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ما الذي يجعل العالقات صحية؟



ملخص الدرس الخاص بالمدرس

مجموعة في هذا الدرس، يطبق الطالب خصائص العالقات الصحية وغير الصحية والمسيئة لتقييم•

.  خرينمتنوعة من سيناريوهات العالقات والتأمل في حدودهم الشخصية ومناقشة أهمية احترام حدود اآل

ما الذي يجعل العالقات صحية؟: 1الدرس 



المواد

دفتر مالحظات الطالب أو ورقة مسودة لألفكار •

الشخصية

العالقات"منالنسخمنمجموعةأونسخةطالبلكل•

"طيففيموجودة

.  ستكون هذه الوثيقة بمثابة مرجع للعديد من الدروس•

"الحدوداختبار"مننسخةطالبلكل•

ناول تأّكد من المعرفة التعلمية وراحة الطالب أثناء ت•

خطة الدرس

خصص مساحةً لنشاط محاكاة الحدود•

خطط أين سيقوم الطالب بكتابة األفكار•

يةتأّكد من عمل إعدادات المعلومات السمعية البصر•

اختبر تشغيل الفيديو•

لديك أسئلة؟ اتصل بميشيل روسناك أو مدرب •

STEM.

اإلجراءات

اإلعداد المسبق



المفاهيم األساسية

. حيةقارن بين خصائص العالقات الصحية وغير الص•

(NSES HR.8.CC.1)

. اشرح معايير تقييم مدى سالمة العالقة•

(NSES HR.8.SM.1)

تماعي حلل تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل االج•

(NSES HR.8.INF.2)على الصداقات والعالقات 

اإلدارة الذاتية وتحليل التأثيرات

أهداف التعلم



األشخاص المهمون



نظرة عامة األشخاص المهمون

كل طالب سوف يسرد بعض من أهم الشخصيات في حياته•

تجميع األشخاص في قائمته/فئات يمكنه استخدامها لتنظيم4-3يستنتج كل طالب •

. موه هناأخبروني من الذي أدرجت: "إذا عانى الطالب في وضع فئات، فكر في استخدام هذه األسئلة أو ما يشابهها•
"اذكروا بعض العناصر المشتركة بينهما؟ اذكروا بعض العناصر التي تختلف بينها؟

سيقوم كل طالب بمشاركة الفئات التي اختاروها مع قرينه•

لطالبسيطلب المعلم بعض الردود، مع مالحظة أوجه التشابه واالختالف في الفئات التي اختارها ا•

يقود المعلم مناقشة قصيرة•



األشخاص المهمون

.  شخًصا من أهم الشخصيات في حياتك12إلى 8اصنع قائمة من 1.

شخاص في اآلن، انظر إلى قائمتك وفّكر في أوجه التشابه واالختالف بين األ2.

استنتج . قائمتك

.مجموعات أو فئات يمكنك تصنيفهم تحتها4إلى 2من 

م في ن هَ  ليس عليك مشاركة م. كن مستعًدا لمشاركة الفئات الخاصة بك3.

.قائمتك



(المعلم)األشخاص المهمون : المناقشة

:يطلب المعلم رفع األيادي لإلجابة

...كم منكم قام بتجميع األشخاص في قائمته وفقًا لـ •

لون الشعر؟ •

العمر؟ •

الطعام المفضل؟•

*نوع العالقة؟•

:يقود المعلم مناقشة قصيرة

ما أهمية العالقات بالنسبة إلينا؟•

كم تؤثر العالقات على حياتنا اليومية؟•

هل تتوقع أن تتغير قائمتك بمرور الوقت؟ لم أو لم ال؟ بأي طريقة يمكنها أن تتغير؟•

من المتوقع أن تؤدي هذه اإلجابات إلى الموافقة أكثر* 



األشخاص المهمون: المناقشة

ما أهمية العالقات بالنسبة إلينا؟•

كم تؤثر العالقات على حياتنا اليومية؟•

هل تتوقع أن تتغير قائمتك بمرور الوقت؟ •

لم أو لم ال؟ •

بأي طريقة يمكنها أن تتغير؟•



غير الصحية/العالقات الصحية



.الصحيةالعالقاتلخصائصتعليمات

م غير صحية إذا ما كانت صحية أ" أصدقاء لألبد؟"سيقوم الطالب بتمييز العالقة التي تظهر في فيديو •

.لدعم اختياراتهم( من طيف العالقة)مع تقديم أدلة 

.يطلب المعلم إجابات من الطالب في مناقشة قصيرة•



لطالب ا نموذج 
لعالقات ا طيف 

"  رامالحب هو االحت"العالقات موجودة على طيٍف مقتبس من 
Love is Respect HR HS Educators Toolkit

