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 الذي في داخلي الحدود حارس 

 في الشبكة  حول ترسيخ الحدوددرس مهارات حياتية 

 )للصفين الخامس والسادس(

 :1تمهيد

. لقد باتت شبكات التواصل االجتماعي الوسيلة تكمن فيها تحديات عديدة رية خاصةة تطوّ بيئ الشبابلألوالد والرقمي  رالعص وّفري

 ةكواألوالد ِمن خالل الشب الشبابكتسب بعض األشخاص قدرتهم على التأثير على اوها، ونشر تاالمركزية للتزّود بالمعلوم

(outubersY( ، و الحاسوب ظاهرة المشاركين في ألعابانتشرت كما( الشبكةamersG) وازداد الوقت الذي نقضيه أمام ،

 الشاشات، وانخفض العمر الذي يتّم فيه استخدام الوسائل اإللكترونية. 

 الشباباألوالد و ، كما أناالتصال المباشر )وجًها لوجه( يتدنّ بالتزامن مع  عّقدمليومي الالواقع اهذا في دام الشاشات اد استخد ازدقل

ة التي نتحّملها ة واالجتماعيّ ة الشخصيّ يثير تساؤالت حول المسؤوليّ ما للجيل؛  ةغير مالئم نكوتقد عديدة، مضامين ى عل يّطلعون

الحدود تقع أين لسؤال: احول  في هذه السنة بحار اآلمنالقومي لإل األسبوعخالل  تمحوراخترنا أن ن؛ . لذلككةم الشبأثناء استخدا

 .ة أيًضافي الشبك حدودتوجد : التالية رسالةالننقل وأن  في الشبكة؟

نة في العالم الذي تكون فيه والسكي ألماناب الشباب. يشعر األوالد والشبابسّيما حياة األوالد و الوالحدود مهمة في حياتنا جميًعا، 

هم ويس جًدا مهم الحدود والنظام يتإن تذو. ال يفيدهمالحدود واضحة، َفُهم يعرفون ما هو متوّقع منهم، وما المناسب والصحيح، وما 

 نحن ،علينا تماء.واالن الشعور باالستقرار واالّطراد منحيكما  ،المجتمع فياالنخراط  ة والقدرة علىة الشخصيّ في تطوير الهويّ 

في شتى  2"خارجية" حدودبوجود  افواالعتر في داخلهم الحدود رسيختفي المساعدة لطالبنا  أن نقّدم العاملين في التربية والتعليم،

، حيانفي كثير من األ رمادية"مناطق "و وضوح  عدم  فيها الشبابيواجه األوالد و ، حيثأيًضا ويشمل هذا الشبكةمجاالت الحياة، 

، ن كونها شبكةمِ  جزءهذا ف ،بكة أيًضافي الش يتّم اختراق الحواجز والحدود  .األهميةفي غاية  أمًرا الحدودموضوع  ما يجعل

، حيث يمكن أن يدفعهم هم للخطرتحديات قد تعّرض هذا االختراقفي ، َبْيد أن قُدًما طالبنابلذان يدفعان ال والتجّدد يتطّور اإلبداعف

خالل سنقوم جهة حاالت خطر وإيذاء أيًضا. وام إلى والعالقات االجتماعية التي تنشأ بالشبكة مجاالت االهتمامع واالستطال حبّ 

                                                           
1
 صيغة المذّكر لكنها موّجهة لإلناث والذكور على حّد سواء.بُكِتبت الجمل  
2
 اانظر الشرح الحقً  

، لإلبحار اآلمن في الشبكة مي  قواألسبوع ال 

2019 
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سنشجعهم كما  الشبكة،عديدة تتعل ق ب طرح األسئلة حول الحدود في نواح  البنا على بتشجيع ط ر اآلمناحالقومي لإلب عسبواأل

فقدرتهم على  تطوير على  اإلحساس بالذات واآلخرين.   و ماحترحكيم العقل واالت د علىعتماباال التصر 

 

