
:مقّدمة ُمعّدة للّطواقم التّربويّة

.  بإمكانكم تنفيذ هذا الّدرس وجًها لوجه أو بواسطة التّعلّم عن بُْعد: ـة\مالحظة للمعلّم

لقد باتت . لمختلفةإلى التّأقلم مع التّغييرات وإبداء المرونة في المواقف الحياتيّة االكورونالقد اضطّرتنا أزمة 

في حياتنا، كما ل األمور تسلسشبكة االنترنت حيًّزا وجوديًّا نعيش فيه، حيث تعيننا الّشاشات على الحفاظ على 

التّعلّم -التّدريستوسيروراأنها أصبحت جزًءا ال يتجّزأ من إدارة العالقات الّشخصيّة، والعائليّة، واالجتماعيّة، 

.     والعمل

مّر األمر على هذا ، وغرفة الّصّف في المدرسة، ويست"الّزوم"طالبنا بين غرفتهم في البيت، وغرفة " يتنقّل"

باعد الجسدّي طوال هذه الفترة الّصعبة الّتي نخوضها، كما ويُطلَب منهم خالل ذلك أن يحافظوا على التّ المنوال 

. والذي قد يظهر كتباعد اجتماعّي أحيانًا

ّجع الطالب ، سنش"خليك بأمان، باإلنترنت كمان"في إطار األسبوع القومّي، والذي يتّم هذا العام  تحت عنوان 

ا  باإلضافة إلى (. ْعدعن بُ )على الحفاظ على العالقات االجتماعيّة الفُضلى والمهّمة من خالل شبكة اإلنترنت أيضًّ

حو أنفسهم إدارة أمورهم في الّشبكة بشكل آمن ومحمّي وحّساس، سواء نذلك، سنمنحهم توجيهات حول كيفيّة 
.  أو نحو اآلخرين
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.  2019تقرير اإلنترنت لشركة بيزك في سنة -الحياة الّرقميّة:مستقاة منهذه المعطيات* 

.  ـا\تتحّدث عنها وفق اعتباراته\ـة المعطيات ويـ\تستعرض المعلّم\يـ* 

ى هاتف على الّرغم من أن المعطيات تشير إلى أن معّدل عمر األوالد الذين يحصلون عل: ـة\مالحظة للمعلّم* 

. هاتف ذكيّ \فسنوات، يجب أن نضع بالحسبان أن هناك طالبًا في الصّف لم يحصلوا بَْعد على هات10ذكّي هو 
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 وجًها لوجه أو يمكن تنفيذ هذه االفتتاحية في الصفّ )االقتراح األّول الفتتاح الّدرس " كم مّرة مّرروا الكرة؟"

(بواسطة التّعلّم عن بُعد

"كم مّرة مّرروا الكرة؟: "ـة الفيلم القصير\تعرض المعلّم\يـ

:آلتيةـة نقاًشا تبعًا لألسئلة ا\تجري المعلّم\بعد مشاهدة الفيلم، يـ

ما التّفاصيل الّتي استرعت انتباهكم خالل مشاهدة الفيلم؟ هل رأيتم الغوريال؟  •

ة؟ كيف يمكن أن نفّسر مشاهدتنا جميعًا لنفس الفيلم ولكن كّل منّا رأى تفاصيل مختلف•

؟ "(ان نالحظ الغوريال“)ماذا يساعدكم على االنتباه للتّفاصيل خالل الحياة اليوميّة •

ما عالقة الفيلم مع اإلحساس باآلخرين في الّشبكة حسب رأيكم؟ •
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ًها لوجه وهي غير يمكن تنفيذ هذه االفتتاحيّة في الصّف وج)االقتراح الثّاني الفتتاح الّدرس : لعبة الذّاكرة

(مالئمة للتّنفيذ بواسطة التّعلّم عن بُعد

نهم ما زالت وأعي)ـة من جميع طالب الصّف أن يغمضوا أعينهم وأن يجيبوا عن األسئلة اآلتية \تطلب المعلّم\يـ

(:مغلقة
نا اآلن؟ 1.

ّ
ي صف

 
وافذ المفتوحة ف

ّ
ما عدد الن

م2.
ّ
؟ـة\ما لون مالبس المعل

 ما عدد األوالد الذين يلبسون 3.
ً
؟ "الجينس"ِمنبنطال

ي جئ   طالباتما عدد ال4.
؟صّف اليومللالالت 

البنات الذين بدا عليهم الحزن حئ   دخلوا الصّف؟ \األوالدما عدد 5.

