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ورشة عمل في مجموعات صغيرة

صندوق أدوات لخدمة الطاقم التعليمي

خطوات للتعامل مع حالة تعّرض العتداء عبر شبكة اإلنترنت

تلخيص وختام4



*معطيات حول إبحار األطفال وأبناء الشبيبة

ن حياتنا ان اإلبحار  في الشبكة العنكبوتية أصبح جزءا ال يتجزأ م•

.  خاصة من قبل األطفال والشباب, في السنوات االخيرة

في بحث. من الطالب بأنهم يستعملون الحاسوب% 99لقد أقر •

.طالبا اسرائيليا1094أجري على 

رة من الطالب أعلنوا أنهم يبحرون في الشبكة على االقل م% 83•

.واحدة يوميا

معدل استعمال الحاسوب اليومي للطالب في البحث وصل الى•

في (.2014، وعيدان، شمش، أولنك هايمن. )ساعة يوميا2.8

يوجد ( 15-8أبناء ) من المشاركين % 83بحث آخر وجد أن 

لديهم هاتف محمول وأنه ما يقارب الربع من هؤالء يستعملون 

,  معهد سريد. )الهاتف المحمول أكثر من خمس ساعات يومية

2015)

تبين 17-12في بحث آخر والذي تضمن أبناء شبيبة بين االعمار •

6-4ين أن ربع المشاركين يقضون في االنترنت والهاتف الذكي ب

ساعات 6منهم يقضون أكثر من % 20ساعات يومية كما أن 

(.2015, يومية  االتحاد االسرائيلي لإلنترنت
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*معطيات حول إبحار األطفال وأبناء الشبيبة

بيق من أبناء الشبيبة استعملوا تط% 90حوالي 2014عام •

من أبناء الشبيبة اعلنوا انهم% 50ما يقارب ال. واتس آب

رسالة عبر واتس آب، البنات 100يتلقون يوميا أكثر من 

,  المجلس القومي لسالمة الطفل). واالوالد على السواء

2015)

صل أبناء الشبيبة في العالم يستعملون شبكات التوا•

االجتماعية في األساس إلرسال رسائل خاصة وجماعية 

حظة مال, تسجيل رد في بلوج أو على حائط خاص بصديق,

ام  إرسال رسائل آنية واالنضم,على صورة ألحد األصدقاء 

(.2015, المجلس القومي لسالمة الطفل )لمجموعات 
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(.2015, المجلس القومي لسالمة الطفل )لمجموعات 



ما هي الفرص الُمتاحة لنا في الشبكة؟

حث تطبيق يساعد المستخدم الب

إليقاف عن موقف او مكان 

السيارة

«  أكاديميا في الشبكة»في إطار مشروع 

ي الذي ُتديره وزارة التربية والتعليم ف

(  هناك أطر شبيهة حول العالم)البالد 

ي ُتجرى محاضرات ُيلقيها أخصائّيون ف

م مجاالت المعرفة المتعلّقة بمواضيع يت

تدريسها في المدارس كمادة إثراء 

إضافّية

إيجاد مواقف السيارات

استغالل نافع لساعات الفراغ  تعلّم

TED خاصة غير ربحيةوهي مؤسسة

تتوفر. "أفكار تستحق االنتشار"شعارها 

رنتللمشاهدة المجانية على اإلنتتيدمؤتمرات 

ظيمة العاستغالل اإلمكانّيات 

ضمن التي ُتوّفرها الشبكة

لة أمثتوليفٍة واسعٍة من

لفرص مختلفة في مجال

ّية التعلّم، مبادرات اجتماع

واستغالل نافع لساعات 

الفراغ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TED_three_letter_logo.svg#/media/File:TED_three_letter_logo.svg