 :األهداف

 فيها.النواحي المختلفة بكة وفي الش يةضرورأن يتعّرف الطالب على الحدود ال .1

مقابل الحاالت التي تم فيها في الشبكة في أعقاب حاالت تم فيها تجاوز الحدود م وأحاسيسهم أن يعالج الطالب مشاعره .2

 .دالحفاظ على الحدو

 ل في الشبكة.أمثر بحاإمن أجل  وضع حدود ألنفسهمعلى  بالقدرة الذاتية شعورهمالب الط نّميأن ي .3

 .شات بشكل مّتزناإدارة الوقت الذي يقضونه أمام الش أهميةأن يدرك الطالب  .4

القيم و عقليم الاالعتماد على تحكعلى اإلصغاء لصوتهم الداخلي، وإدارة أنفسهم ب همتساعد أدوات الطالبكتسب أن ي .5

 اآلخرين. س بالذات والشخصية واإلحسا

 األحداث التي تحصل في الشبكة.بشأن  خرينن أجل اآلن أجلهم ومِ مِ  لطلب المساعدة أن يحصل األوالد على أدوات .6

                                                                                                                                               

 للصفين الخامس والسادس(س االبتدائية )لطالب المدار د  ع  هذا الدرس م  

  )حصتان( دقيقة 90 لقاء:مدة ال

 رس:سير الد

 ةالمرحلة األولى: محادثة في المجموعة الكامل

والمتنقل، الهاتف )الحاسوب الثابت  الوسائل الرقمية التي يستخدمونهايطلب المعلم من الطالب إطالع المجموعة على  .1

لحديث مع األصدقاء، قراءة سالت، األفالم، األغاني، امشاهدة المسل) عبر الشبكة هوما يفعلونت وما شابه( تابلِ الالخلوي، 

، االستماع إلى الموسيقا، المشاركة في ألعاب الشبكة، تتبع اليوتيوب، مضامين في شبكات التواصل االجتماعي ونشرها

 لدمعما هو : ألهم المعلم أيًضايس تنفيذ مهام تعليمية وما شابه(. في اليوتيوب، جمع المعلومات، قناةفتح لمقتنيات، ء اشرا

  مام الشاشات خالل يوم واحد؟ ي يقضونها أتال عدد الساعات

أل "، ثم يسادود أيضً لشبكة حتوجد في اومي لإلبحار اآلمن في الشبكة: "ألسبوع القع المركزي ليشير المعلم إلى الموضو .2

  في الشبكة بالنسبة لكم؟  بالنسبة لكم؟ وما هو الحدّ  الحدّ  هو ب: ماالطال
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  الصف مميزات وفق عملالالمرحلة الثانية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة، لحظة من فضلك!\أيتها المعلم\أيها

بين فترة أو دولة وأخرى، أو ، آخركون بين مكان وقد يو، : حاجز بين شيئينهو اللغويوفق التعريف  "الحّد"

 . زهال يجوز تجاو مستوى أو منتهى الشيء، حيثهو: كلمة للآخر  تعريفهناك  .مجال وآخرأو ، وأخرى

هو "حد" بالمعنى االصطالحي كي نشير إلى المدى الموجود في العالقات االجتماعية. "الحد" نستخدم كلمة نحن 

، حدود في الواقعالجسدية، الحدود ، كالأيًضا محظوروالبل ح وما هو مرفوض يفصل بين المسموح والمتاحاجز 

ة، والحدود الموجودة بين الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه. يّ السلوكوة ة العاطفيّ ة، الفكريّ يّ الكون، الحدود النفس حدود

 يحدد اإلطار الذي ندير حياتنا فيه.  الحدّ 

، سلطة خارجية كالوالدين حددهاتنحددها ألنفسنا( والحدود الخارجية )التي علينا أن نمّيز بين الحدود الداخلية )التي 

 بكة بشكل خاص. لشبشأن سلوكنا بشكل عام وفي ا القانون(أو مدرسة لاأو 

 

 لحظة، قبل أن نبدأ..

