
ف  العالقات الموجودة ع الط

 
 

الع طة  ات المرت ة. نعرض أدناە السلوك ئة إ العالقات الوسط ة إ المس دءا من العالقات الصح ف،  ة وغ جميع العالقات موجودة ع الط القات الصح
ئة.  ة والمس  الصح

ةمفهوم  ك:  العالقة الصح   أن تكون أنت و

عضنا التواصل:  ث  الت واإلنصات ألحاد احة عن المش تتحدث 
ام رأي اآلخر.  عض واح  ال

ام:  ام االح ما تحب أن يتم تقديرك. واح مة الطرف اآلخر  تقدير ق
عض.  عضنا ال ة ل س ة والج ة والرقم  الحدود العاطف

ك. وعدم الثقة:  قوله  ات" تصديق ما  الحاجة إ "إث الشعور 
 الوفاء. 

انك الصدق:  م ه ما يزال ب
ّ
عض، غ أن ما ال عض صدق مع  التعامل 

اء.  عض األش ة   الحفاظ ع خصوص

. المساواة:  ام بنفس المعاي ا واالل  اتخاذ القرارات س

 : الوقت الشخ قضاء االستمتاع  ما االستمتاع  مكن
دا عن  ع ما أو مع عض الوقت  مفرد عض أو  ما ال عض

عض الوقت  ام حاجة الطرف اآلخر  قضاء  ن. اح اآلخ
 مفردە. 

ةقد تكون   ليهما:  عالقة غ صح اء أو  ان أحد ال  إذا 

ناقشعدم التواصل:  شاجران أو ال ت الت أو ت ما مش ن شأ ب ن  اعندما ت
الت ع اإلطالق.   المش

ام:  أو  عندما عدم االح عدم مراعاة مشاعر و الهما  ك أو  قوم أحد ال
ك اآلخر.  ة لل  الحدود الشخص

قوله اآلخر أو أن فقدان الثقة:  صدق ما  ك ثقته وال  فقد أحد ال عندما 
ته.  حق له انتهاك خصوص ه 

ّ
أن  شعر 

الهما ع اآلخر. الخداع:  ك أو  كذب أحد ال  عندما 

ط اراته أ رة: محاولة فرض الس اته وخ أّن رغ ك  عندما يرى أحد ال
ة من اآلخر.   أهم

ك:  ك هو عدم قضاء الوقت إال مع ال ط  صبح المجتمع المح عندما 
ه.  د الذي تتواصل ف  المجتمع الوح

الهما ع اآلخر. الخداع:  ك أو  كذب أحد ال  عندما 

طرة:  اراته أ عندما يرى أحد المحاولة فرض الس اته وخ أّن رغ ك 
ة من اآلخر.   أهم

ك:  ك هو عدم قضاء الوقت إال مع ال ط  صبح المجتمع المح عندما 
ه.  د الذي تتواصل ف  المجتمع الوح

ئةتصبح العالقة  :  مس ك قوم أحد ال  عندما 

ة أو مهينة أو مذلة.  التواصل د ة أو تهد قة مؤذ  ط

ام ار وقرارات وآراء أو السالمة  عدم اح مشاعر وأف
ك اآلخر.  ة لل  الجسد

ة ذاء أو إصا ب أو  ب ق ال ا عن ط ك اآلخر جسد ال
 الصفع أو الخنق أو الدفع أو الرل. 

لقاء اللوم فاته الضارة، واختالق  ب ب ت س ك اآلخر  ع ال
ل من ال أو التقل ئة و ر األفعال المس ء. األعذار لت  سلوك الم

ك اآلخر وعزله م  ال ما  التح ارە  ق إخ عن المجتمع عن ط
أو مَ  ه ارتدائه و أو ما جب عل مكنه الذهاب و أو أين  صاحب و ن 

ه.  ام   مكنه الق

ارە ك أو إج دە  الضغط ع ال دها أو تهد اء ال ي ع فعل أش
ازە إذا قاوم أو رفض.   أو اب

 
ة العالقة   4  مجموعة أدوات المعلم ‐ الصح

 

ة ة صح ئة غ صح  مس
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وع رقم  ، الم اب الذين يتعرضون لالعتداء الم والج وع لدعم برنامج المنح الموحدة لمعالجة األطفال والش ، CY‐AX‐2014‐0020خضع هذا الم