:  بعد انتهاء الفعاليّة، يُجَرى نقاش في الصفّ 

ما عدد األسئلة الّتي عرفتم إجابتها؟  •

كيف يمكن أن نفّسر كوننا في الصّف نفسه ولكن كّل منّا الحظ تفاصيل مختلفة؟ •

ما عالقة اللعبة مع اإلحساس باآلخرين في الّشبكة حسب رأيكم؟ •
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(ب الّدرسُصلْ " )التّعاطف في الّشبكة"نُجري معًا بحثًا حول مصطلح -نتواصل ونلعب

:  المرحلة األولى
تشارك كّل (. ع ُغَرفإذا نُفّذ الّدرس عن بُعد، يجب تقسيم الصّف أرب)ـة الصّف أربع مجموعات \تقسم المعلّم\يـ

ـة \ختار المعلّمت\يمكن أن يـ)مجموعة في اثنتين من الفعاليّات األربع المقتَرَحة في شرائح العَرض اآلتية 

(.  ـا\الفعاليّات وفق اعتباراته

.دقيقة15-10مّدة كّل محّطة* 

"يوم دون هواتف خلويّة":المحّطة األولى

"شبكة اإلنترنت والتّعاطف وما بينهما: "المحّطة الثّانية

"زاد للطريق: "المحّطة الثّالثة

"نبحر في الّشبكة مع نور: "المحّطة الّرابعة

:  المرحلة الثّانية
: ـة نقاًشا بعد انتهاء الفعاليّات في المجموعات\تجري المعلّم\يـ

ٍر واحد استمتعتم المختلفة؟ أشيروا إلى أمْ بماذا شعرتم خالل الفعاليّات في المجموعات وخالل تنفيذ المهّمات1.

.  به بشكل خاصّ 

.  عرض كّل مجموعة نتاجها واالستنتاجات الّتي توّصلت إليهات2.
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"يوم دون هواتف خلويّة"-المحّطة األولى

ا نُفّذ إذ. إذا نُفذ الّدرس وجًها لوجه يجب طباعة شريحة العرض وإعطاؤها للمجموعات كي يقوموا بالمهّمة*

("  التشات)"الدردشة الّدرس عن بُعد، يمكن إرسال الصورة والتّوجيهات للمجموعات الّتي تنفّذ الفعاليّة بواسطة

.في الزوم

.يشاهد الطالب الّصورة. 1

: بعد مشاهدة الصورة على الطالب اإلجابة عن األسئلة اآلتية•

ي الصورة؟ •
 
ماذا ف

ي موقف مشابه؟ •
 
هل كنتم ف

رتم؟•
ّ
هل تجاهلكم أصدقاؤكم مّرة ألنهم كانوا مشغولئ   بالهاتف؟ ما كان شعوركم؟ ماذا فك

عِلن عن •
ُ
بحون كأصدقاء من يوم كهذا؟ "يوم دون هواتف خلوّية"أ ، ماذا ست 

نفسه من المهّم أو نؤّكد أنه على الرغم من أن األوالد في هذا الموقف موجودون في الحيّز:ـة\مالحظة للمعلّم

.  وال يوجد تواصل فيما بينهم"في عالمه الخاصّ "ولكن كّل منهم يعيش 
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" ملصقات تعبّر عن اإلحساس باآلخر في الّشبكة"-المحّطة الثّانية

تنفّذ هذه إذا نُفّذ الّدرس وجًها لوجه، يجب طباعة شريحة العَرض مسبقًا وإعطاؤها للمجموعات الّتي س•

.يمكن رسم الملصقات وتصميمها بواسطة برامج في الحاسوب. الفعاليّة

ذ الفعاليّة بواسطة إذا نفّذ الّدرس بواسطة التّعلّم عن بُعد، يمكن إرسال التّوجيهات للمجموعات الّتي ستنفّ •

.  يمكن صنع الملصق بوسطة الهواتف الخلويّة. في الزوم"( التشات)"الدردشة 

في " باآلخراإلحساس"الّتي في الملصقات مع مصطلح " الّرموز"فّكروا، ما عالقة . أمامكم ملصقات مختلفة. 1

الّشبكة؟

.  اصنعوا ملصقًا يعبّر عن رسالة مشابهة. 2
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.  زاد للطريق: المحّطة الثّالثة
تنفّذ هذه إذا نُفّذ الّدرس وجًها لوجه، يجب طباعة شريحة العَرض مسبقًا وإعطاؤها للمجموعات الّتي س•

. الفعاليّة

ذ الفعاليّة بواسطة إذا نفّذ الّدرس بواسطة التّعلّم عن بُعد، يمكن إرسال التّوجيهات للمجموعات الّتي ستنفّ •

.  في الزوم"( التشات)"الدردشة 

.أخبرونا عن موقف شعرتم خالله أن أصدقاءكم أو أفراد عائلتكم أظهروا إحساسهم بكم في الّشبكة. 1

