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الحفاظ على العالقات الصحية



المفاهيم األساسية

تحليل أوجه التشابه واالختالف بين الصداقات•

(NSES HR.8.CC.3. )والعالقات الرومانسية

تماعي حلل تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل االج•

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

تحليل التأثيرات

أهداف التعلم

التواصل بين األشخاص

ة وّضح الطرق الفعالة لتوصيل الحدود الشخصي•

.  وإظهار االحترام لحدود اآلخرين

(NSES HR.8.IC.2)

ات حول وّضح المهارات الفعّالة للتفاوض على اتفاق•

. استخدام التكنولوجيا في العالقات

(NSES HR.8.IC.3)



ا كن مستعدً



ها ا ّ ألكثر ما هي خاصية العالقات الصحية التي تعتقد أن
ا ولماذا؟ ً تحدي



أساليب التواصل



التعليمات

! التواصل مفتاح العالقات الصحية

األشخاص لديهم ميول تواصل طبيعية

.  مختلفة

ل الستكشاف ميو" االختبار"استخدم هذا 

. التواصل لديك

.ليس هناك إجابات خاطئة
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Worksheet: Communication Style Quiz  

_______________________________________ 
 
1. Your partner asks if s/he can copy your math homework since s/he was really busy 
this week. You don’t feel comfortable with this and want your partner to do the work 
on his/her own. You:  
A.  Show the assignment to your partner anyway and hope he/she does most of the 
work on his/her own.  

B.  Tell your partner absolutely not.  

C.  Explain to your partner that though you want him/her to do well on the homework, 
you wouldn’t feel comfortable giving him/her your work.  

 

2. You and your partner decide to go to the movies; s/he says s/he’ll pay you back. It’s 
been a month and your partner still hasn’t paid you back. What do you do?  

A.  It’s not worth mentioning, you’re sure s/he’ll pay for something in the future.  

B.  Casually remind him/her about the money the next time you two are together and 
ask him/her to get it to you when he/she can.  

C.  Text your partner immediately, saying that he/she owes you and should bring it to 
you right away. There’s no excuse for this.  

 

3. Your friend constantly wants to text and video chat until late at night on 
weeknights. You have a lot of studying and extra‐curricular work to do and really need 
to go to bed early. How do you deal with this?  

A.  Tell your friend that he/she has to stop texting you at night.  

B.  Tell your friend your parents took your phone/laptop.  

C.  Call your friend and talk about it, saying that you really love talking, but that you 
really want to focus on school and you need your sleep.  

 

4. You’ve been assigned a group project in your English class. Your group members 
divided up the work evenly, but one member has not done her part and is constantly 
coming up with excuses as to why she hasn’t gotten the work done. How do you 
handle the situation?  

A.  Tell her that you feel that her lack of effort is not fair to the rest of the group.  

B.  Tell the teacher what is happening. Threaten that you won’t give her credit for the 
project if she doesn’t finish everything by the deadline.  



اختبار أساليب التواصل: المناقشة

ل ما هي التحديات التي قد تنشأ عند استخدام التواص

السلبي؟

ل ما هي التحديات التي قد تنشأ عند استخدام التواص

العدواني؟

واصل قد تكون هناك مواقف تستدعي استخدام أسلوب الت

ها؟هل يمكنك التفكير في أي من. السلبي أو العدواني



https://youtu.be/9_0IJRaaXkMالرابط ( 2:37)المدة Amaze.orgمن موقع " كيف تتحدث إلى الفتيات واألوالد وكل ما بينهما. ينصح بتفعيل ترجمة جميع مقاطع الفيديو، عند توفرها

https://youtu.be/9_0IJRaaXkM


Can make others 
dislike you, lowering 

your self-esteem.

Can make you feel…
• Taken advantage of
• Hurt
• Angry
• Less confident

Can look like…
• Giving in and saying “yes” when you really 

don’t want to
• Not asking for what you want
• Acting in a particular way in order to be liked

When you respect others’ needs as well as your 
own, it is easier to maintain healthy relationships.

Can look like…
• Giving people an honest “no” 

to things you don’t want
• Refusing to use other people
• Refusing to let others use you
• Asking straight-up for what 

you want without putting 
anyone else down

Can look like:
• Trying to get your own way by 

putting someone else down
• Leaving little room for others 

to talk or disagree
• Scowling facial features, large 

hand/body gestures
• Invading someone’s personal 

space

Information modified from Amaze.org video How to Talk to 
Girls, Boys and Everyone In Between and SAFE Austin High 
School Advisory Lessons.

Three Steps to Communicating Assertively 
Step 1: I feel ..... in this situation/ when you do this.
Tell the person how you’re feeling at the moment. Try to be honest and accurately describe your 
feelings about the situation. 

Step 2: I want or need ....
Say what you want or need from the person. You may want the person to do something or simply 
listen to you. Be specific 

Step 3: I will ...
Tell the person what you are prepared to do to get your needs met or resolve the problem. 