ة.  ك افحة العنف ضد المرأة، وزارة العدل األم  المقدم من مكتب م
 

ب التواصل ار أسال  ورقة عمل: اخت

 
 
 

ث  .1 ات ح اض ك الم لمادة ال سخ واج انه  م ان ب ك عما إذا  هسأل 
ّ
ة   إن ً للغا ان مشغو

ه  عمل واج ك  قوم  الراحة تجاە هذە المسألة، وترغب  أن  شعر  ك ال 
ّ
ع. غ أن هذا األسب
 الم بنفسه. أنت: 

A. .تقدم الواجب المنزلي لشريكك على أي حال، وتأمل أن يقوم بمعظم العمل بمفرده 
B. ."تخبر شريكك قائالً "بالطبع ال 
C . تشعر  لرغم من رغبتك في التوفيق له في إنجاز الواجب المنزلي، إال أنّك التشرح لشريكك أنّه على ا

 بالراحة عند منحه مجهودك.
 

دفع  .2 ك لم  قول سـأرد لك المال. وقد مر شهر وما زال  نما، ف ك الذهاب إ الس تقرر أنت و
 لك المال. ماذا تفعل؟

A. سيدفع ثمن شيء ما في المقابل مستقبالً. األمر ال يستدعي ذكر األمر له، فأنت متأكد من أنّه 
B. طيع.تُذّكره في المرة التالية بالمال بطريقة غير مباشرة وتطلب منه أن يرد لك المال وقتما يست 
C . ليس هناك ترسل رسالة نصية إلى شريكك على الفور تقول أنّه مدين لك ويجب عليه رد الدين على الفور. ف

 عذر لذلك.
 

صفة مستمرة .3 قك  د صد ل   ي ة معك ح وقت متأخر من الل جراء دردشة مرئ مراسلتك و
ك  ة خارجة عن المنهج يتع عل شطة إضاف ث من الدراسة وأ ة. وأنت أمامك ال العطالت األسبوع

ف تتعامل مع هذە المسألة؟ كرا. ك ام بها، وتحتاج حقا إ النوم م  الق
A. سائل النصية لك في الليل.تخبر صديقك أنّه ينبغي عليه عدم إرسال الر 
B. .تُخبر صديقك أّن والديك أخذوا هاتفك أو حاسوبك المحمول 
C . ي المدرسة تتصل بصديقك وتخبره برغبتك قائالً "أنّك تحب التحدث معه حقًا، غير أنّك تريد التركيز ف

 وتحتاج إلى قسط من النوم.
 

ة. قام  .4 وع جما  مادة اللغة اإلنجل ك م م العمل لقد أسند إل أعضاء مجموعتك بتقس
ب عدم  م األعذار حول س نجز الجزء الخاص بها وتواصل تقد

ُ
 إحدى األعضاء لم ت

ّ
ساوي، غ أن ال

ف تتعامل مع هذە الحالة؟  إنجازها للعمل. ك
A. .تخبرها أنّك تشعر أّن قلة جهدها الذي تبذله غير عادل لباقي المجموعة 
B. طلوب منها عدم منحها أي درجات عن المشروع، إذا لم تنجز كل ما هو متخبر المعلم بما يحدث. تُهدّدها ب

 بحلول الموعد النهائي.

C . تُقّسم الجزء الخاص بها بين أعضاء مجموعتك اآلخرين. فلماذا نضيع الوقت في مواجهتها؟ 
 

د  .5 ف أحد أصدقائك حفلة ع ستض نما  ل. ب ك أن ت معه  الم د  لة الجمعة و ها ل
ّ
إن

الد، وكنت تأمل  الخروج واالحتفال. أنت:   م
A.  فأنت ال تريد أن تتجادل معه حيال الخروج، كما أنّك ستشعر شعوًرا سيئًا إذا تركت  -تبقى في المنزل
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وع رقم  ، الم اب الذين يتعرضون لالعتداء الم والج وع لدعم برنامج المنح الموحدة لمعالجة األطفال والش ، CY‐AX‐2014‐0020خضع هذا الم

ة.  ك افحة العنف ضد المرأة، وزارة العدل األم  المقدم من مكتب م
 

 شريكك بمفرده.
B. .تخبر شريكك بأال يكون ممالً، وتهدده بأنّك قد تواعد شخًصا آخر إذا لم يأت معك إلى الحفلة 
C . ء في ل هو البقالة وتخبره أنّك ال تزال تخطط للذهاب بمفردك، إال أنّك تتفهم إذا فضّ تُذّكر شريكك بالحف

 المنزل.
 