  . عليك أن تختار الطريقة المناسبة لصفك: تمرير المهمات التي في الدرسإمكانيات ل هناك ثالث

 .هذا الرابطالمهمات موجودة في 

راء محادثة إجوذها فيطالب الصف جميعهم بتنيقوم و يختار المعلم المهماتة: لالكام العمل في المجموعة.1

 حولها. 

مجموعة بالتحرك من محطة إلى الصف إلى مجموعات، وتقوم كل ع المعلم وزّ ي العمل في محطات:.2

 . أخرى بعد تنفيذ المهمة

عليها  لى مهمةعجموعة ، وتحصل كل مع المعلم الطالب إلى مجموعاتيوزّ  زمالءهم:طالب يعلمون ال.3

تمريرها وع كي يتم وفق هذا الموض يةفعال ِعدّ تُ و المهمةموضوع  سأن تدرُ التعّمق فيها. على المجموعة 

 .لصففي ا
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 المرحلة الثالثة: تلخيص في المجموعة

ة والحدود في لشبكحول السلوك في االجديد الذي تعلّموه ألمر هو ا ما تي:من الطالب اإلجابة على السؤال اآل يطلب المعلم .1

  ؟الشبكة

. لقد الحظنا ذلك في الشبكة أيًضا حدودجد وت: يلخص المعلم القضايا والنقاط المركزية التي طرحت خالل الدرس ويؤكد .2

 نياشات، الحد بأمام الشي نقضيه من خالل الدرس )الحد الذي يساعد على الحفاظ على الخصوصية، الحد بشأن الوقت الذ

 :..(حترم وغير المحترم في الشبكةالحديث الم

 انطالًقا منحيث نملك حدوًدا  ،خريناس باآلوإحس ، ذوي وعيتكمن فينا جميًعا القدرة على أن نكون مبحرين أذكياء 

 على االختيار.ة وقدرة حرّ بة رغ

  الحدود الموجودة في أن نعرف ين في الشبكة واإلحساس باآلخرعقالني وإيجابي ومن المهم أن نحافظ على سلوك

 .الشبكة

  تصعب فيها ِمن المهم أن نعي الحاالت التي ننجح فيها في َوْضع الحّد وإدارة أنفسنا في الشبكة مقابل الحاالت التي نس

 في وضع الحّد حيث تقوم الشبكة "بإدارتنا". 

 سلطة خارجية: لنا دها الحدود "الخارجية" )التي تحدّ فسنا( ودها ألنلينا أن نمّيز بين الحدود "الداخلية" )التي نحدّ ع

 أولياء األمور، المدرسة، القانون( بشأن السلوك في الشبكة. 

  ّن اآلخرين. ن المهم أن نتوّجه لطلب المساعدة مِ بأنفسنا، مِ  إذا استصعبنا وضع الحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي لإلبحار اآلمن القوم سبوعاأل فيتاجكم لوا لنا ن  سسيسعدنا أن تر

 التالي:بريد اإللكتروني يمكن إرسال النتاج إلى الفي الشبكة. 

n.gov.ilioshefinet@educat 

 ريةقسم برامج المساعدة والوقاية، الخدمات النفسية االستشا
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 بشكل مراقب في الشبكة استهالك المعلومات 

 في الخانة المناسبة. Vضعوا لعون عليها؟ طّ المضامين التي ت ما هية: هذه االستشارة الشخصي ا علىأجيبو

 

 

 

 

 

 للتأمل بعد تعبئة الجدول: لة ئأس  

  ؟ائج الجدولنتبعد تأمل أشعر  ماذا. 1

  ضامين في الشبكة:م علىطالعي لجدول حول اماذا أتعلم من ا. 2

 ني؟رغًما ععليها  طلععليها بمحض إرادتي؟ ما هي المضامين التي أ طلعما هي المضامين التي ا -

االت جم\مضحكة\مضامين ممتعةغير المالئمة لعمري؟  مألعمري  المالئمة ميناأكثر: المض طلعمضامين أأي  على -

  مضامين مخيفة وغيرها\االهتمام

  ؟ طلع عليهاأتي المضامين ال سيطر علىأأنا مدى ي أل -

 

