
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 !ظواِوجوديالحِ 

 الاليكات"حضارةِالمهاراتِالحياتيةِحولِ"ِيدرسِف

 

ِمقدمة

ر العطلة فرصة لتجديد وفعاليات عديدة للطالب. ُتعتب   على األبواب، وفي جعبتها فرصها هي العطلة الصيفية 

لفراغ، حيث تكمن فيها امكانية أوقات ا ةجتماعية وتوطيدها. تتمّيز العطلة أيًضا بكثرالعالقات اال القوى وإنشاء

 التعّرض لمواقف معّقدة، بل ويمكن أن تكون هذه المواقف خطيرة، سواء في الواقع أو في أرجاء الشبكة.   

فترات طويلة )الحاسوب، الهاتف، األيباد إلى استخدام الشاشات  ناطالب  أوقات الفراغ  كثرةُ  يمكن أن تدفع

مختلفة يتوّجب عليهم تنفيذها،  مهمات ن خاللفي الشبكة تتحّداهم م  لعاب وغيرها( حيث يمكن أن يشاركوا في أ

يجهلون هوية ككتابة المناشير، ونشر الصور واالفالم، واقتناء األغراض، واالنضمام إلى مجموعات واتسآب 

ِوما شابه. أعضائها 

إلى  همنضمامن خالل ار م  ظه  يوجد لدى األوالد والشباب حاجة تطّورية إلى االنتماء ومالحظة وجودهم، حيث ت  

منهم  م قسم  قد  بين(، ويمكن أن يُ شبكات التواصل االجتماعي )أمالً في الحصول على "اليكات" وزيادة عدد المتعقّ 

 كي يحصلوا على مكانة اجتماعية بين مجموعة األتراب في الشبكة.  وخارجها فات خطرة في الشبكةتصرّ  على

ر على إرساء دعائم العادات االجتماعية وًحا بين الطالب، حيث يمكن أن يؤثّ سنطّور في درسنا هذا حديًثا مفت

 اإليجابية ويطّور السلوك األمثل داخل الشبكة وخارجها.  

 :1أهدافِالدرس

 أن يتدّرب األوالد على تحكيم العقل في الشبكة. .1

بالنسبة لهم،  الحصول على "اليكات" وزيادة عدد المتعّقبينأن يعالج الطالب معنى الحاجة إلى  .2

 والنتائج المترّتبة على سلوكهم في الشبكة. 

 .في المواقف التي تحصل في الشبكة عديدةالنظر اليتدّرب الطالب على تشخيص وجهات أن  .3

                                                           
1
 ة لإلناث والذكور على حّد سواء.صيغة المذكر لكنها موّجهُكت بت الجمل ب 

 وزارةِالتربيةِوالتعليم "صيفِآخر"



على تطوير السلوك األمثل في الشبكة ومنع  قدرتهااألتراب ومجموعة يعترف الطالب بأهمية أن .  .4

 اإليذاء. 

ِ

 دقيقة90ِمدةِالفعالية:ِ

 لطالب الصفين الخامس والسادسعّدةِالفعاليةِمِ 

ِ

 سيرِالدرس

د ي  ز  نهي سيُ خالل هذا الدرس، وهو طالب في الصف الخامس.  "دي  ز  "لى إلى أننا سنتعّرف ع المعلم يشير. 1

 . لمعلم القصة أدناهز نفسه للعطلة الصيفية.  يقرأ ايجهّ  هوكسائر الطالب، واآلن السنة الدراسية 

ِ

 

طوا الكيس م"، وطلب أن يعد )طالب في الصف الخامس( إلى سكرتارية المدرسة يحمل معه كيًسا كبيًرا مليًئا بالـ "سالي  ي  ز   وصل والدُ 

 فعالية في درس العلوم. بجل القيام ن أم" م  "السالي   أن ولده طلب ه. لقد أشار األبد  ل  لو  

 كي تحادثه. ادً ي  م" وفوجئت بمحتواه، فنادت ز  معلمة العلوم كيس "السالي   ت  استلم  

دّ  "مالسالي  "هذا وقال: " توّترد ورأى الكيس ي  عندما وصل ز   موعة مجن أجل فعالية سنقوم بها في سأقوم بها بعد الدوام، انه م   فعالية  ل ُمع 

التي في الكيس  "الساليم"معرفة ما يجري ألن كمية معلمة زيًدا وأخبرته أنها توّد أت الاف في الواقع، وال عالقة له مع المدرسة". هدّ الكشّ 

  تكفي لجميع الطالب في الصف.