بين جميع القصص الّتي أشرتم إليها؟ما المشترك اكتبوا . 2

ثلة من إذا واجه األوالد صعوبة في العثور على أمثلة من الحياة اليوميّة، يمكن إعطاؤهم أم:ـة\مالحظة للمعلّم

:عالم البالغين أو من حياة أوالد آخرين، على سبيل المثال

.  ـة وصلتني رسالة بالواتساب من األصدقاء يسألونني بها عن حالي\عندما كنت مريض* 

عندما أخبر والداي أفراد عائلتي عن انجازاتي وصلتني رسائل تهنئة وتشجيع منهم*

. اخبرت صديقتي أني لم أوفّق في االمتحان فأرسلت لي رسائل بالواتساب كي تشّجعني* 

10



. نبحر في الّشبكة مع نور: المحّطة الّرابعة

تنفّذ هذه إذا نُفّذ الّدرس وجًها لوجه، يجب طباعة شريحة العَرض مسبقًا وإعطاؤها للمجموعات الّتي س•

. الفعاليّة

عات الّتي ستنفّذ إذا نفّذ الّدرس بواسطة التّعلّم عن بُعد، يمكن إرسال التّوجيهات والرابط لألغنية للمجمو•

.  في الزوم"( التشات)"الفعاليّة بواسطة الدردشة 

.  حول وسائل التّواصل االجتماعيأغنية الطفلة نور شاهدوا . 1

عّم تتحّدث األغنية؟ : أجروا  نقاًشا في المجموعة. 2

.  ن في الّشبكةأكتبوا سطًرا إضافيًا في األغنية، يُظِهر أهميّة التّصّرف بإحساس وتعاطف نحو اآلخري. 3

11
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: ـة نقاًشا بعد انتهاء الفعاليّات في المجموعات\تجري المعلّم\يـ

ٍر واحد استمتعتم المختلفة؟ أشيروا إلى أمْ بماذا شعرتم خالل الفعاليّات في المجموعات وخالل تنفيذ المهّمات1.

.  به بشكل خاصّ 

.  عرض كّل مجموعة نتاجها واالستنتاجات الّتي توّصلت إليهات2.
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.وضوعـة من الطالب أن يقولوا ما يتذّكرونه من الّدرس الّسابق الذي نُفّذ َحْول الم\تطلب المعلّم\يـ

. الّدرس الّسابقمن المفّضل أن نشير إلى االستنتاجات الّتي توّصل إليها الطالب في نهاية:ـة\مالحظة للمعلّم
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.ـة الفيلم بواسطة الضغط على الصورة\تعرض المعلّم\يـ
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. ـة نقاًشا تبعًا لألسئلة الّتي في الّشريحة\تجري المعلّم\بعد عرض الفيلم، يـ
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:ـة\معلومات للمعلّم

؟ما التّعاطف

ي لحظة معيّنة التّعاطف هو القدرة على فَْهم مشاعر اآلخر، باإلضافة إلى القدرة على تخيّل أفكاره ومشاعره ف"

(.2015, ברונסקיעמי )" أو خالل موقف معيّن، وهكذا نحن نفهم اآلخر وكأننا نحن مكانه

؟التّعاطف في الّشبكةوما

ذا المحتوى على فَهم محتوى نشره مبحر آخر، والتّعامل مع هقدرة اإلنسان المبحر في الّشبكة

.  بإحساس ودون إصدار أحكام

:  للتوّسع

:  توجد أربع ِسمات للتّعاطف في الّشبكة

. اإلدراك أن خلف هذا المنشور يقف إنسان1.
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.  الرغبة في فَهم رسالة هذا اإلنسان ووجهة نظره. 2

.  القدرة على تحديد مشاعر هذا اإلنسان. 3

ظونه ولم يالحالقدرة على التّعبير عن هذه المشاعر، حيث يشعر اإلنسان الذي نشر المحتوى أن هناك َمن. 4

. يصدروا األحكام عليه، ويفهمونه

ر عنه خالل اللقاء وجًها أن التّعبير عن التّعاطف في الّشبكة مهارة معقّدة وتختلف عن التّعبيمن المهّم أن نتذّكر 

أكبر لذا، علينا أن نكون يقظين بشكل. أو نسمع الّطرف اآلخر في قسم من الوقت\لوجه، فنحن ال نرى و

(.   وهذا يشمل ما يُكتَب بين الّسطور أيًضا)بخصوص ما يُكتَب 
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ستخدام آليّة كي نتمّكن من  مساعدة الطالب على ممارسة التّعاطف في الّشبكة، من المفّضل ا:ـة\مالحظة للمعلّم