ما هي الفرص الُمتاحة لنا في الشبكة

ة ما هي العادات السلوكيّ 

التي ُتوّجهني أثناء

تصّفح الشبكة؟

مسؤولّية شخصّية 

واجتماعّية في التعامل 

مع المضايقات على 

شبكة اإلنترنت

ما الفرق بين 

االعتداء في 

ة الشبكة والمخالف

الجنائّية؟

االنكشاف بشكل

ق مفرط فيما يتعلّ 

بوقت استعمال 

.الشاشات

Example 

Text

ما هو التصّور 

د  الرقمّي الذي أري

؟تكوينه لنفسي

ةحفظ الخصوصيّ 

وصيانة 

المعلومات 

الشخصية

كة اإلنترنتُتطرح األسئلة، المواضيع والتخّبطات عند التصّفح في شب–وفي المقابل 



تعابير عدائّية في الشبكة

على االعتداء، قصًدا، على ضحّية ال يقدر

وسائل حماية نفسه بسهولة عبر االستعانة بـ

روني، بريد إلكت: على سبيل المثال)رقمّية 

مجموعة نقاش، شبكات تواصل اجتماعي،

(.آب-واتس

:يتمّيز االعتداء في الشبكة بما يلي

غياب االّتصال بالعْين

هوّية مجهولة

انتشار واسع في عّدة قنوات تصعب

عهاإزالة محتويات االعتداء التي تّم رف

تهديدات
نشر 

شائعات

نشر 

فيديوهات

مقاطعة
انتحال 

شخصّية

مضايقة

افتراءات



قميّ بالغات قّدمها طالب عن ضحايا الُعنف الر: مراقبة
(«راما»معطيات من مسح أجرته السلطة القطرية للقياس والتقييم في التربية 



*التوجه لطلب المساعدة في المدرسة

تشير األبحاث الى أن الكثير من االشخاص عادة ما -

.يمتنعون عن طلب المساعدة

عند الكثيرين منا ينظر الى التوجه لطلب المساعدة على أنه -

وانه , وعدم القدرة على مواجهة الصعوبات, ارتباط وتعلق باألخر

.يشّكل وصمة اجتماعية

يفضل الطالب التوجه الى االصدقاء واالهل عند مواجهة -

طاقم المدرسة هو في آخر سلم أولوياتهم للتوجه لطلب , الصعوبات

وذلك انطالقا من خوفهم بأن يتفاقم الوضع في أعقاب . المساعدة

طلب المساعدة

Help



عوامل تشجع أو تعيق عملية التوجه لطلب المساعدة

:عوامل تشكل عائقا أمام التوجه لطلب المساعدة:عوامل تشجع التوجه لطلب 

 فقدان الوعي والمعرفة لمن يتوجهون

وما يتوقعون من وراء . لطلب المساعدة

ذلك

عدم توفر الفرصة.

صراعات حول أدوار المعلم

 اآلنية واالستباقية

عدم الحكم المسبق

لطالب عالقة ايجابية وقريبة بين المعلم وا

Help



سنا  مكننا ان نجعل من انفإبكيف

حو ونعّزز بين الطالب الوعَي ن

ّكل فكرة أننا نحن البالغون ُنش

أننا عنواًنا يمكن التوّجه إليه، و

م ُمتاحون لالستشارة ولتقدي

ذى الُمساعدة في حال التعّرض أل
?في الشبكة



هذا هو السؤال... نطلب المساعدة أو ال نطلبها؟

???

في مجموعة مركزة ألطفال وأبناء الشبيبة سألت
: المحاضرة السؤال التالي

هل كنتم ستتوجهون لطلب المساعدة من الطاقم 

ة التربوي في المدرسة في أمور تتعلق بالشبك

ي؟وتطبيقات مختلفة وشبكات التواصل االجتماع



هذا هو السؤال... نطلب المساعدة أو ال نطلبها؟

لو تعرضت لمشكلة ما سوف أتوجه لمربية(: "10)عدي

".أشعر بأنها قريبة مني وتهتم بي كل الوقت, صفي

ال يوجد لديهم وقت كاف , هم مشغولون دائما(: "8)مي

".للحديث عن مثل هذه االمور

"..هذا حقا  عالم ال يتبع لهم(: "11)عليا

"