ن الاالع يتمّ االنستغرام، حيث  في "الحقيقة أم التحدين الصمت قال: "شارك جميع طالب الصف بلعبة "وبعد لحظات م  برهة،  دي  د ز  تردّ 

 "الاليكات"كبر عدد من الخاص به ويحصل على أ storyلها في الـذها ويحمّ ن ينفّ عن مهمة بواسطة مجموعة الواتسآب التابعة للصف، وم  

في  حدى الطاوالت التيإر أسمائنا على ف  ح  أن نقوم بدنيا قبل يومين عن مهمة جديدة: "يجب  ت  يكون هو الفائز في تلك المهمة. لقد أعلن  

الصورة  لتُ بحفر اسمي على الطاولة وحمّ  في المهمة وقمتُ  تُ الحدائق العامة وأن نلتقط صورة ألنفسنا بجانب اسمنا المحفور. لقد شارك  

 . storyفي الـ 

ن قام بتحميل الصورة وكنتُ  لقد كنتُ  بخيبة  بتُ هذا لم يحصل. لقد أص  ، ولكن "الاليكات"ن ن أني سأحصل على أكبر عدد م  واثًقا م   اول م 

ازدادت "، فمسالي  "مقابل الحصول على  "اليك"أن أكتب لألوالد وأطلب منهم وضع  قررتُ  ذه ليست أول مرة يتجاهلونني فيها.فعال، ه

عي إلى المدرسة، م "مي  السالكيس "حضار إ لقد نسيتُ  زي بالمهمة. و  دنيا ف   ت  وفي المساء أعلن   ،عليها التي حصلتُ  "الاليكات"كمية 

 ُمعّد لحصة العلوم". له أنه حضاره للكيس فقلتُ د أن يعلم سبب إر  بسرعة. لم أُ  هحضارن أبي إم   فطلبتُ 

 



 ن قراءة القصة، يدعو المعلم الطالب إلى إجراء حديث مشترك حول ما حصل في القصة:النتهاء م  بعد ا. 2

  ًم؟  ما هو اإلحساس في ذهنكم؟ ماذا شعرت ر  ط  ما أول ما خ  العلوم،  ةوما أخبر معلم ابعد أن سمعتم زيد

الكتابة أو  PADLET ن خالل الحائط التفاعليالذي كان في جسدكم؟ )يمكن تجميع ردود الطالب م  

 (.على اللوح في الصف

  ّة، مثال: بعد جمع التعليقات، يقوم المعلم بتصنيف ردود الفعل وفق مواضيع مركزي 

صور، تحكيم العقل المضامين والر ش  بعها في الشبكة )تحكيم العقل قبل ن  ة التي نتّ العادات السلوكيّ  -

ها اآلخرون، الشعور باآلخر والسلوك المتعاطف رنشي التي مضامينالات على تعليقالقبل كتابة 

 في الشبكة(

ن أجل اختيار إرضاء البيئة م   -، الضغط االجتماعيموعة االترابالحاجة باالنتماء إلى مج -

 حدة.الحصول على االنتباه، اإلرضاء، الصعوبة االجتماعية، الو  

ن تعكس ة فسي في أرجاء الشبكة؟ هل صورتي الرقميّ ن )كيف أوّد أن أقّدم ةالصورة الرقميّ  - م 

 ق بي األذى؟(  لح  أكون بالفعل؟ هل يمكن أن تُ 

تحوي                 اتمن مهب تتضمّ حاالت الخطر واإليذاء في الشبكة ) المشاركة في ألعا -

ريب، تخ\إساءة\توثيق أعمال سلبية صور في الشبكة،الر ش  مخاطر، ن  \ياتتحدّ \مثيرات لالنفعال

 دفع المال مقابل الحصول على "اليك" (

 اس".هم "حرّ ون  السلوك األمثل في الشبكة مع التأكيد على ك   دور مجموعة األتراب في -

ن الوالدين، األصدقاء، الطاقم في م   -يقالض   لطلب المساعدة )طلب المساعدة وقت التوّجه -

 وتقديم المساعدة. ،المدرسة(

السلوك في الشبكة خالل الحياة اليومية، إشراك الوالدين  حولتداخل الوالدين )إجراء حديث  -

 ض لإليذاء( وطلب المساعدة منهما عند التعرّ 

 دور المدرسة في التوعية والشرح والمعالجة. -

في  "البروفيل"ة في الخصوصية ) تعريف الخصوصيّ على حماية المعلومات الشخصية والحفاظ  -

كل فحوى موجودة في الحّيز الرقمي يمكن نشرها حتى شبكة التواصل االجتماعي، اإلدراك بأن 

ظها على جهازنا الخاص، اإلدراك بأن المعلومات والصور التي يتم تحميلها في ف  نا بح  م  وإن قُ 

 الشبكة ستبقى هناك إلى األبد(.

