
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 2018ة، ة االستشاري  الخدمات النفسي   -استخدام المخدرات والكحول والتبغ وحدة منع

 
 الشاشات" "بلد  

 درس في المهارات الحياتية لطالب الصفين الثامن والتاسع
 

 تمهيد
، نذ عدة أياملم يحضر إلى المدرسة م "رامي: ويسأل طالبه في صبيحة أحد األيامالصف إلى يدخل معلًما لوا تخي  
ث معه في اآلونة األخيرة؟م    أكثر الموضوع المعلم كثيرون منهم: "أنا". عندما يفحص " سيجيبن منكم تحد 

ثوا مع ثقليلة  ة  الشبكة، وقل   ه بشكل كتابي من خالل تطبيق ما عبريكتشف أن غالبيتهم قد تحد  معه  وامنهم قد تحد 
 من خالل الهاتف أو وجًها لوجه. 

  .نعم، بالتأكيد :أبنائنا وطالبنا وازي التواصل الكالمي؟ ستكون إجابةة عبر وسائل التواصل تهل المراسل
رت ز الرقمي، ويبدو لنا أحياًنايقضي طالبنا ساعات طويلة في المحادثات التي تجري في الحي    أن الشبكة قد طو 

كون اآلخرين، شر  د، ويعب رون، وي  ة محادثات في آن واحم يشاركون في عد  ل، فه  اصتفي الكالم واال همقدرات
 .  نشئون المنتديات والمجموعات ويشاركون فيهاوي

هم إلى عبر الشبكة، حيث سندعو مع طالبنا في المحادثات التي يجرونهاسوًيا سنحاول في هذا الدرس أن نفك ر 
هم ب  حادثات، وما ته  . سنحاول مًعا تشخيص المشاعر التي تنتابهم أثناء هذه المهوصف أسلوب الحديث وقوانين

الذي ث الشبكة على الحدي في المحادثات عبر المتكررة تأثير المشاركة م. سنحاول أيًضا أن نفحصوتتيح له
  وجًها لوجه.  يجري 

 
 

 األهداف
   ز الرقمي.معرفة االختالف بين الحديث الذي يجري وجًها لوجه والحديث الذي يجري في الحي 

 في الشبكة وتأثيرها على رة المتوف  المختلفة  وسائل االتصالجري في معالجة تجربة الحديث الذي ي
  مشاعرنا وأحاسيسنا. 

 نقضيها أمام الشاشات االستيضاح حول المواقف وتطوير التفكير النقدي بشأن الفترة الزمنية التي. 

   ف االجتماعي والتعاطف في المجتمع بشكل عام وفي شبكة إجراء حديث بين شخصي حول التصر
 تواصل االجتماعي بشكل خاص. ال

 
 

 الفكري  نهجالم

أو لمس شاشة، إال أن \رغم أن العالم الرقمي يتيح إنشاء عالقات اجتماعية بواسطة الضغط على زر و
ر في مجل   نتائج بحث   المراهقين يشيرون إلى ارتفاع في  الشعور بالوحدة. كانت هذه علم موضوع د علمي في ن ش 

في  18-14نصف مليون مراهق أمريكي في األجيال وشارك فيه ما يزيد عن  ",APS JOURNAL" النفس

، وتستنفد الكثير من الوقت من أجل االنخراط فيها . تستهلك شبكات التواصل االجتماعي2010-2015السنوات 

عالقات مهمة مع اآلخرين في  في إنشاء الشبابتجعل مستوى الطاقة التي يستثمرها مورد الزمن الثمين، و
ًياا ل. لعالم االجتماعي الحقيقي متدن  حيث في ذاك الحي ز " متداولة ملةي )عدد الاليكات( إلى "ع  المؤشر الكم   يتحو 

تيح لهم مقارنة أنفسهم مع اآلخرين من الناحية ، فيقيمتهم في بيئتهم المحيطةعكس يعتبره الشباب مؤشًرا ي
ة والوحدةضالي إلى تفاقم مشاعر ما يؤد  ماالجتماعية باستمرار،  ائقة والدوني 
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ارتفاع نسبة الشباب الذين يشيرون إلى االكتئاب وأفكار االنتحار"،  -الوحدةالشعور ب: "عصر הארץ -ل في جريدة "هآرتس"مقا  

 )المقال باللغة العبرية( 29.11.2017 عيدو إفراتي

األسبوع الوطني لإلبحار اآلمن 

 2018في الشبكة، 

  משרד החינוך
تنمية مهارة التعاطف واإلحساس باآلخر في 

 الشبكة
 



 
بة لسيرورات االجتماعية التي تحصل خالل اإلبحار في الشبكة والنتائج المترت  نحن نؤمن ان رفع وعي الشباب ل

