
  
 

 أهداف:

  فهم قوة اإلساءة التي تحدث في أعقاب "التشهير" في الشبكة 

 تشهير"  -فهم أسباب ظاهرة ال" 

   إكساب طرق الرد اإليجابية والعادلة للمقوالت المسيئة في الشبكة 

 مساعدات:

 اب مع مكان فارغ للكتابة  -محادثات واتس  /صور انستغرام 

  أقالم 

  "جزء من برنامج "األنبوبhttps://goo.gl/YKa4nG   

  فيديو قصير"how to stop bullying" :https://goo.gl/nF2DnX 

 :خلفية للفعالية

الفضح( هو نشر سلوك سلبي لشخص أو عالمة  -shame، من الكلمة shamingالفضح )في االنجليزية:  -التشهير

 تجارية بهدف التشهير به، في االساس بواسطة االنترنت والشبكات االجتماعية.

عكس الذم والتشهير، نشر سلوك ايجابي، مثل أعلى وكتابة المدح بهدف تفخيم شخص واعطائه االحترام الذي  -المدح

 مدح( - -fame، من الكلمة famingيستحقه. )باالنجليزية 

  مسار الفعالية:

اب وبهم  رسائل مسيئة ومكان  -أو محادثات واتس نعلق على جدران الغرفة بوسترات مع تشبيه لرسائل االنستغرام

 فارغ لكتابة رسائل جديدة. )مرفق ملحق( 

 ندور حول البوسترات ونقرأ الردود التي كتبت.  ندعو المشتركين لقراءة البوسترات وإضافة ردود لهم. 

 في جلسة نجري حوار وفق النقاط التالية: 

 ن أصدقاء تمت اإلساءة لهم عن طريق الكتابة عنهم في هل ظاهرة ال "تشهير" معروفة لكم؟ هل تعرفو

 الشبكة؟ 

  من لرأيكم من الممكن أن يتم اإلساءة له من الردود في الشبكة؟ من من الممكن أن يكون الطرف المسئ؟ )من

 الممكن أن يتم اإلساءة لنا والمس بنا( 

  ،ما هي أسباب الظاهرة حسب رأيكم؟ )المجهولية الموجودة في الشبكة، الكتابة الى الشاشة وليس الى شخص

 الرغبة في أن نكون شعبيين، عدم إدراك تبعات ما تتم كتابته( 

 مدح بدل التشهير
 

 كتبت: ليالخ مجناجي
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نتوقف لحظة ونعرض جزءا من برنامج "األنبوب" الذي يتطرق الى التعقيبات التي تمت كتابتها عن العارضة 

 تهونيا روبل . 

 

 نطلب من المشتركين الرد بشكل حر لجزء من البرنامج ونستمر بالحوار: 

  كيف يشعر الطرف الذي تمت اإلساءة اليه ومن التعقيبات المسيئة في الشبكة؟ 

 لممكن أن تكون نتيجة التشهير في الشبكة؟ ماذا من ا 

 ماذا نستطيع أن نعمل بهدف تقليص الظاهرة؟ لنقف ونفكر قبل أن نكتب، نتخيل أنفسنا بالطرف الثاني- 

 كيف كنا سنشعر اذا كتبوا ذلك عنا؟( 

 ماذا من الممكن أن نفعل اذا تمت اإلساءة لنا بتعقيب في الشبكة؟ )الحفاظ على برودة األعصاب، ال 

 تستعجل في الرد، اإلجابة بسخرية، اإلشراك واالستشارة( 

 

الذي يوضح كيف من الممكن أن نوقف الحديث الذي من   How to stop bullyingنعرض الفيديو القصير 

 الممكن أن يتفاقم ويصبح عنيفا. 

 

 ماذا يمكن أن نفعل؟  -اتفاق المجموعة

 ! famingيصوغ المشتركين وثيقة للمجموعة عنوانها : ننتقل الى 

 

 فيديوهات قصيرة إضافية تتحدث عن الموضوع: 

  :نحافظ على األوالد في الشبكة أيضاhttps://goo.gl/2XrpqN   

  :هذا ما ينتظر األوالد في الشبكةhttps://goo.gl/DX1cyW  

  :الذم ال يروقنيhttps://goo.gl/KLMJQk  

  :ال تشركوا ال تشركواhttps://goo.gl/TC3zm3   

  :337كيف نوقف التشهيرTRLhttps://goo.gl/  

  :كم تساوي ضحكاتكم بحياة الناسhttps://goo.gl/D2Mgbm  

  :تعالوا نوقف هذا التشهيرhttps://goo.gl/ezNFus  

https://goo.gl/2XrpqN
https://goo.gl/DX1cyW
https://goo.gl/KLMJQk
https://goo.gl/TC3zm3
https://goo.gl/337TRL
https://goo.gl/D2Mgbm
https://goo.gl/ezNFus



