(4صفحة )

.يةيوفر إشارة لخصائص العالقات الصحية وغير الصح

لسيناريو سيستخدم الطالب هذا كمرجع بينما يقومون بتحليل ا

.في مجموعات صغيرة



هل العالقة في هذا 

الفيديو صحية أم غير

صحية أم مسيئة؟ 

كن مستعًدا لمشاركة 

.األدلة واألفكار



https://youtu.be/F1-4MqdnPIw( 3:09)مدته Amaze.orgفيديو من موقع أصدقاء لألبد؟. ينصح بتفعيل ترجمة جميع مقاطع الفيديو، عند توفرها

https://youtu.be/F1-4MqdnPIw


خصائص العالقات الصحية: المناقشة

ر هل العالقة في هذا الفيديو صحية أم غي

صحية أم مسيئة؟ 

3-2ناقش في مجموعات من •

كن مستعًدا لمشاركة أفكارك•

استخدم النموذج كمرجع•



"ثمة العديد من أنواع العالقات"تعليمات 

.سيشرح المعلم أّن خصائص العالقات الصحية تنطبق على جميع أنواع العالقات•

العائلة•

األصدقاء•

العالقات الرومانسية•

المعارف•

المعلمون/ الموجهون •

.رسيةيؤّكد المعلم على أّن هذا الدرس يركز على أنواع العالقات األكثر شيوًعا في البيئة المد•



ثمة العديد من أنواع العالقات

لى خصائص العالقات الصحية تنطبق ع•

.جميع أنواع العالقات

العائلة•

األصدقاء•

العالقات الرومانسية•

المعارف•

المعلمون/ الموجهون •

يركز هذا الدرس على أنواع العالقات •

.ةاألكثر شيوًعا في البيئة المدرسي



الحدود



!التواصل هو مفتاح العالقات الصحية

له لكن ما الذي تريد توصي
تحديًدا؟

أوالً، عليك أن تعرف 
.حدودك



لوضع الحدودتعليمات 

حدود الخاصة بهم المكانية، واستكمال التقييم الذاتي لل/سيبدأ الطالب باالستكشاف النشط للحدود المادية•

.مناقشة فيديو حول وضع الحدود الرقمية/ومن ثم مشاهدة

(26–23الصفحات )االستشارية لمدرسة أوستن الثانوية " SAFE"المصادر من دروس •



لحدود ا: ا !اتجه نحوي سيًر

االستشارية لمدرسة أوستن الثانوية" SAFE"من دروس 

(23الصفحة )



محاكاة الحدود

"B"والشخص اآلخر " A"في أزواج، قم بتعيين شخص منهما 1.

.2AوB–قفا مبتعدين عن بعضكما البعض بمسافة طول سيارة

.3A- عندما أعطيك إشارةً، تمشي ببطء نحوB

.4B- عندما يقترب منكA فتوق"إلى درجة تجعلك تشعر بعدم االرتياح، ارفع يدك وقل."

.5B- الحظ المسافة بينكما والحظ شعورك"توقف"بعد أن تقول ،.

ما مقدار االختالف الموجود في المسافة بين الشركاء؟. ينظر حوله-الجميع 6.

.سنبدل األدوار ونكرر التجربة7.

A B



محاكاة الحدود: المناقشة

؟"توقف"كيف قررت أنّه حان الوقت لتقول •

ما هو نوع المشاعر التي ظهرت خالل هذه العملية؟•

كيف اختلفت حدودك المادية عن حدود شريكك؟•

؟ما مقدار التفاوت في الحدود عبر جميع المجموعات•



النقاط الرئيسية–محاكاة الحدود 

.  كل شخص لديه حدود مختلفة•

ًصا ما قد ففي بعض األحيان، نشعر فقط وكأّن شخ. قد تكون الحدود غريزية•

. تجاوز الخط المسموح به، حتى وإن لم نكن نعي مكان الخط



اختبار الحدود: التعليمات

ك هل تميل بطبيعة الحال إلى أن تكون هناك حدود عالية حول خصوصيتك، ومساحات: "المدرب

لشخصي الشخصية والفردية، أم أّن حدودك تميل إلى أن تكون منخفضة؟ خذ هذا االختبار القصير ا

."ليس هناك إجابات خاطئة. ليعطيك فكرة أفضل عن المكان الذي أنت فيه

. دقائق إلتمام االختبار5اسمح لهم بمدة تصل إلى : مالحظة إلى المدرب



لحدود ا ار  ب اخت

االستشارية لمدرسة أوستن الثانوية" SAFE"من دروس 

(26الصفحة )

.باريفكر الطالب في حدودهم الخاصة عن طريق إتمام االخت

اعدة سيقوم المعلم بالتسهيل من خالل مناقشة قصيرة لمس

.الطالب على فهم طبيعة الحدود الشخصية
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W orksheet: Boundaries Quiz  

______________________________________ 
1) You’re reading a  new  text message, and your partner asks, “W ho is it?” You  
A) Tell your partner who it is and what the text is about. Why wouldn’t you?  