استخدام التكنولوجيا كمورد ، حيث سيعينهم هذا على توجيه سلوكهم على نحو  يوازن بين هو أمر مهم عليها
التي تتم   االختيار بين قنوات االتصال البديلة لهمى يتسن  س، حيث الحقيقي استخدام الحيز البين شخصياجتماعي و
  إنسان. وبين إنسان و وجًها لوجه

 
، بل أن ينطلق إلى سيرورة خالل الدرس ر األحكامصد  ي   ال أنوموقًفا نقدًيا  خذ المعلمل إن ال يت  من المفض  

 جلالب على تشخيص بدائل مختلفة من أطوتشجيع ال واحترام األنماط االجتماعية االهتمامالحديث من منطلق 
 تلبية احتياجاتهم البين شخصية.   

 
 سير الدرس

 ع المعلم الصف إلى مجموعات ويقرأ النص التالي:يوز  
 

الوهلة  ز هذا البلد منما يمي   أن نالحظ. من الصعب الشاشات" جه في "بلدر التكنولوجي أو  لقد وصل التطو  
 تلفاًزا متصاًل  فرد يقطن هناك أكثر. يملك كل   مختلفة هناكأدركنا أن الحياة  أكثر مكثنا فيه ، ولكن كلمااألولى

من خاللها التواصل مع العالم الخارجي دون الخروج من  يرا ذات جودة عالية، حيث يستطيعبسماعة وكام
 ل  ت تقريًبا. هم يقضون ج  ي احتياجاتهم األساسية فال يخرجون من البيالناس أجهزة مختلفة تلب   ت. يملكالبي

م ساعات العمل والتعل  خالل  وهذا يتم   الذكي، لكترونية كالحاسوب أو األيباد أو الهاتفاالشاشات الأوقاتهم أمام 
 .لونه بواسطة هذه الشاشاتالطعام الذي يفض   أيًضا، كما يطلبون

ليلة فاستحالت اللقاءات مع بعضهم البعض ق أصبحت المحادثات التي يجريها السكانمع مرور الوقت، 
لةأو  تماعية إلى رسائل نصي ةاالج الشاشات، ال سيما وأن كل فرد من أفراد  . لقد ازدادت الحاجة إلى هذهمسج 

 .في البيت ن زاويته الخاصةم   العائلة كان يحتاج إلى عدة شاشات كي يقوم بالتواصل
جهازه، وعندما نريد الحديث فيما بيننا نرسل شغال بمن منا الشاشات، يكون كل   عندما نلتقي مع األصدقاء في بلد

رسل "إيموجي" معين. عندما نلتقي في بيت أحد األصدقاء، ن ر،شعا نعندما نريد التعبير عم  ة. الرسائل النصي  
أحياًنا نسمع قد بشاشته.  منهمًكا منا يكون كل   ،مع أفراد عائلتنا نلعب بالحاسوب. عندما نتناول طعام العشاء

ير الغضب. يكون كل يثصوت امتعاضه ألنه قرأ منشوًرا ألنه قرأ منشوًرا مضحًكا أو  حكات احدناصوت ض
، ونادًرا ما شاشته وال يهتم  بما رأى اآلخر او سمع، وال يشركه في معلوماتهما يحصل في منا منصرًفا إلى 

هي المسؤولة هنا فيما نفعل فج  وت سا" حيثك  ل  ته الخاصة. توجد في بعض البيوت "أفي شاش على ما رأى هيطلع
 عن جدول أعمالنا.

 
 
 

 محادثة في المجموعات
 األسئلة التالية في المجموعة: ناقشوا

  الشاشات؟  بلد سكانماذا يشعر 
 حسب رأيك، ماذا يشعر هذا المراهق؟ الشاشات. عمرك يعيش في بلدي مراهق عمره كفك ر ف 
 الشاشات؟  ما هي حسنات العيش في بلد 

 المجاالت؟ )االجتماعي، العاطفي، شاكل الموجودة في عالم من هذا القبيل وفي أي ما هي الم
ي  .، وغيرها...(االخالقي، الشخصي، الصح 

 في المجموعة الكاملة
يتم تدريجه م شريط الصق أو خيط( اه: يجب رسم محور خيالي على أرض الصف )يمكن استخدمالحظة للموج  

 لجملة التالية:  اروا موقعهم على المحور بشأن ان على الطالب أن يخت. يتعي  10-1من 
 الشاشات" المي يشبه العالم الموصوف في بلد"ع 