  ّ5-6في كل حلقة موضوع معين ) ا حولحديثً حيث سيجرون ع المعلم طالب الصف إلى حلقات يوز 

البطاقات مجموعة بطاقة تحوي أسئلة لتوجيه النقاش )يمكن استخدام  ي المعلم كلّ طالب(. يعط

  (.المرفقة

 النقاشبطاقةِواحدةِفقطِإلجراءِودرايته باحتياجات الصف، يمكن اعطاء كل مجموعة وفقِاعتباراتِالمعلمِ

جموعات، أو أن تحصل كل مجموعة على موضوع )يمكن أن يكون موضوع البطاقة مماثال في جميع الم

وأن يقوم أعضاء المجموعة باختيار المواضيع التي  عدةِبطاقاتمختلف(، أو أن تحصل كل مجموعة على 

 سيناقشونها. 

https://ar.padlet.com/


برة المركزيّ  .3 ن ممثل المجموعة أن يعرض الع  ر ب  ويقوم بجمع الع   المجموعة، ة التي استخلصتهايطلب المعلم م 

ـ  حائط   نها على اللوح أو الكتابة علىدويتبواسطة   . مثال PADLET تفاعلي ك 

 :لتلخيصل

 ن المهم التأكيد على ما يلي:م  

د ث - ن عدّ  يمكن تأّمل الح  ن خالل ذلك التعقيد الكامن في الحاالت المختلفة التي تحصل م  ة وجهات نظر  فنتعلّم م 

 في الشبكة.

إلى  همنضماممن خالل ا ذلك ظهرحيث ييوجد لدى األوالد والشباب حاجة تطّورية إلى مالحظة وجودهم،  -

بين(، ويمكن أن يدفعهم هذا في حاالت لحصول على "اليكات" وزيادة عدد المتعقّ لشبكات التواصل االجتماعي )

حصول على مكانة اجتماعية بين فات عديدة، يمكن أن يكون بعضها خطيًرا، وذلك للمعينة إلى القيام بتصرّ 

حضورنا حاجة طبيعية حيث  مالحظةبوجودنا والحاجة إلى االعتراف ر ب  عت  ن ناحية، تُ مجموعة األتراب. م  

ال ر أن قيمتنا الذاتية ن ناحية أخرى، يجب أن نتذكّ قيمتنا الذاتية. م   ىر علتؤثّ ر الطبيعي ون التطوّ ر جزًءا م  ب  تعتُ 

تجارب إضافية  خالل نم   بل هناك فقطا في الشبكة وردود الفعل التي نحصل عليها ن خالل سلوكنم   نتتكوّ 

ن السلوك الذي ننتهجه والمضامين التي ن تحكيم العقل بشأم   . لذلك، ال بدّ في حياتنا اليومية أيًضانخوضها 

 شرها في الشبكة.ن  ن  

ن المساعدة )م   ومشاورتهم وطلب خرينإشراك اآل ن المهمم  فحالة معّقدة أو تعّرضتم لإليذاء  صادفتم إن -

 الوالدين، الطاقم التربوي، األصدقاء(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !منِالمهمِأنِنتذّكر

،ِة\الطاقمِالتربويِ)المربي\فيِحالةِحصولِإيذاءِفيِالشبكةِيمكنِالتوّجهِللوالدين

لحمايةِ ةالهيئةِالوطنيِّ) اقتضتِالحاجةِإذا105ِ(ِواالتصالِبالرقمِة\ة،ِالمدير\المستشار

 األوالدِوالشبابِفيِالشبكة(

https://padlet.com/


 بطاقاتِللنقاش

 

 

 

 

 

 البطاقةِاألولى:ِالعاداتِالسلوكيةِالتيِنّتبعهاِفيِالشبكة

قّ  . أ و   باعها في الشبكة؟ هل ننجح في اّتباعها؟ ا اتّ ع منّ ما هي العادات السلوكية التي ُيت 

 ة بالنسبة لي؟األخالقي في الشبك\المناسب\ما هو السلوك غير الصحيح . ب

 ذلك؟وجًها لوجه؟ ما تفسير ف هل أتصّرف في الشبكة كما أتصرّ  . ت

ح في الصفد  في الح   . ث  فات غير مرغوبة؟ ما هي؟فات مناسبة؟ تصرّ هل يمكنكم مالحظة تصرّ  -ث الذي ُطر 

 ث مماثل في صفكم؟د  لكم إذا حصل ح  ع  ف   ماذا سيكون ردّ  . ج

برة مركزية استخلصتموها وتودّ  . ح  ون عرضها أمام الصف بعد انتهاء الحديث في مجموعتكم.قوموا بصياغة ع 

 

 ةالبطاقةِالثانية:ِالصورةِالرقميِّ

 ما هي الصورة الرقمية بالنسبة لكم؟ . أ

ن ينظر إلى بطاقتكم الشخصية في الشبكة االجتماعية؟ ماذا سيعرف عنكم؟ماذا سيعتقد  . ب  م 