B) Tell your partner it’s none of his/her business.  
 
2) You and  your partner go see a movie. You’re  not a huge  fan, but your partner loves the  movie. 
W hen  another friend  asks how  the m ovie  was, your partner says, “W e  both  loved it!”  You say  
A) “Yeah, it was good.”  
B) “S/he liked it a lot better than I did.”  
 
3) You have  plans with  a  cousin  who’s visiting from  out of town. Your partner asks if s/he  can tag  
along.  You  say  
A) “Sure, why not – the more, the merrier! I’m sure my cousin would like to meet my partner.”  
B) “Sorry, I want to spend one‐on‐one time with my cousin.”  
 
4) You volunteer at a tutoring center every  weekend, and your partner starts to come  along, too. You 
say 
A) “That’s so sweet – now we can spend more time together while doing something I already love.”  
B) ”Since when are you interested in that? Why don’t you find your own hobbies.” 
 
5) Your partner is always touching  you (holding your hand, putting arm  around you, etc.) when you’re 
hanging out with other friends. You think 
A) That’s nice – s/he wants to show the world you two are a couple, and can’t keep his or her hands off 
you!  
B) That’s uncomfortable – you don’t want your partner in your space all the time, especially when you’re 
with other people.  
 
6) Your partner asks for your passwords for your phone, e‐mail and social m edia pages. You say  
A) “Great idea – we’re so close, we should share everything.”  
B) “Not happening – some things I need to keep personal. “ 
 
7) You’re  exhausted  and half‐asleep, but your partner wants you  to  com e with him/her to  go hang out 
with some friends. You  say 
A) “Okay, I’ll go with you.” 
B) “I’m tired don’t want to.” 

 

Adapted from 
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التعليمات

عطيك خذ هذا االختبار القصير الشخصي لي

. فكرة أفضل عن المكان الذي أنت فيه

.ليس هناك إجابات خاطئة

ة في كل هذه السيناريوهات، قد تحل كلم

".شريك"محل كلمة " صديق"



(المعلم)اختبار الحدود : المناقشة

.إلى وجود حواجز منخفضة" A"تشير إجابات 

.  إلى وجود حواجز عالية" B"تشير إجابات 

ن من الصحي أن يكو. ليس هناك إجابات صحيحة أو خاطئة
غير لديك مزيج من الحواجز مع شريكك أو أصدقائك وأن تت

.  بعض هذه الحواجز بمرور الوقت

ليل ما هي المشكالت التي يمكن أن تنتج عن وجود عدد ق•
جًدا من الحدود؟

فيما أنت دائًما تتنازل بعض الشيء: نماذج من اإلجابات•
.  الفاتتريده وتشعر به مقابل إرضاء شريكك وتجنب الخ

أو تكون حواجزك منخفضة /عندما تنتهك حواجزك و
ليك للغاية، فيمكنك أن تشعر أنك ُمستغل ومفروض ع

.  األمر بل وقد يصل األمر إلى سوء المعاملة

بير ما هي المشكالت التي يمكن أن تنتج عن وجود عدد ك•
جًدا من الحدود؟ 

ي إّن وجود الكثير من الحواجز يبق: نماذج من اإلجابات•
جعلك اآلخرين بعيدين ويضعف العالقة الحميمة، مما قد ي

أو /حدة وصديقك باالنفصال، وبالو/تشعر أنت أو شريكك
.  قد يساء فهمك



اختبار الحدود: المناقشة

.إلى وجود حواجز منخفضة" A"تشير إجابات 

.  إلى وجود حواجز عالية" B"تشير إجابات 

من الصحي أن . ليس هناك إجابات صحيحة أو خاطئة

ك يكون لديك مزيج من الحواجز مع شريكك أو أصدقائ

. وأن تتغير بعض هذه الحواجز بمرور الوقت

ما هي المشكالت التي يمكن أن تنتج عن وجود عدد•

قليل جًدا من الحدود؟ 

ما هي المشكالت التي يمكن أن تنتج عن وجود عدد•

كبير جًدا من الحدود؟ 



(المعلم)اختبار الحدود : النقاط الرئيسية

ول بعض األشخاص بطبيعة الحال أكثر انفتاًحا ح•

خصوصيتهم، ومشاعرهم والمساحة الخاصة بهم من 

. اآلخرين

ي قد تكون الحدود مختلفة مع أشخاص مختلفين وف•

.  األوضاع المختلفة

ا ما قد تكون الحدود مادية وعاطفية وجنسية، وغالبً •

. تحمي الخصوصية والمساحة الشخصية والفردية

ى يحق لك دائًما الحصول على مساحتك الخاصة وعل•

.اهتماماتك ومشاعرك

قك أو أن صدي/يجب أال تحاول أبًدا التغيير في شريكك•

.تنتهك حدوده

دك االعتداء هو عندما يستمر شخص ما في انتهاك حدو•

.  البدنية أو الجنسية أو العاطفية

الدين أو من أحد المدرسين أو أحد الو" ماذا فعلت في عطلة هذا األسبوع؟"على سبيل المثال، إذا سُئلت، 