 األخبار 

 والمستجدات

المهمات 

 التعليمية

مجاالت 

االهتمام 

 \فنونال)

 \تمثيلال

 الموسيقا..(

مضامين  الفكاهة العنف

جنسية ال 

 تالئم الجيل

 خرآ

  عليها طلعلم أ

 

      

ألني  عليها طلعا

اخترت ذلك )أنا 

إلى  الدخول ختارأ

 \األفالم\المواقع

  المضامين(

       

عليها ولكن ليس  أطلع

 يتدبمحض إرا

 ها)يرسلون

 \هايشركونني ب\لي

تظهر فجأة على 

 الشاشة(
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 سئلة اآلتية:أجروا نقاًشا في المجموعة حول األ

 ما كان شعوركم في اعقاب تأمل الجدول؟ -

 حص ما يلي: هيا نف

 هم؟ها تم ذلك رغًما عنها تم ذلك بمحض إرادتهم وفي أيّ في أيّ أعضاء المجموعة؟  عليها غالبية اطلع يما هي المضامين الت -

  ؟ يمكنهم ذلك ؟ كيفليهاع لعونطّ المضامين التي ياختيار السيطرة على  الشبابألي مدى يستطيع األوالد و -

 الشبكة؟  يبحاركم فإ التي تّتبعونه في نهجالا ما في هل توّدون أن تغّيروا أمرً  -

 ؟ا النهجإذا كانت اإلجابة نعم، كيف يمكن تغيير هذ -

  في الصف في أعقاب هذه المهمة؟  آلخرينلطالب انقلها ألنفسكم ول نوما هي الرسائل التي تودّ  لخصوا: -

فحص مواقف الطالب بواسطة الجدول أعاله، ، شرائح عرض عالن،إ) فه الرسائل في الصنقل هذتهدف إلى  طوا فعاليةخطّ  -

 (.وغيرها, kahoot من خاللاستمارة ر ريمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :في هذه المهمةعليها التأكيد من المهم  رسائل -مالحظة للمعلم

 عاتبتهناك  كونتفس ير مالئمة لعمرناضامين غعلى م طالعاال نارختاذا اتبعات الخيارات التي ننتقيها:  .1

 وسلوكنا. ناسيؤثر ذلك على مشاعرنا وأفكارو

 يها.عل طالعنريد اال يها والتي الطلع علنحن نستطيع أن نختار المضامين التي ن .2

غ )هذا تبلي بالًغا شخًصا على مضامين غير مالئمة لعمرنا أو مضامين مؤذية فمن المهم أن نبلغا طلعنإذا ا .3

لجهاز الرقمي بعد أن ا نمِ  محوهاقوم بين، وأن نرن لآلخه المضاميذهرسال إنمتنع عن وليس وشاية( وأن 

  بلغنا عنها.
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 الحدود الداخليةالوقت الذي نقضيه أمام الشاشات: 

 يلي: ا مًعا ماوأاقر

 شات:لشاا استخدامالعادات الت تتبعها في في دفتر يومياتها بعض الجمل حول  السادسبيان، طالبة في الصف كتبت 

  ابلت وغيرها(.الت\الحاسوب\التلفزيون\م الشاشات )الهاتف الخلوي الذكيماأ أوقات الفراغأقضي غالبية 

 الذكي قبل النوم. أنا استخدم الهاتف الخلوي 

  بالنسبة لي عقاًبا شديًدا جًدا يكون هذا فسوفالذكي  هاتفي الخلوي بمصادرةوالداي قام إذا . 

  ما.  شاشة خالل مشاهدةأنا أتناول وجبة العشاء 

 لمشاهدة الشاشات ددحم وقتب تقّيدأن أ عأنا ال أستطي. 

 يد. حه أو أحصل على جهاز جدأستكين إلى أن يتم إصالفي هاتفي الخلوي فلن حصل خلل  إذا 

 شاشات بشكل أقل ولكني ال أفلح في ذلك.كنت أود أن أستخدم ال 

  لشاشاتل استخدامي يقلّ  األصدقاء وأنو لتيول مع عائطوقًتا أ ضيقأن أ أودّ كنت. 