ستطيع  .6 ارته. و ح ال  س قلك  ُ حاجة إ من  نك  ة كرة القدم، ل ترغب  الذهاب إ لع
ات. أنت:  ار ل إ مشاهدة الم م نه ال  ارة، ل ك س متلك  ك،   والداك اصطحا

A.  شريكك أنّك تحتاج منه أن يقلك إلى المباراة.تخبر 
B. كأنّه تسأل شريكك عن جدول مواعيده في ذلك اليوم. ربما يعرض شريكك اصطحابك للمباراة. يبدو األمر و

 خدمة كبيرة، وال تريد أن تطلب الكثير.
C . ان ذلك ذا كتخبر شريكك أنّك ستكون ممتن للغاية إذا كان بمقدوره اصطحابك إلى المباراة، وتسأل عما إ

 ممكنًا.
 

ة خطأ. أنت:  .7  تجلس  مطعم ما، وقدم لك النادل وج
A. .تأكل الوجبة التي أحضرها فحسب. فليس هناك داعٍ إلحداث ضجة 
B. .تقوم بتوبيخ النادل وتخبره أن يحضر طلبك الصحيح على الفور 
C . .تخبر النادل بأدب أّن هذا ليس ما طلبته 
 

نما تتحدث قاطعك  منتصف  عند اجتماعك مع أحد المعلم لمناقشة .8 ه، و ار لم تجتهد ف اخت
ث معك. أنت:   الجملة واستمر  الحد

A. توبخه على مقاطعته لحديثك. كيف يمكن له أن يساعدك وهو ال يستمع لك؟ 
B. .تترك األمر يمر دون تعليق. فهو الخبير، على أي حال 
C . يئًا مثل ش. إذا استمر حدوث ذلك، فقل تكمل طرح سؤالك إذا لم يكن أجاب عليه بعد انتهائه من الحديث

 "أرجو أن تسمح لي أن أكمل حديثي".
 

ما  .9 اط ة وترغب  جعل ارت ك وتصبح أ جد أنت مستعد ألن تتطور عالقتك مع 
ف تجعل هذا األمر واضحا؟ ا". ك  "رسم

A. أيًضا. يفكر في ذلك تشير إلى أّن صديق لك غيّر حالته العاطفية على موقع فيسبوك. فربما يكون شريكك 

B. .تسأل شريكك عما إذا كان مستعدًا إلعالن ارتباطكما رسميًا، وكن صادقًا حيال مشاعرك 
C .  ذه الخطوة،هوجه اإلنذار األخير لشريكك. لقد جمعتكما عالقة لفترة طويلة، وإذا لم يرغب شريكك في اتخاذ 

 فقد انتهت عالقتكما.
ك االبتعاد عنك منذ العطلة ال . 10 حدث. أنت: حاول  د معرفة ما  شأنه وت ة. أنت قلق   شت
A. .تخبر شريك أنك قلق عليه وتوضح السلوكيات المتغيرة التي تراها 
B. "تقرر مواجهته باألمر قائالً "لماذا تتصرف بغرابة في اآلونة األخيرة؟ 
C. كان  ما إذا تطرح أسئلة عامة حول أسرته وأصدقائه وكيف يقضي اإلجازة، على أمل أن يقوم شريكك بتوضيح

 هناك أي شيء يزعجه.
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وع رقم  ، الم اب الذين يتعرضون لالعتداء الم والج وع لدعم برنامج المنح الموحدة لمعالجة األطفال والش ، CY‐AX‐2014‐0020خضع هذا الم

ة.  ك افحة العنف ضد المرأة، وزارة العدل األم  المقدم من مكتب م
 

ة:  نقاط  اإلجا
1: A=1, B=3, C=2 2: A=1, B=2, C=3 3: A=3, B=1, C=2 4: 
A=2, B=3, C=1 5: A=1, B=3, C=2 6: A=3, B=1, C=2 7: A=1, 
B=3, C=2 8: A=3, B=1, C=2 9: A=1, B=2, C=3 10: A=2, 
B=3, C=1 

 

جتك:  انت ن  إذا 
ً عندما يتعلق فأنت متواصل سل  –نقطة  16‐10من  ل إ أن تكون خجو ك تم

