
  

 التعرف على أساليب سلوكنا في شبكة االنترنت 

 

 أهداف:

  التعرف على أساليب سلوكنا في الشبكة 

 توضيح االتصال البشري الذي يحدثه االنترنت 

 مساعدات:

   لفة خيطان صوف 

  بطاقة اسئلة 
 

 :مراحل الفعالية

 نجلس بشكل دائري

)تظهر أمثلة في النهاية(  يمسك المرشد بيده لفة خيطان صوف، يسأل أحد المشتركين سؤاال يتعلق بالسلوك باالنترنت

ويرمي اللفة تجاهه وهو ممسك بطرف الخيط. المشترك الذي تم سؤاله السؤال سيجيب على السؤال، ويوجه السؤال 

 الى مشترك اخر ويرمي اللفة اليه وهو مستمر بإمساك الخيط. 

 نستمر هكذا حتى يعبر الخيط بين كل المشتركين وتنشأ شبكة توصل بين الجميع. 

 

 "هل هذه الشبكة تذكركم بشبكة أخرى؟"  ل:نسأ

 انتبهوا للتشابه الصوري لشبكة االنترنت التي تربط بين جميعنا، ما هي ايجابياتها؟ ما هي سلبياتها؟ 

بهدف فك الرباط الذي تم إنشاءه، نسأل مرة أخرى سؤاال لكن هذه المرة بترتيب معكوس، المشترك الذ تم سؤاله  

 له سؤاال من قبل، وهكذا دواليك حتى تصل اللفة الى المرشد.  يسأل المشترك الذي وجه

 

 يمكن سؤال أسئلة من البطاقات أو السماح للمشتركين بتوجيه أسئلة وفق رغباتهم.

 
 

 

 

 

 محاصرين في الشبكة
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 كتبت: ليالخ مجناجي



 

 

 

  تطبيق ال أستطيع بدونه؟ 

  بكم مجموعة واتس اب أنا نشط؟ 

  ما أكثر شيء أحبه في الشبكة؟ 

  ما هو أفضل شيء موجود في الشبكة؟ 

  ما هو أخطر شيء موجود في الشبكة؟ 

 هو األمر الذي أفعله أقل مما كنت أفعله منذ أن أصبح معي  ما

 هاتف ذكي؟ 

  كم ساعة في اليوم أنا متصل بهاتفي؟ 

 أصدقاء في الفيسبوك؟  /كم من متابع يوجد لي في االنستغرام 

 اسم أصلي لمجموعة واتس اب أنا عضو بها؟ 

  هل كنت تريد أن تتعلم أمر جديد يتعلق بالشبكة؟ 

  ألفعله بدون استخدام االنترنت أمر لم أكن 

 .شيء كتبته في الشبكة وتندمت عليه 

 يهل كنت أريد أن أغير أمر بسلوكي ف 

 االنترنت؟
 

 :مثال لألسئلة
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