن من قراءة المحادثة وفهم مشاعر صديقتهاmsn-محادثة مع خالد عبر الال

على الفيسبوك وتطلب من الجميع التصويت اذا ما آانت المحادثة رومانسية  بها رنا تحفظها في ملف على حاسوبها وتضعها

        .محو المحادثة من الفيسبوك فورًا لكنها لم توافقعندما علمت سماء باالمر طلبت من رنا . أو ال