ّ
دل ذلك ع أن

ة للصداقات  س ال ك. و ا ما تمتنع عن أمور لتتجنب الخالف مع  ن، وغال مواجهة اآلخ األمر 
ما تقلق ن،  مشاعر وعواطف اآلخ دا  ة، فأنت تهتم اهتماما شد س ة  والعالقات الروما ف شأن ك

 تأث المواجهة ع هذە العالقات. 
ك فأنت متواصل حازم  –نقطة  23‐17من  ك تفكر  مشاعر أصدقائك و

ّ
دل ذلك ع أن

س للتفاعل البناء وحل  ما  الت.  ة  حل المش العاط وتحاول موازنة عواطفك مع الرغ
الت.   المش

ل ذلك على أنّك تريد إنجاز األمور وتعبر عن احتياجاتك. يدفأنت متواصل عدواني!  –نقطة  30-24من 
 وتسمح لآلخرين بمعرفة ما تفكر فيه بالضبط وتفترض أنهم سيتعاملون بالمثل.

 
س من  مقت

الحدود والتواصل للعالقات 
 الصحية 

 JWأحد مشاريع 

 
 

 
 



 

 

 
   

 قد تجعلك تشعر ...
 باالستغالل•
 باألذى•
 بالغضب•
 بتناقص الثقة•

 …قد تشبه
 االستسالم والموافقة "بنعم" عندما ال تريد ذلك•
 عدم االهتمام بما تريده•
االضطرار للتصرف بطريقة معينة حتى تكون محبوبًا بين •

 الغير

قد تتسبب في كره اآلخرين 
لك، مما يقلل من ثقتك 

 بنفسك.

"كيف تتحدث إلى الفتيات واألوالد وكل ما  Amaze.orgتّم تعديل المعلومات من فيديو 
" االستشارية لمدرسة أوستن الثانوية.SAFEبينهما" ودروس "

 قد تشبه:
محاولة الوصول لطريقتك الخاصة عن •

 طريق تحقير شخص آخر
ترك مساحة صغيرة لآلخرين للتحدث أو •

 االختالف
 باليد/الجسم العبوس واإليماءات•
 انتهاك المساحة الشخصية لشخص ما•

علم كيفية التواصل الفعّال مع اآلخرين هو أحد المهارات المهمة. حيث قد تساعدك على فهم اآلخرين وتجنب المشكالت وحل ت
 النزاعات.

 

 …قد تشبه
االعتراض الصريح بقول "ال" على األشياء •

 التي ال تريدها
 رفض استغالل األشخاص اآلخرين•
 رفض استغالل اآلخرين لك•
اطلب ما تريده بشكل مباشر دون تحقير أي •

 شخص آخر

 ثالث خطوات للتواصل الحازم 
 ..... في هذا الموقف/ عندما تفعل هذا. أشعر: 1الخطوة 

 أخبر الشخص بما تشعر به وقتها. وحاول التحدث بصدق وتصف وصفًا دقيقًا لمشاعرك حول الموقف. 
 أريد أو أحتاج....: 2الخطوة 

 قل ما تريده أو تحتاجه من هذا الشخص. فقد ترغب من الشخص أن يفعل شيئًا ما أو ببساطة يستمع إليك. كن دقيقًا 
 سأقوم ...: 3الخطوة 

 أخبر الشخص عما أنت مستعد للقيام به لتلبية احتياجاتك أو حل المشكلة. 

يكون من األسهل الحفاظ على عالقات صحية، عند احترامك 
 الحتياجات اآلخرين واحتياجاتك الخاصة.
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وع رقم خضع هذا  ، الم اب الذين يتعرضون لالعتداء الم والج وع لدعم برنامج المنح الموحدة لمعالجة األطفال والش ، CY‐AX‐2014‐0020الم

ة.  ك افحة العنف ضد المرأة، وزارة العدل األم  المقدم من مكتب م
 

 : وهات 3 ‐التواصل الحازم  الواجب الم نار   س
 
 

و األول:  نار حة  الس ضعة أشهر. "آش" ط زورها "سام" للتحقق من "آش" و"سام" يتواعدان من  الفراش، و
ە  ج والغضب من سام ل الح ديو غ الئق لها و تغط  نومها. شعرت "آش"  صحتها. قام "سام" ب مقطع ف

