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 األهداف:

   ممارسة الحديث الم.  تيح والمحمي 
 ة و  لذكريات.ااستخدام التداعيات الحر 
  رالتأمل  األصيل الذي يتيح النمو والتطو 
 .اإلصغاء إلى "الصوت الجماعي" في الصف و "األصوات االستثنائي ة"، والرسائل التربوي ة 

 
دروس ذات صلة  -ةة كميدان لتطوير المهارات الحياتيّ "الحاالت الحياتيّ  -قراءة التمهيدِمن المفّضل أن تتّم 

 بالطالب".

 
وقت الذي ة قضايا: الة عدّ ة "الشاشة" حول شاب يقضي وقًتا طويال في الشبكة. تطرح القصّ ر قصّ تتمحو  

ات تجاه العائلة، العالقة مع يّ المسؤولات، م األولويّ لّ الشبكة، س   دمان على استخدامنقضيه أمام الشاشات، اإل
 جداد وغيرها.  األ
 

 سير الدرس
 

 ة: القصّ  1يقرأ المعلم
 

 الشاشة

، أنا لست روبوط، أنا روبوط، تصريح ية، بصمة االصبع، اسم الشبكة، الرقم السر  اسم المستخدم، الكلمة السري  

 ة ولكنني لست  ًدا جميع الكلمات واألرقام السري  ذكر جي  أوقاتي هناك. أ   اقضي جل  .  login ،logoutبالدخول، 

عون أنهم عائلتي. أنا مقتنع بأ ن هؤالء األشخاص الموجودين حولي الذينمتأكًدا م   ون وبأن هناك نهم محق  يد 
تفصل هناك شاشة  إلى "خلفية" مزعجة في حياتي، وكأنلوا في اآلونة األخيرة ، ولكنهم تحو  عالقة ما تربطنا

بالة ال يمكن لمسها، شاشة شفافة تتيح لي أن أكون متواصال مع شاشاتي الحقيقية. أنا أجلس ق  بيننا، شاشة 
ش وأتنفس من خالل . أعية تواصلي مع العالمأيًضا، وهكذا أكون في قم   الخلويالحاسوبين خاصتي، وهاتفي 

في الشبكة، أبني  الهحم  أفالًما وأ وأشتري، أنتج ر مستمر، أحاربتوت   ياألساس أعيش فالشبكة، وفي 
ن صادفوني، فأنا أسكت طيلة فوا علي إطلع اآلخرين عليها. أعتقد أن طالب صفي لن يتعر  استراتيجيات وأ

رك في الحصة، أنا سي د شاصبعي كي أع إن العمل في مجموعات، وال أرفم  ب تهر  الدروس تقريًبا، وأالوقت في 

ن أفالم ق  حم ل في الشبكة مقاطع ، وأاألعابً أيًضا في اليوتيوب. أنا أنشر  ًبامتعق   9440 الشبكة، ولدي  مت  م 

 . بإنتاجها

 ذلك عندما كان. you tuberني و  عن ك   زميلي في الصف لتامر فيها  حص  ف  أن أ   دت  ك  كانت هناك لحظة لقد 

له والداه اقصيرً ا فيلمً ر نش   الفيلم، فأنا أقوم بإنتاج  بالضحك حين رأيت   انفجرت  ولكني كان يتباهى به، ، حيث مو 
في  ت  ك  س   يح له، ولكنص  أن أف   دت  ًقا، لقد ك  د  ص   معدودة. العالم في ثوان   ن جميع أنحاء  أفالم كهذه ألشخاص م  

رسة هذا. في المدفي نهاية األمر. حجم الشاشة التي تفصل بيني وبينهم أصبح أكبر، ولكني ال أملك وقًتا للتفكير 
بجانب الحاسوب، وإذا  الهاتف أو الحاسوب. في البيت، أتناول طعامي ن خاللم   بالشبكة باستمرار كون مرتبًطاأ

ن استراليا، السويد، لع على التعليقات م  أن أط   ذلك أمام شاشة ما، فيجب علي  ب رياضي، أقوم بنشاط قمت  
  اليابان.. هذه الردود تشبعني وال أشعر بالجوع.    