 

 نقاش جماعي:

 التي كتبتها بيان؟ما هي المشاعر التي أثارتها فيكم الجمل  -

 للشاشات؟ خداماستبعونها في التي تتّ عادات ال حولهذا ير ذا يشلى ماإمع أي الجمل تتماهون، و -

 الشاشات تدير أوقاتكم؟ أن  مهل تعتقدون أنكم تديرون الوقت الذي تقضونه أمام الشاشات أ -

 مام الشاشات و"الحدود في الشبكة"؟أه "توجد في الشبكة حدود أيًضا": ما العالقة بين الوقت الذي نقضي -

 ؟ألنفسكم ولسائر الطالب في الصف في أعقاب هذه المهمة اوصلوهت نون أودّ ئل التي تهي الرسا ما صوا:لخ   -

 رض، فحص مواقف الطالب، استمارة فيرائح ع)إعالن، ش في الصف البطللن أجل نقل هذه الرسائل فعالية مِ طوا خطّ  -

kahoot   وغيرها.) 
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 نحتاج إلى حدود؟ة: لماذا ام الشاشالوقت الذي نقضيه أم

 

 االنترنت: في  قعموفي  المقاالتحد أفي  تي نشرتال ةالتاليالمقتبسة فقرات ال وااقرأ

 

لتي سيقتل يفكر في الطريقة ا ..ن عمره، تجده أحياًنا شارد الذهنفي الوقت الذي تخاطب فيه سماح ابنها الذي يبلغ الحادية عشرة مِ 

 ...فورتنايت"ال" ةر عدد ممكن من الخصوم في لعبفيها أكب

عن الناس إذ يفضل الجلوس في المنزل على الخروج للزيارات طفلها وانه أصبح أكثر بعًدا  قول سماح أنها الحظت ذلك علىتو...

، وهذا من األسباب التي قد تزيد واصل اإللكترونيأصدقائه عبر الت "الفوتنايت" بالتشارك معى الترفيهية لمتابعة لعبته العائلية أو حت

" قررت الحدّ  األموروزت "تجاولكن عندما .. ..الوقت نفسه.مع أشخاص آخرين في  اللعبن ن مِ كونه يتمكّ  الطفل بها، تعلّقن مِ 

ة االنتباه مدارس عديدة المالحظات لألهل حول أهمي وجهتخصوًصا بعد أن ، وضع وقت محدد للعب سماح مع أمهات أخريات

فيها في المدرسة وابتعادهم عن النشاطات الجسدية ما يحصل  تطبيققيام األطفال بهذه اللعبة ولألطفال وتحذيرهم من خطورة 

 ...األخرى

لتصدي ... لتعلق ابنها الشديد باللعبة حيث يحاول دائًما الفوز والبقاء في احاولت جاهدة انها وهي أم كذلك ... تقول أروى السمان 

، ولكن مع " في البدايةمجاني"وفرة بشكل ت، عدا عن كونها ميتشارك اللعب مع أصدقائهابنها بكونه  رة تعلق، مبرّ زمالئه دمةقم

 .. ء بطاقات شحن لالستمرار في اللعب. مرور الوقت تضطر إلى شرا

نايت كونه ال فورتب بلعبة الية بهدف اللعدفع مبالغ نقدالفيديو و ألعابب إلى محالت طر للذهاضالذي ين ابنها مِ  أيًضا منى تعاني

 تجاوز اللعب والتسلية .. وبحاجة إلى حلول جذرية.. ورإليه أولياء األمتؤكد أن ما يشير يملك الجهاز المطور و

انخفاض مستوى  ،يرود الذهنشلار و، التوتّ تتمثل بالعنف اللفظي والجسدي ...،للعبة()أي أضرار ا األضرار وال يخفى على أحد  

   " ولالظهر والرقبة والخمواالجتماعي وأضرار جسدية خطيرة أبرزها السمنة وآالم الذكاء العلمي 

 