Learning how to effectively communicate with others is an important skill. It can help you 
understand others, avoid problems and resolve conflicts.
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التواصل بحزم



سيناريوهات التواصل الحازم

ن التواصل الحازم والتفاوض على الحدود يتطلبا•

!الممارسة

في مجموعات صغيرة، ستقوم بدراسة سيناريو •

كين والتوصل إلى أفكار حول كيفية استخدام المشار

للتواصل الحازم إلنشاء حدودهم الخاصة وإظهار 

.االحترام لحدود شركائهم

!استخدام الموارد الخاصة بك•

Can make others 
dislike you, lowering 

your self-esteem.

Can make you feel…
• Taken advantage of
• Hurt
• Angry
• Less confident

Can look like…
• Giving in and saying “yes” when you really 

don’t want to
• Not asking for what you want
• Acting in a particular way in order to be liked

When you respect others’ needs as well as your 
own, it is easier to maintain healthy relationships.

Can look like…
• Giving people an honest “no” 

to things you don’t want
• Refusing to use other people
• Refusing to let others use you
• Asking straight-up for what 

you want without putting 
anyone else down

Can look like:
• Trying to get your own way by 

putting someone else down
• Leaving little room for others 

to talk or disagree
• Scowling facial features, large 

hand/body gestures
• Invading someone’s personal 

space

Information modified from Amaze.org video How to Talk to 
Girls, Boys and Everyone In Between and SAFE Austin High 
School Advisory Lessons.

Three Steps to Communicating Assertively 
Step 1: I feel ..... in this situation/ when you do this.
Tell the person how you’re feeling at the moment. Try to be honest and accurately describe your 
feelings about the situation. 

Step 2: I want or need ....
Say what you want or need from the person. You may want the person to do something or simply 
listen to you. Be specific 

Step 3: I will ...
Tell the person what you are prepared to do to get your needs met or resolve the problem. 

Learning how to effectively communicate with others is an important skill. It can help you 
understand others, avoid problems and resolve conflicts.



الرومانسيات مقابل الصداقات



الرومانسيات مقابل الصداقات

.  تميزت جميع السيناريوهات بالعالقات الرومانسية أو المواعدة

ومانسية بالمقارنة مع الصداقات، هل تعتقد أّن السلوك الحازم في العالقات الر

...



في رأيك من أين : س

؟"الحب"تبدأ عملية 

من " مراحل"ثمة ثالث : تلميح

وهي شيء . الوقوع في الحب

.في المرحلة األولى

ع جميالعقل يُنتج : ج

.  عواطفنا

ر عندما نقع في الحب، نشع

أوالً بجاذبية قوية تجاه 

وينشأ هذا . الشخص اآلخر

عن طريق تنشيط الجهاز 

العقل )العصبي الحوفي 

ات وانبعاث الهرمون( البدائي

ن اإلستروجينيي)الجنسية 

(.والتستوستيرون

تحدث هذه المرحلة األولى 

دون من الحب في الغالب 

.وعي



ما الذي قد يجعل : س

ا الوقوع في الحب حدثً 

مرهقًا؟

ء لقد اكتشف العلما: ج

ن أنّه في األيام األولى م

الحب، تزداد مستويات

الكورتيزول، وهو 

وهذا . هرمون التوتر

يرجع جزئيًا إلى 

دء المرتبطة ببالمعاناة

.العالقة



هل سمعت من قبل : س

الحب مثل "عبارة 

أي مكون من " المخدر؟

ا هذا الرسم يشارك أيضً 

بمعلومات عن إدمان 

المخدرات؟

من العديدالدوبامينينظم : ج

وف مشاعرنا البدائية مثل الخ

ية والعدوانية واإلثارة الجنس

ابي والسرور والتشجيع اإليج

حسية أثناء تفسير المدخالت ال

والمساعدة في تكوين 

د إلى جانب العدي)الذكريات 

هذا (. من الوظائف األخرى

طه هو النظام الذي يتم تنشي

ر عن طريق استخدام العقاقي

ل التي تغير في العقل مث

الهيروين والكوكايين 

ل والميثامفيتامين والكحو

والبنزوديازيبين 

.والماريجوانا

فهو جزء من نظام : تلميح

.اغالتشجيع اإليجابي في الدم



الرومانسيات مقابل الصداقات

ومانسية بالمقارنة مع الصداقات، هل تعتقد أّن السلوك الحازم في العالقات الر

...



ى ما هي السلوكيات الصحية األكثر أهمية للتغلب عل
التوتر والهرمونات الرومانسية؟



-https://youtu.be/VDaFzWالرابط ( 2:37)المدة Amaze.orgمن موقع " القبلة األولى وإظهار المودة. "ينصح بتفعيل ترجمة جميع مقاطع الفيديو، عند توفرها
fNLc

أثناء مشاهدة الفيديو،

الحظ السلوكيات التي

تراها تدعم العالقات 

.الصحية

https://youtu.be/VDaFzW-fNLc


يو؟ما هي السلوكيات الصحية التي الحظتها في الفيد

:  بداية الجملة
أظهرت الشخصية 

التي في الفيديو 

عندما ________ 

...  قاموا /قامت/قام
(.وصف العمل)



األفكار



1-2-3أفكار 

...حقائق تعلمتها اليوم ( 3)ثالث •

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

...ال يزال لدي ألطرحه ( 1)سؤال واحد •