أنا موجود هناك طيلة  وبعيد. وال قريب شبكة ال يوجد ليل ونهاري الف  شمسي مشرقة دائًما، ف   أتعب أيًضا،انا ال 
في ن العمل ي بنبرة حزينة خالل محاضرته اليومية عندما يعود م  أبيقول لي . في العالم مكان الوقت، وفي كل  
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ت بت الجمل   هة لإلناث والذكور على حد  سواء.بك   صيغة المذكر لكنها موج 

     28#   

 شاشة"ال"       
 ة كميدان الحاالت الحياتيّ 

 ة لتطوير المهارات الحياتيّ 
 (بالطالب )دروس ذات صلة

 

 ةقسم برامج المساعدة والوقاية، مجال المهارات الحياتي  

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Shaat_Hinuch/Kita_10/Hitmodedout_Matzavi_Sikon/Zika_Aravit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Shaat_Hinuch/Kita_10/Hitmodedout_Matzavi_Sikon/Zika_Aravit.pdf
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 الشبكة ب  في ح   عق  ، فقد و  بما يقول قلبي ال يهتم لكن، مكان، عدا هنا" : "أنت موجود في كل  مساءالتاسعة الساعة 
  .منذ زمن بعيد
اشترى ها كهدية لعيد ميالدي عندما الشاشة التي طلبت   لياالتصال بي منذ شهر. لقد اشترى  "جميل"يحاول جدي 

الجديد أن أساعده في تجهيز الحاسوب لكترونية ووعدته ا مًعا في دكان األجهزة اإللقد كن. جديًدا حاسوًبا
 ة تلو األخرى.الدوام في المدرسة، ولكنني أؤجل الزيارة مر  ه أن أزوره بعد ت  . لقد وعدتركيبهو

 . بي في اآلونة األخيرةف جدي عن االتصال توق  
لم ماذا حصل يا أمي؟"، ولكنها ها: "أمي بجانب غرفتي صامتة. سألت   ت  ن المدرسة، وقف  اليوم م   عندما عدت  

ني في النهاية: ت  ثم سأل  ...رة في مكانهامتسم   ت  ب وبقي  ج  لم ت  تطيع الدخول إلى غرفتي؟"، هل اسها:" ب. سألت  ج  ت  
ة قبل عد  ربما بانقباض في صدري. "ال أذكر،  فيها مع جدك؟"، شعرت   ة األخيرة التي تحدثت  "متى كانت المر  

ي بعد أن أن أذهب ألزور جد   أقسمت   .ت  نحوي ثم ذهب   ت  ؟ ماذا حصل؟" نظر  هذا السؤال أيام.. لماذا تسألين
نها العاشرة أ إلى الساعة فاكتشفت   الوقت، نظرت   أمام الشاشة، ومر   ي بعض األمور في الشبكة. جلست  نه  أ  

إذ وصلني بريد  باح، ولكني فوجئت  كل منذ الص، فأنا لم آأن أنهض كي أتناول بعض الطعام مساًء. أردت  
 ...د!" ع  ب  بالشبكة حاسوبه ربط قم بأنا لم أ، "تساءلت   أن يحصل هذا؟"ي، "كيف يمكن ن جد  لكتروني م  إ

 لكتروني:اإل ها جدي في البريدأرسل  الرسالة التي  قرأت  
ا لك ألنك ساعدتني ن حاسوبي الجديد. أنا منفعل جًدا. شكرً ه رسالة م  يلإأرسل  ت أول شخص، أنعزيزي رامي"

 . على اختيار حاسوبي
غاضًبا  أنا لست   نك منشغل جًدا.فأنا أدرك أ، ال بأس إن لم تساعدني في ربط الحاسوب بالشبكة، عزيزي رامي

ة لكبار د  ع  في إطار دورة م  القيام بذلك في ن الثانوية متطوعون م   ساعدني طالب   فقد ،لقد حالفني الحظ منك أبًدا.
ق ما سأقول،في مركز المسن   السن   عدني هو زميلك في الصف، اسمه تامر، ولكن الطالب الذي سا . لن تصد 

 بك يا حفيدي. بطل الشبكة. أنا فخور نكف جًدا وانك لطيوهو يقول ا
 مع محبتي

 كد  ج  
 "مالحظة: هل تستمتع باستخدام الشاشة التي اشتريتها لك؟

 .بها دموعي. فت  بعد أن جف   كانت مبل لة  ألن أصابعي جدي أكتب الرد  ل كي هاعندما لمست  لم تستجب الشاشة 
 
 
 