 ال يشبهه بتاًتا=    1
 يشبهه جًدا=  10

 :اختيارهم لمواقعهم على المحورب سبروا ه من الطالب أن يفس  يطلب الموج  

  ؟ الشاشات زات بلدممييتميز عالمك بألي مدى 
 م" كهذا؟ لماذا؟ماذا ستشعر في "عال  

 ماذا تفكر عن "عالم" كهذا؟ 
 



 
 نقاش

 بكثير من مميزات ال يتمي ز عالمهمالشاشات وهناك طالب آخرون  بلد ًبا عالمهم يشبهلقد الحظنا أن هناك طال
الشاشات في مختلف المجاالت. في  في بلد المجموعات عن حسنات وسيئات الحياةالشاشات. لقد تحدثتم في  بلد
 الشاشات على العالقات البين شخصية: ه المرحلة، سنتمحور في تأثير بلدهذ

 المكاسب الكامنة في استخدام الشاشات من أجل التواصل؟ \ما الحسنات 

 الثمن في استخدامها؟\ما السيئات 

 ما الفرق بين التواصل عبر الشاشات والتواصل وجًها لوجه؟ 

  الشاشات  م معهم عبر الشاشات؟ ألي مدى تؤديلكما مدى تواصماذا يميز تواصلكم مع أصدقائكم؟
 دوًرا في قضاء أوقات الفراغ لديكم؟

   ر في محيطكم القريب شاشات. صفوا كيف فلنقترض انكم اشتركتم في تجربة معينة، حيث لن تتوف
 ستكون أوقات فراغكم. 

   ر الشاشات على عالقاتكم االجتماعية؟كيف تؤث 

 بشكل إيجابي؟ أعطوا مثاال واحًدا يكم وعلى عالقاتكملتواصل عبر الشاشات علكيف يؤثر ا  . 

 ..صفوا العالقات بين األصدقاء بعد عشر سنوات 
 
 

 تلخيص

   هذا الدرس؟تحملونها معكم من  فكار، أو المشاعر أو األسئلة التياألما هي 



ق الطالب إلى الحسنات المختلفة الكامنة  – مالحظات للمعلم في التواصل عبر من المحتمل جًدا أن يتطر 

ص لالستخدام وفي طريقة سنالحظ أننا إذا أفرطنا في الوقت المخص  فا النظر في هذه الحسنات الشبكة. إذا أمعن  
لرقمي التعبير ل هذه الحسنات إلى سيئات. على  سبيل المثال، يتيح التواصل ااالستخدام فهناك أمكانية أن تتحو  

د انه  ،دقيقةالحصول على معلومات د بالمعلومات، و، والتزو  أصيل، والبحث في "الذات"عن الذات بشكل  ي  ب 
فظائع معلومات غير صحيحة واالطالع على مضامين تثير المشاعر السلبية )ال ، ونشرأيًضا االحتياليتيح 

وهكذا الحواجز في التواصل ومشكلة البعد الجغرافي  ميية هوية المستخدم في االتصال الرقسر   زيل(. ت  المختلفة
صداقات في الحيز االفتراضي يمكن أن من يستصعب تكوين الصداقات، بيد أن إنشاء تتيح صداقات إضافية ل

ر فهم لغة الجسد وتعابير الوجه ويخل  في  يخلق عالقات مزيفة مع أشخاص يخفون هويتهم الحقيقية، كما يعس 
 القدرة على اإلحساس بالتعاطف مع اآلخرين.   

إلى األشخاص  (FOMO - Fear of Missing Out)  "تفويت شيء ما "الخوف من باإلضافة إلى ذلك، يدفع

نجلس ساعات طويلة أمام نحن المكوث في الحيز االفتراضي طيلة الوقت والرغبة في حتلنة أنفسهم باستمرار. 
اننا  المشاركة في تجارب أخرى وفي حياة اآلخرين حيث كنا نستطيع االنضمام إليهم لو فرصة تالشاشات فنفو  
البين شخصي مع قضاء الوقت في استخدام الشاشات باالتصال  ظر نحو الشاشة. يمكن ان يخل  اخترنا عدم الن  

  ألغراض مفيدة وإيجابية. اصدقاء، حتى وإن كان الحديث عن استخدامهأفراد العائلة واأل
تشخيص صعوبات اآلخر، التعاطف هو القدرة على ما العالقة بين استخدام الشاشات بشكل مفرط والتعاطف؟ 

 وفق هذه المشاعر.  أحياًنا فأن نتصر  معه، لدرجة التماهي نحوه بل والشعور بالرأفة واالكتراث و
تعتبر الشاشات جزًءا ال يتجزأ من حياتنا، ويوجد الستخدامها تأثيرات عديدة. إن استخدامها بشكل كثيف يمكن 

التالي: كيف باهظة ومعق دة. لقد فحصت عدة أبحاث السؤال دمان، حيث ينطوي على دفع أثمان ي إلى اإلأن يؤد  
 على قدرة التعاطف لدى مستخدمي الشبكة؟   المستمر للشاشات ستخدامااليؤثر 

وزمالؤها من معهد البحث االجتماعي في جامعة ميشيغن بتحليل ( Konrath) سارة كونراثلقد قامت د. 