 تية:ناقشوا األسئلة اآلالنص أعاله بعد أن قرأتم 

 سة؟تبالمق ه الفقراتثيرها فيكم هذتما هي المشاعر التي  -

 يكم؟ ها فما هي األفكار التي يثير -

 في المقال؟ لشبكة لساعات طويلة كاألوالد المذكورين ألعاب ابتلعبون هل  -

  ؟بألعاب الشبكة عبونلما الربح الذي يحصل عليه األوالد الذين ي -

 ، فما هو هذا الثمن؟جابة نعمإلانت اهل يمكن أن يدفع األوالد الذين يلعبون بألعاب الشبكة ثمًنا لذلك؟ إذا ك -

ر يروا إلى هذه المجاالت وكيف يمكن أن يتضرّ . اشلشاشاتل لمستمرا ستخداماليشير المقال إلى أضرار في أعقاب ا -

  األوالد؟ 

 لوقت طويل؟ أمام الشاشات  كمجلوسبياتكم تتأثر هل هناك مجاالت في ح -

https://alghad.com/عائلات-تبدي-قلقها-من-إدمان-أطفا


 

 ليموزارة التربية والتع

 لشاشات؟لالمستمر  ستخدامذا تقترحون على أنفسكم حول االما -

  قت الذي تقضونه في استخدام الشاشات؟على تقليص الو كموكي يساعد وايفعل أنأولياء أموركم  ماذا كنتم تنصحون -

 تعلموها وأن تعلموها لسائر طالب الصف؟المهم بالنسبة لكم أن ت التي منما هي الرسائل  لخصوا: -

 رض، فحص مواقف الطالب، استمارة فيرائح ع)إعالن، ش في الصفللطالب فعالية من أجل نقل هذه الرسائل طوا خطّ  -

kahoot   وغيرها.) 

 

 

  



 

 ليموزارة التربية والتع

 حة"ق  ن  ة الم  لهويا

 

 تها: قصوا روصورة واتأملوا ال

 ؟ةَمن يظهر في الصور 

 قد فعلوا؟ما ربأن يفعلوا أو  نوونماذا ي 

 ؟ كميماذا يشعرون حسب رأ 

  :؟في شبكات التواصل االجتماعي إذا صادفتم هذه الصورةستشعرون وتفّكرون ماذا أخبروا المجموعة  

 

 



 

 ليموزارة التربية والتع

 :في العمل زميله معخالل محادثة قال دريد 

، ولسوء عجالت السيارة ىحدإي فحصل ثقب في الطريق  .عارمة تغمرناالفرحة الو علىإلى الجليل األ في رحلة عائليةانطلقنا  "

توجيه ، ونحن كنا منشغلين في البحث عن حلول وتشاجرنضجرت البنات و، ولقد كان الطقس حاًرا ليحه.صالحظ لم نستطع ت

 تابعنا موا لنا المساعدة.صالحين وقدّ ال شخاصبعض األف توقّ  حتى اعة كاملةت حوالي سمرّ  .نحو اآلخر كل مّنابع االتهام اصأ

ما سنأكل ومتى سنتوقف لتناول الطعام. في النهاية،  ؤالت حولحيث تتالت التسا ة مراتعدّ  جدل نشبونا جائعين، نا كولكن طريقنا

 ةرأيت سيارة ذات سقف مفتوح معد. عندما خرجنا من المطعم ةاهظالب تكلفة. أكلنا واستمتعنا رغم العند أول مطعم صادفناهتوقفنا 

قنا انطلاالجتماعي.  التواصل ة لنا وهي الصورة التي نشرتها في مواقعي السيارة والتقطنا صوراللتقاط الصور العائلية، فجلسنا ف

 ". أدراجنا حرارتها مرتفعة، فعدنا نتي الصغيرةبأن ااكتشفنا  دقائق 5، وبعد من جديد الطريقإلى 

 التي رواها لزميله؟تي نشرها دريد في مواقع التواصل االجتماعي وبين القصة هل هناك فجوة بين الصورة ال -