 محادثة في أزواج

 ماذا تثير القصة فيكم؟ 
 

 في أزاوج عندما تنتهي المحادثة

حسب  ن الطالب ما يلي: اكتبوا على البطاقتين موضوعين رئيسيين تتمحور حولهما القصةيطلب المعلم م  
 المواضيع.على  االط العى لجميع الطالب وسط الغرفة، حيث يتسن  على األرض . يضع الطالب البطاقات رأيكم

 
 محادثة في المجموعة

رت، هل هناك ما هو مشترك بين المواضيع؟ هل المواضيع التي تكر   نيتأم ل الطالب المواضيع، ويالحظو
أنكم تتواصلون معه جًدا؟ ما هو الموضوع الذي ال بهناك موضوع مختلف؟ ما هو الموضوع الذي تشعرون 

 بت ة؟تتواصلون معه ال
ي المعلم المحادثة بشكل حر  وأن يستعين باألسئلة ذات الصلة، أو أن يدير المحادثة على ضوء جر  يمكن أن ي  

 ن خالل البطاقات.  حت م  ر  المواضيع التي ط  
 
سئلة ذات صلة يمكن أن يستعين بها المعلم )ِمن المفضل اختيار سؤال أو سؤالين وإجراء محادثة حّرة قدر أ

 المستطاع(

   ة؟ما هي التداعيات التي تواردت إلى ذهنكم عندما سمعتم القص 
 ماذا شعرتم؟ 
   رتم؟ماذا فك 
   ة؟ماذا تعرفون عن الشخصيات في القص 
 ماذا يشبه هذا؟ 
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   ة؟ما الموضوع الذي تطرحه القص 
 

 محادثة حول موضوع )إذا تم اختيار موضوع محّدد(:
  ت ب في البطاقات، ما هو الموضوع  ة؟المركزي الذي أ ثير فينا في أعقاب القص  على ضوء ما ك 
 ماذا يثير هذا الموضوع في داخلكم؟ 
 ؟ هذه القصةتذكرتموها في أعقاب ما هي التجارب التي خضتموها في حياتكم و 
 ة؟كم في أعقاب القص  ما هي األسئلة التي أثيرت في 

 
ندعوهم إلى إسداء النصائح ر الطالب عن تواصلهم الشخصي مع القضية المطروحة يمكن أن بعد أن عبّ 

 ة.للشخصيات التي في القصّ 
  . نفسها األسئلةل ن خالق إليها مِ خرى والتطرّ ل اختيار مواضيع أالمفضّ  نمِ فوقت، ن السع مِ تّ كان هناك م  إذا 
 

 الختتام المحادثة، يطرح المعلم السؤال:
   ة؟القص  \المحادثة\ن الدرسرون م  ماذا ستتذك 

 
ن المهم أن ينقل المعلم ق إلى المضامين التي طرحها الطالب. مِ ن خالل التطرّ الدرس مِ يقوم المعلم بتلخيص 

مام الشاشات، اإلدمان نقضيه أالوقت الذي ة والثقة بالنفس حول هذه المضامين: ز الحصانة النفسيّ رسائل تعزّ 

   وغيرها. لعائلة، العالقة مع األجدادنحو اااللتزام الشعور ب، م األولوياتعلى الشبكة، سل  
 

  في النهاية، نعود إلى التعقيد الكامن في الحياة:
ب علينا في  ن األحداث والحاالت المختلفة التي تندرج في سياقات كثيرة، ويتوج  تحوي الحياة عدًدا ال نهائًيا م 

ر قرارات   ل إلى قرار جي د؟ كيف  كثير من األحيان أن نختار ونقر  تتفاوت في حجمها وأهميتها.. كيف نتوص 
 علينا أن نختار؟

 
 نختتم الدرس بسؤال مفتوح وفق اختيار المعلم.. مثال:

 بيل؟ن هذا الق  قرار في حاالت مِ الخاذ ماذا يساعدني في اتّ 
 خذ قراًرا في حالة مماثلة؟ ب علي أن أختار أو أن أتّ قول لنفسي عندما يتوجّ أماذا 

 
 للتلخيص:

  :2القول التالي يمكن إجراء نقاش حول
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 .ر عيدانآش  هذا القول هو ل ـ: د.  

"شبكة التواصل االجتماعي ت قّرب 

د القريب، وهذا رائع بعِ البعيد وت  

 "!ومريع

                          