 هذا المقطع. 
 ما هي الحدود الشخصية التي تّم انتهاكها؟ . 3

 
 للمستقبل؟وما الذي يمكن أن تقوله "آش" لسام لتوصيل هذه المشكلة ووضع الحدود  . 4

 
 

 : و الثا نار شارا  الس كون مس ة ل ف غادر جو لقضاء العطلة الص ضعة أشهر، و "جو" و"مورغان" يتواعدان من 
شارن  ن صداقات مع المس العمل ومساعدة أعضاء المعسكر وتك م. جو مشغول  م  أحد معسكرات التخي للمخ

ها 
ّ
االنزعاج من "مورغان"، ألن شعر  ن، و ة طوال اليوم. و أحد اآلخ لة وترسل له رسائل نص ل ل اح و ل ص تتصل 

شعر  لة.  ة من مورغان  تلك الل جد أ من ثالث رسالة نص عود و ة ل دان ام، ترك جو هاتفه للخروج  رحلة م  األ
ه.  الغ ف جد هذا التواصل م ه 

ّ
ا مورغان حسنة، إال أن أّن نوا  جو 

 نتهاكها؟ما الحدود التي تّم ا . 4
 

 ما الذي يمكن أن يقوله جو لمورغان؟ . 5
 

حتياجها تريد مورغان التحدث إلى جو أكثر مما يتحدثون حاليًا. ما الذي يمكن لمورغان قوله لتوصيل ا . 6
 بحزم؟

 
و الثالث:  نار مجرد أن قررا أن  الس . و دآ المواعدة  الصف العا ق لسنوات، و لور وجوردان أعز صد ان تا

ة ع نحو ملحوظكونا  العالقة الجسد لور  االهتمام  دأ تا ة،  دأ دائ ‐ عالقة عاطف ث  ما  إظهار المودة ح
شعر جوردان  عض الحرات.  ام ب لور  الق دأ تا ا، ي مفردهما س كونان  ل جوردان. وعندما  ا واللمس وتقب علن

م من االهتمام ل هذا ال  الجسدي.  الدهشة وعدم الراحة مع 
 ما هي الحدود التي يتم انتهاكها؟ . 4
 ؟كيف يمكن لجوردان التواصل بحزم حول ما تشعر به؟ وما الذي يمكن أن تقوله جوردان لبدء المحادثة . 5

 
 

ليس يريد تايلور أن يكون للعالقة جانب جسدي أكثر. فما الذي يمكن لتايلور قوله على نحو حازم، و . 6
 هجومي؟

 



 

 

ك  إنفوجراف

 علم الحب

 
 

 
 

 المرحلة الثالثة: التعلق
 
 

املة:   http://bit.ly/science‐loveاقرأ القصة ال
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 الحب = اإلجهاد

ع    الحب هو أمر مرهق.  الوق
ول وهو  ورت ات ال فعندما نقع  الحب، تزداد مست

 هرمون التوتر

س  هرمونات الج

وج  ة (مثل اإلس س إنتاج الهرمونات الج
ة.  س ة الج د من قوة الرغ ون) ي ستوست  وال

وتون   الس
ة.  مشاعر السعادة والرفاه م  وتون يتح الس

ك  ادة فقدان ال وتون إ ز ات  الس تؤدي التغ
قظة والسلوك   االستحواذيوأحالم ال

 

نال  األدر

عزز الطاقة لدى األشخاص  نال  األدر
ث أنه . ح مسؤول عن فقدان  المغرم

ة واألرق.   الشه

  الدماغ

ة.  ع اتها الطب وتون إ مست ات الس تعود مست
الثقة واألمان والتعاطف.  دل مشاعر التوتر األو   وت

توس   األوكس

توس هو "هرمون الحب" فهو  األوكس
ك واالرت هوري لجذب ال  اط 

ب
ذا

ج
الن

: ا
ة

ثان
 ال

لة
رح

لم
ا

 

فة
ط

عا
وال

وة 
شه

 ال
:

ألو
ة ا

حل
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دا   الدماغ ال

ة  )  مشاعر الجاذب دا (الجهاز الحو م الدماغ ال يتح
ط الشخ  ا ة وال س  الج

ام   الدو

ام  م الدو ور  يتح ة وال س  مشاعر اإلثارة الج
اتنا ب  ح حث عن وجود حب جعلنا ن افأة. مما   والم