 .كمتاشرحوا اجاب لصورة أم القصة؟ا ،حسب رأيكم ةدقّ ما الذي يصف الواقع ب -

 قع حسب رأيكم؟ لماذا توجد فجوة بين الصورة وما حصل في الوا -

  ة؟ تعكس الواقع بدقّ ال اصورً  اآلخرون أو هو رشَ نَ أحداث  أن يخبرنا عن َمن يودّ  -

  ؟حة"قّ نَ كون فيها الهوية "مُ صور تنشر الشباب والبالغين والد وبعض األ يختارلماذا  -

  على مشاعرنا وأفكارنا؟ هوية المنّقحة""ال تأثير هوما  -

" منقًحا وواقًعا كمااًل رسائل تعكس "وصور  لىعفي الشبكة  طلعونتألنفسكم عندما  تستطيعون أن تسدوهاأي نصيحة  -

  نشرها اآلخرون؟

 ؟وصلوها ألنفسكم ولسائر الطالب في الصف في أعقاب هذه المهمةت نون أالتي تودّ هي الرسائل  ما -

 رض، فحص مواقف الطالب، استمارة فيرائح ع)إعالن، ش في الصفللطالب فعالية من أجل نقل هذه الرسائل طوا خطّ  -

 kahoot غيرهاو.) 

 



 

 ليموزارة التربية والتع

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لحظة من فضلك، إليك بعض المعلومات! -مالحظة للمعلم

 هاالهوية التي نكّون ىيشير هذا المصطلح إل(: نق حةالم   الهوية) Polished Identity تشير األبحاث إلى مصطلح
ن الناحية االجتماعية )حيث ت يتم تقديرها مِ فاوتشتمل على ص ،ينة فيناعم ير نواحظهِ ، حيث نُ نفسنا في الحّيز الرقميأل

التي نحصل عليها على ما ننشره  تعقيباتبين، عدد العدد الاليكات، عدد المتعقّ : اضحي وظاهر ووبشكل كمّ  هايمكن قياس
  .وما شابه(

ى األوالد لدالهوية  لورةخاص، على ب ر األدوات التكنولوجية المختلفة بشكل عام، والشبكات االجتماعية بشكلتؤثّ 
، وتتيح التعبير اآلخرين عديدة لألشخاصالف على التجارب والهويات والشباب خالل جيل المراهقة، حيث تتيح التعرّ 

يمكن أن يثير  في الشبكة آلخرينل "ةحنقّ المالهوية اللقاء مع "، َبْيد أن صي واالنتماء إلى مجموعات متنوعة وعديدةالشخ
ن قد يتماهى الكثير مِ  .فيؤّثر على االختيارات التي ننتقيها والخطوات التي نّتخذها، زناإلحباط والخيبة والحوالغيرة 

اًتا ممتعة، وأنا وحدي هنا في البيت، "الجميع فرحون، ويخرجون إلى رحالت، ويقضون أوق: تاليةال ةالجملالطالب مع 
 ."وليس هناك ما أنشره في الشبكة

أن يفّوت  أي الخوف من FOMO (-Fear of Missing Out -عور بـِ الشو، اتاالستنكار\وافقاتمالحصول على اليؤّثر 

على بلورة هوية  ؛ةفي( الذي يجري في الشبكوالخ لعلني، والتنافس )ا(مع اآلخرين جتماعياالتفاعل لل فرصة أي عليه
راتهم والخطوات الى قرع مورتؤثر جميع هذه األ لكنورون فيها عن أنفسهم وذاتهم، والطريقة التي يعبّ  الشباباألوالد و

 .في األساس التي يتخذونها في الشبكة

 



 

 ليموزارة التربية والتع

 

 اين تقع حدودي؟

 

   :ا بذلكورواشته يقومون بنشر أفالم على اليوتيوبالذين  األشخاصحول  arkerThe M في صحيفةفي مقال نشر 

ن يقومو ابشبللبالنسبة  نجومال.. و2000بعد سنة دوا ل  و   نم  بالنسبة ليون الجديد "اليوتيوب هو التلفز  ن بتحميل األفالمهم م 