إذا نُفّذ . لطالبمن المهّم تجسيد المثال الذي في الّشريحة مع ا. الظاهرة في شريحة العَرض" النّظرة المتعاطفة"

الكرسي :الدرس وجًها لوجه، يمكن أن نطلب من الطالب أن يجلسوا بشكل فعلّي على الكراسي في الصفّ 

التالية، حيث توجد إذا نُفّذ الّدرس عن بُعد، يمكن استخدام شريحة العَرض. الخاّص بي والكرسّي الخاّص باآلخر

ل أن نتيح التنّوع من المفضّ . نطلب من الطالب أن يتخيّلوا أنهم جالسون على كّل كرسيّ . فيها صورة كرسيّين

.تعاطفة الممكنةواالختالف بين الطالب، سواء في المشاعر الّتي يشعرون بها نحو الّشخصيّة أو ردود الفعل الم

:  أمثلة لردود فِعل شعوريّة ممكنة

ن، الشفقة، الغضب، الحز: عّدة مشاعرماذا اشعر نحو الّشخصيّة؟ يمكن أن يثير المنشور الذي في المثال. 1

شور ويجيب قد يشعر طالب بالغضب نحو المن: المشاعر فيما نكتبه، مثاًل " نترجم"يمكن أن . الشماتة، القلق

اس على الرغم من هذا، هدفنا هو أن نكون مبحرين ذوي إحس..". أهذا ما يثير أعصابك؟ هذا ليس مهًما: ويكتب

.باآلخرين، لذا؛ من المهّم أن نسأل أنفسنا األسئلة في البند الثّاني

خصّية؟ ما مشاعرها وأفكارها؟ ماذا تحتاج؟. 2
َ
الّشخصيّة " نجلس في كرسيّ "إذا حاولنا أن ماذا تواجه هذه الش

يحبّوه وسيبتعدون ربّما يعتقد الولد أنه إذا لم يكن ممتاًزا في التّعليم فلن. قد نكتشف أن الولد يواجه صعوبة ما

..قد يشعر بالغضب، خيبة األمل، الفشل. عنه

د نشعر حينئذ أننا ماذا أشعر نحو الّشخصيّة؟ ق: خرى سنفحص من جديدّي الّشخصيّة األبعد الجلوس في كرس. 3

ويخلو من إصدار سندرك أنه بحاجة إلى رّد فعل يتّسم بالحساسيّة واالكتراث. نفهمه، نشفق عليه، قريبون منه
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:  األحكام، مثاًل 

أمور أنا أفهم أنك غاضب وربّما تشعر بخيبة األمل من العالمة، فأنت لم تتوقّع عالمة كهذه، ولكن هناك* "

!".أخرى كثيرة تجيدها، العالمات ليست كّل شيء

.لقد درسنا كثيًرا معًا. أستطيع أن أفهمك* 

.  أخي، أنا معك* 
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"النّظرة المتعاطفة"نتدّرب على آليّة -تطبيق ما تعلّمناه في الّدرس

:المرحلة األولى

ا لألمثلة الواردة في ـة الطالب إلى أن يمارسوا التّعاطف معًا تبعً \تدعو المعلّم\بعد أن تدّربنا على المثال األّول، يـ

.  ود فِعل متعاطفة، وأن يقترحوا في النّهاية رد"النّظرة المتعاطفة"شرائح العَرض اآلتية من خالل استخدام  آليّة 

.  من المهّم أن نؤّكد أن الحاالت ُكتِبت كمناشير في وسائل التّواصل االجتماعيّ 

:ـة إحدى اإلمكانيّتين\تختار المعلّم\يمكن أت يـ

.  حةالمناشير المعروضة في الّشري\يكتب كّل طالب في دفتره ردود فِعل متعاطفة للمشاركات1.

يجلسوا "ـة من األوالد أن \تطلب المعلّم\يتم اختيار طالب يؤّدي دور كاتب المنشور ويـ: لعبة أداء األدوار2.

.  وأن يستجيبوا له بواسطة ردود فِعل متعاطفة" في كرسيّه

:  المرحلة الثّانية

تدعي ردود فِعل ـة الطالب إلى إضافة أمثلة من الحياة اليوميّة تس\تدعو المعلّم\يـ. إطالع الصّف على ردود الِفعل

.متعاطفة
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:في نهاية الفعاليّة

األمور المركزيّة الّتي تعلّمناها خالل هذا الّدرس والّدرس السابق؟ما: ـة الطالب\تسأل المعلّم\يـ

.ـة الرسائل الّتي في شرائح العَرض\تستعرض المعلّم\بعد أن يجيب الطالب، يـ
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