 ن هذا؟م م  في الواقع؟ ماذا يمكن أن نتعلّ  أنفسكم في الشبكة تعكس حياتكم هل الطريقة التي تقّدمون بها . ت

 أنفسكم في الشبكة تساعدكم وتدفعكم قُُدًما؟ كيف؟ هل الطريقة التي تقّدمون بها . ث

 أنفسكم بطريقة ما في الشبكة واآلن أنتم نادمون على ذلك؟ اخبروا المجموعة عّما حصل. هل حصل أن قّدمتم . ج

 ر الصورة؟ش  ة في أعقاب ن  الرقميّ د ي  صورة ز   نقول عن ماذا يمكن أن -ح في الصفر  ث الذي طُ د  في الح   . ح

 ؟ اشرحوا. القيام بمهمة مماثلة هل كنتم تشاركون إذا ما ُطل ب منكم . خ

رة مركزّية استخلصتموه وتوّدون عرضها أمام الصف بعد انتهاء الحديث في مجموعتكم. . د ب   قوموا بصياغة ع 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البطاقةِالثالثة:ِحاالتِالخطرِواإليذاء

ن خالل تنفيذ مهمات مختلفة وتوثيقها ي بعضهم البعض م  شباب يقومون بتحدّ  ي اآلونة األخيرة عننسمع ف . أ

 رون حول هذا السلوك؟بواسطة شبكات التواصل االجتماعي. ماذا  تشعرون وتفكّ 

ن هذا الق   . ب  يل؟ ب  ما الذي يدفع الشباب إلى المشاركة في مهمات م 

هل كنتم تضعون حدوًدا )خطوًطا حمراء( لن تتجاوزوها؟  كانت هناك مهمات كهذه؟ هل ستشاركون إذا . ت

 أين ستضعون هذه الحدود؟

 د على تنفيذ المهمة حسب رأيكم؟ي  لماذا وافق ز   -ح في الصفر  ث الذي طُ د  في الح   . ث

 ر الصورة حسب رأيكم؟ش  عقاب ن  د في أي  ر ز  هل يمكن أن يتضرّ  . ج

برة مركزية استخلصتموه وتوّدون عرضه . ح  ا أمام الصف بعد انتهاء الحديث في مجموعتكم.قوموا بصياغة ع 

 

 

 البطاقةِالرابعةِ:ِالواقفونِجانًبا

 ث كهذا.د  أخبروا المجموعة عن ح   ف غير مناسب في الشبكة؟هل حصل أن كنتم "شهوًدا" على تصرّ  . أ

 ما هو دور الواقفين جانًبا المرغوب؟ . ب

 مسيء في الشبكة؟\غير مناسبخذون موقًفا فّعاال حيال تصّرف ستتّ \خذتمحاالت اتّ  في أيّ  . ت

 ؟ث بواسطة الشبكة والهواتف المحمولةما معنى "أن نفعل شيًئا حيال ما يحصل" عندما نكون شهوًدا على إيذاء يحد . ث

 يل؟ب  ن هذ الق  م   ما الذي يمكن أن يصّعب علينا "أن نفعل شيًئا حيال ما يحصل" في حاالت   . ج

 ما سمعوا عن التحّدي سائر الطالب في الصف عند ن أن يفعلعووقّ ماذا كنتم تت -ح في الصفر  ث الذي طُ د  في الح   . ح

 ف زيد؟تصرّ وعن 

 برة مركزية استخلصتموه وتوّدون عرضها أمام الصف بعد انتهاء الحديث في مجموعتكم.قوموا بصياغة ع   . خ

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البطاقةِالخامسة:ِحضورِأولياءِاألمورِوالمعلمينِفيِالشبكة

 معلميكم على سلوككم في الشبكة؟\هل تقومون بإطالع أولياء أموركم . أ

 فق عليها بينكم وبين أولياء أموركم حول استخدام الهواتف النقالة والشاشات بشكل عام؟تّ هل هناك قواعد مُ  . ب

 معلميكم على ما يحصل بين الطالب في الشبكة؟\اء أموركميعون أولطل  في أي حاالت ستُ  . ت

 األمور والمعلمين حول سلوككم في الشبكة؟ون إيصالها ألولياء ما هي الرسائل المهمة التي تودّ  . ث

د وإطالعهما على ما حصل حسب ي  ي ز  ه لوالد  هل على معلمة العلوم التوجّ  -ح في الصفر  ث الذي طُ د  في الح   . ج

 رأيكم؟ كيف يمكنهما المساعدة حسب رأيكم؟ 

  في مجموعتكم.برة مركزية استخلصتموه وتوّدون عرضها أمام الصف بعد انتهاء الحديث قوموا بصياغة ع   . ح

 