  على اليوتيوب"

Youtubers  غالًبا ما يكونون همو ،قصيرة أفالم ن خاللمضامين مِ  نتجوني هم .لجددرين و "أسياد" الشبكة ا: هم األشخاص المؤث 

يتمحور في مجال اهتمامه: حيث يوتيوب ناة في الواحد منهم بفتح ق يقوم كل. وصّوروها وأخرجوها وأنتجوها كتبوهاالذين 

لسنتين ا خاللالبالد مهمة في  حمالتوا في عدة غيرها. لقد اشتركو، الطعام، الموسيقا، التجميل (gamming)ب االرياضة، األلع

، نحو القيام بأمورودفعهم األشخاص على ن معنى، حيث يمكنهم التأثير ا تحمل الكلمة مِ هروا أنهم نجوم بكل م، وأظالمنصرمتين

 .(Buzz)وإثارة ضجة إعالمية 

 المجموعة: في أجروا نقاًشا 

  ِهل تشاهدون أفالًما لـyoutubers ما هي المضامين التي تشاهدونها؟ )أزياء، تجميل، موسيقا، فم، نع؟ إذا كانت إجابتكم

 وغيرها(؟ ، ألعابvlogsطعام، 

 ـال يقوم youtubers مقارنة مع اإلعالنات تي يسوقون فيهاز الطريقة الي يميّ بتسويق منتجات في أفالمهم. ما الذ 

 حسب رأيكم؟  لتجاريةا

 Youtubers”  منهم من . "قصيرة أفالم ن خاللمضامين مِ  نتجوني هم .الجددرين و "أسياد" الشبكة : هم األشخاص المؤث

الجتماعي. ما هو تأثير ذلك على مشاهدي وحاالت من الضغط ا شجاعةإظهار الن أجل ات مِ مهمّ و "يتحدّ "يقوم بنشر 

 ؟األفالم

  الـ  تأثيري مدى عِ نَ  أنل ضّ ن المفمِ هلyoutubers ع الوعي حول هذا التأثير؟كيف يمكننا أن نرفتنا؟ على حيا 

صوا:  -  ؟وصلوها ألنفسكم ولسائر الطالب في الصف في أعقاب هذه المهمةت نهي الرسائل التي تودون أ مالخ 

 قف الطالب، استمارة فيوارض، فحص مرائح ع)إعالن، ش في الصفللطالب فعالية من أجل نقل هذه الرسائل طوا خطّ  -

 kahoot غيرهاو.) 

 

 

 

 

 

 



 

 ليموزارة التربية والتع

 

 في الشبكة "جيةالخار"الحدود 

 

  :في إسرائيل والعالم بأسره في مجاالت عديدةيوجد تحديد للجيل 

 وتسعة شهور. 16ابتداء من جيل قيادة وفًقا للقانون، يمكن الحصول على رخصة  -

 يلكم في أي عمل. شغ، يحظر القانون تمن عمركم 14لم تبلغوا بعد سن إذا  -

  .سنة 18صويت للكنيست ابتداء من جيل يمكن الت -

  سب رأيكم؟إلى تحديد الجيل في مجاالت معينة حلماذا هناك حاجة 

  قع التي يمكنهم الدخول إليها.تقييدات حول الموا ر السنصغا ئهمألبنا أولياء األمور ضعي ؟هل تعلمون

   حسب رأيكم؟  قع التي يمكنهم الدخول إليهاتقييدات حول الموا سنالر صغا ئهمألبنا أولياء األمور ضعيلماذا 

  " حدود خارجية". لماذا يحتاج األوالد والشباب إلى "حدود التقييدات التي يضعها أولياء األمور ألبنائهم صغار السن هي

 يكم؟حسب رأ الدخول إليها من المفضل والمناسبد لهم المواقع التي خارجية" تحدّ 

   ألنفسهم؟  احدًّ  واضعهي النصيحة التي ستسدونها لهم كي ي ما لهم،ا لجيعدًّ مُ س لي هناك أوالًدا دخلوا إلى موقع أنفلنفترض   

 

 

 