وحتى  1979ثالثة قرون، حيث استمر البحث منذ سنة طيلة  ألف طالب جامعي أمريكي 14معطيات حوالي 

لت إلى النت2009سنة  % في "القدرة على تقم ص وجهة 34 ائج التالية: لقد حصل انخفاض بنسبة، وتوص 

% في "االهتمام 48 بنسبة ظر شخص آخر، وحصل انخفاض حاد  النظر"، أي القدرة على تخي ل وجهة ن

 هذه المشاعر. ل واالستجابةمشاعر اآلخر حساس بعلى اإلالمتعاطف"، أي القدرة 
، هم أقل حًظا منهم نم  لا كبيًرا رون اكترثً ظه  اليوم ال ي   ن يبلغون الثالثين من عمرهمم  أن النتائج  لقد أشارت

وال يهتمون ، أدنى رخمشاهدة معاناة شخص آرهم بتأث   أنفسهم مكانهم بشكل عفوي، كما أنيضعون ال  وانهم
ع أن يكون عنا أن ينخفض التعاطف، ولكننا لم نتوق  "لقد توق  آلخر أو للصديق بكل كبير. لالمساعدة بتقديم 

 كل  راء" في "الغ   هو عات، فالتعاطفب  "سيكون لهذا ت  . قت كونراثاالنخفاض حاًدا إلى هذه الدرجة"، عل  
د ي  ب  ، ثير قلقنا كمجتمعهو أمر يجب أن ي ذي قدرة تعاطف أدنى يعيش بيننا جيل وجود نجتماعية. إالتفاعالت اال

 .   فرصة لتحسين األمور" اعتقد أنه ما زالت هناك اني
 –لع على الكثير من المعلومات من الطرف اآلخر تصال وجًها لوجه نحن نط  االتشرح كونراث: "عندما يكون 

ي )تالمس، البعد بشكل حس  بصري(، بشكل سمعي )نغمة الصوت(  بشكل بصري )مالمح الوجه، اتصال
ل  المكوث في بيئة   إن. (كالفورمونات وهي هورمونات تثير ردود فعل سلوكية)جسدي(، وبشكل كيميائي ال تفع 

ال  مهارة التعاطف لدينا"، تجزم كونراث. "عندما يتم االتصال بشكل رقمييمكن أن "يشحذ"  الحواس العديدة
ب على تصال لن يكون متفرًغا للتدر  في هذا النوع من اال ن ينشغليتم نقل قسم كبير من هذه المعلومات وم  

تعاطف". سبب إضافي هو سرية الهوية التي تمنحها وسائل االتصال االجتماعي، حيث تتيح مالالتصال ا
ف. "نحن غارقون في الفيسبوك.. كيف لمستخدمي الشبكة تجاهل مشاعر اآلخرين وآداب الحديث والتصر  

  .سنلتقي بأشخاص حقيقيين؟"
القرن األخير، إي منذ سنة  ث نكتشف أن أكبر انخفاض قد حصل خاللائج بحث كونران في نتعندما نتمع  

دة تفسيرات ممكنة قامت ؟  تقترح كونراث عحصل في هذه الفترة بالذاتالذي ح السؤال: ماذا طر  . ي  2000

حيث شهدت  "المشبوه األول" هو االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي،بحاث سابقة. على أ باالعتمادبتخمينها 
باالنخفاض. "نحن متصلون اآلن مع بعضنا البعض أكثر مما  فيها التعاطفالتي بدأ  ا في نفس الفترةانتشارً 

مضى، إذا، كيف حصل أننا منفصلون أكثر عن بعضنا البعض؟" تتساءل كونراث في مقال نشرته في اآلونة 
لقد أصبح ات، حتى وإن كان دورها جزئًيا. األخيرة. " ال يمكن أن نتجاهل دور التكنولوجيا في هذه التغير

الرسائل النصية والمكالمات أمًرا  عند تناول الطعام بواسطةالتشويش على المحادثات التي تجري وجًها لوجه أو 
 . 2"ر الكبير لوسائل االتصال االلكترونية مع اللحظة التي بدأ فيها التعاطف باالنخفاضاعتيادًيا. لقد تزامن التطو  
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)المقال باللغة  2013"أين اختفى التعاطف؟"، كيرن تسوريئل هراري، : כלכליסט-مقتبس من مقال في ملحق جريدة  "كالكاليست" 

 العبرية(