مية المعارف أو من صديق حميم، فمن المحتمل أن تكون إجابتك مختلفة لكل شخص اعتماًدا على ك

. المعلومات التي تريد مشاركتها، وعلى مدى قربك وعالقتك مع هذا الشخص



اختبار الحدود: النقاط الرئيسية
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ى يحق لك دائًما الحصول على مساحتك الخاصة وعل•

.اهتماماتك ومشاعرك

قك أو أن صدي/يجب أال تحاول أبًدا التغيير في شريكك•

.تنتهك حدوده

دك االعتداء هو عندما يستمر شخص ما في انتهاك حدو•

.  البدنية أو الجنسية أو العاطفية



الحدود الرقمية



التعليمات

(thatsnotcool.com" )متى يصبح االهتمام باآلخرين سيطرة عليهم؟"يشاهد الطالب فيديو •

يسهل المعلم الخوض في مناقشة قصيرة•



https://youtu.be/hLvcSVgNqpk( 1:00)أين ترسم خطك الرقمي؟ . ينصح بتفعيل ترجمة جميع مقاطع الفيديو، عند توفرها

https://youtu.be/hLvcSVgNqpk


(المعلم)أين ترسم خطك الرقمي؟ : المناقشة

ص آخر يوضح الفيديو الذي شاهدناه للتو كيف يمكن الستخدام الهواتف المحمولة مراقبة شخ: اشرح•

ع يمكن الستخدام الهواتف المحمولة واإلنترنت والمواق. والسيطرة والضغط عليه وانتهاك حدوده

على سبيل . ناإللكترونية مثل فيسبوك وانستجرام أن تصبح أدوات للتنمر والتهديد ومضايقة اآلخري

فيديو المثال، يمكن استخدامها لنشر الشائعات؛ التجسس على اآلخرين؛ ومشاركة الصور ومقاطع ال

. "  والمعلومات الشخصية لألشخاص دون موافقتهم



(المعلم)أين ترسم خطك الرقمي؟ : المناقشة

؟ما هي الخصائص الموجودة وفقًا لطيف العالقات•

هل هذا السلوك صحي أم غير صحي أم مسيء؟•

هل هناك حدود صحية لهذه العالقة؟ لما أو لما ال؟•

؟ (أو انتهكت)الحدود التي تّم تجاوزها /ما هو الحد•

متى يصبح االهتمام : "سؤال الشريحة األخيرة•

عند أي نقطة تعتقد أنّ " باآلخرين سيطرة عليهم؟

الهتمام الرسائل النصية الخاصة بالصديق انتقلت من ا

إلى التحكم والسيطرة؟ 

ية، عندما يصل األمر إلى اإلفراط في الرسائل النص•

عدد الرسائل -األمر الذي يجعلها تتجاوز الحدود 

النصية أو ما تقوله تلك السائل؟ أو كالهما؟ 

ّم ما هو الواقعي وغير الواقعي حول التعامالت التي ت•

تصويرها في هذا الفيديو؟

أين سترسم الخط؟ •

ديو حيال في رأيك ماذا يجب أن تفعل الصديقة في الفي•

هذا الموقف؟ 

سمح حسبما ي)اطرح على الفصل بعض أو كل هذه األسئلة 

(.الوقت

. عشّجع المشاركة على نطاق واس. اسأل الطالب عن رأيهم

الهدف هو الحصول على محادثة مليئة باألفكار بين 

.الطالب



األفكار



(المعلم)1-2-3أفكار 

.1-2-3يقوم الطالب بشكل فردي باستنتاج أفكار الدرس باستخدام تنسيق •

...حقائق تعلمتها اليوم ( 3)ثالث •

...مهمان ألشاركهما مع اآلخرين ( 2)عنصران •

...ال يزال لدي ألطرحه ( 1)سؤال واحد •



1-2-3أفكار 

...حقائق تعلمتها اليوم ( 3)ثالث •

...مهمان ألشاركهما مع اآلخرين ( 2)عنصران •

...ال يزال لدي ألطرحه ( 1)سؤال واحد •
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