أظن أنني (: "9)سمية

سوف أتوجه لمستشارة

المدرسة في حصة 

".  .المهارات الحياتية

هم ال يعرفون ما (:10)سامر 

يدور في الشبكة لذلك لن 

, يتمكنوا من مساعدتي

وبأخبارهم ما جرى لي سوف 

.أنغص عليهم وأعكر صفوهم

أنا أخاف من اشراك (:"11)يوسف

المعلمة وذلك ألنها سوف تدعو 

أولياء االمور وسوف أعرض 

م نفسي لمشاكل مع الطالب الذين ه

ل طرف في القضية لذلك من المفض

..."االنتظار حتى تمر األزمة



في المرة االخيرة؟.....متى: محادثة بأزواج

لق متى توجه اليك تلميذ مؤخرا لطلب المساعدة في موضوع يتع•

بالشبكة؟

م لطلب ما الذي يميز عالقتكما ببعض؟ األمر الذي يسمح له بأن يتقد•

المساعدة؟

دة منك؟ما الذي وجده فيك حتى يسمح لنفسه بأن يتوجه لطلب المساع•

تتعلق هل ترغب بأن يتوجه طالبك اليك لطلب المساعدة في مواضيع•

بالشبكة؟



في أعقاب العمل بأزواج
ما هي الَمشاعر واألفكار التي راودتكم؟



.من المهم األصغاء أيضا بأعيننا حتى نكون على

...صلة

https://www.youtube.com/watch?v=1ERq59dQCvI


:«نعيش في الشبكة»تطبيق برنامج 

3 2 1

الخروحمع اقتراب 

.للعطلة الصيفّية

أثناء األسبوع 

الوطني للتصّفح 
اآلمن في الشبكة 

بداية السنة 

.الدراسّية

ي األسبوع الوطني للتصّفح اآلمن ف
ُيقام هذه السنة )الشبكة 

10.2.17-5.2.17بين

2

ُيفّضل القيام بفعالّيات في ثالثة مواعيد على مدار السّنة 



الشبكة نمد يد العونوفي المجتمع ُنحِدث تغييًرا في



« اآلمناإلنترنتألسبوع »فعالّيات وورشات

الفعالّيات 

طواقم التدريس الطالب

.الغيمة السحابية األهل

« ألسبوع اإلنترنت الوطني»ورشات ارشاد -

فعالّيات وورشات-

إرشادات ومواد تحمل معلومات لألهل-

ورشات مهارات حياتّية لألهل والطالب -

.محاضرات أخّصائّيين•

محاضرات أونالين•

ورشات مهارات حياتّية حول الموضوع-

واحددروس أونالين في وقت–« نلتقي في الشبكة»-

.محاضرات يلقيها أخصائّيون-

نشرة للطالب-

http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/hashavua_haleumi_leglisha_betuha.aspx


ما هي الرسائل 

التي نرغب في 

تمريرها للطالب

من المهّم أن نقف 

بجانب الشخص 

الذي تعّرض 

العتداء

أهمّية  التروي 

واالعتماد على التقدير 

الضغط الّسليم قبل
.على

SEND/POST

لى من المهّم بمكان التوّجه إ

غهم بالغين في حياتنا وإبال

ذي بشأن النشاط السلبي ال

هذا . يجري في الشبكة

ل التصرف ليس وشاية، ب

د هو إبالغ من شأنه أن يساع

المعتدي والمعتدى 

للمجموعة قّوة 

مشتركة لتحديد 

.قواعد إيجابّية

ما هي الرسائل التي نرغب في تمريرها للطالب؟



ما هي الرسائل التي نرغب في تمريرها للطالب؟

ما هي الرسائل 

التي نرغب في 

تمريرها للطالب

من المهم ان نهتم 

ٍع بتطوير سلوٍك وا

ومثالّي في شبكة

اإلنترنت

إّن شبكة اإلنترنت ٍ توّفر 

توليفة واسعة من 

اإلمكانّيات الجديدة 

شاء والُممتعة للتعلّم، إلن

عالقات اجتماعّية 

ولالستمتاع

 .

ال –إذا تعّرضتم العتداء

تتعاملوا مع األمر 

ضع ِثقوا أّن الو. لوحدكم

.سيتغّير ويتحّسن

تجّنب االعتداء من

خالل شبكة 

اإلنترنت وتفادي 

رةالسلوكّيات الخطِ 



ما هي الرسائل التي نرغب في تمريرها للطالب؟

للطالب

المرحلة ما فوق 

االبتدائية

من : وقت الشاشة

عي ط الوينشّ تنالمهم 

االستعمالأهمية على

علّق فيما يتالمتواِزن

بوقت استعمال 

.الشاشات

ي الشخصية فنانشاطات

هي بمثابة الشبكة

لذلك . السمعة الرقمية

من الضروري االهتمام 

معًة سان ُنشّكل ألنفسنا  

طّيبة على شبكة

الحفاظ من المهم 
على الخصوصية

والمعلومات 

الشخصية

:  مخالفًة جنائّيًة في الشبكة 

ينبغي أن نكون واعين إلى 

نشاطاتحقيقة أّن بعض ال

في ُتعتبر مخالفًة جنائّيةً 

.الشبكة



خطوات لمعالجة حادثة اعتداء عبر شبكة اإلنترنت

(ל"בחוזר מנכ10נספח)

 צילום מסךتوثيق اإلساءة بواسطة تصوير الشاشة.

 حاد اتّ الى إزالة محتويات االعتداء التي تّم رفعها التوّجه

 تقنّيا توّفر حاّلً " ِزّر أحمر"جمعّية / اإلنترنت اإلسرائيلي

إلزالة الَمضامين العنيفة في الشبكة

فضل من المهّم بمكان معرفة التقرير السنوي للمدير العام، أ

ت العنف البيئات التربوية وتعامل المؤسسات التربوية مع حاال

.والخطر، ودمج المبادئ الواردة فيه ضمن قوانين المدرسة

http://www.isoc.org.il/safe/report
http://redbutton.org.il/



