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لكل شخص الحق في السالمة



ملخص الدرس

دقاء والعائلة في هذا الدرس، يتفكر الطالب أوالً في الطرق التي يتأثر بها مفهوم الذات برسائل األص•

ة في السلوكيات التي واإلعالم والمجتمع والثقافة، ثم يستنتجون الكيفية التي تؤثر بها التأثيرات الخارجي

النسبة لمعظم مع إدراك أّن فترة المراهقة تُعّد فترةً ذات تغييرات كبيرة ب. تتعلق بالنوع الجنسي

مفهوم الذات األشخاص، يُطلب من الطالب التفكير في الطرق التي أثرت بها التأثيرات الخارجية على

.  الخاص بهم

لكل شخص الحق في السالمة: 4الدرس 



تحليل التأثيرات

تمع حلل كيف يمكن لألصدقاء والعائلة واإلعالم والمج•

. دوالثقافة التأثير على مفهوم الذات وصورة الجس

(NSES PD.8.INF.1)

لوكيات حلل التأثيرات الخارجية التي لها تأثير على س•

وية الفرد حول النوع الجنسي، والتوجه الجنسي واله

(NSES ID.8.INF.1. )الجنسية

توصل إلى معلومات دقيقة حول الهوية الجنسية •

. والتعبير الجنساني والتوجه الجنسي

(NSES ID.8.AI.1)

الوصول إلى المعلومات

أهداف التعلم



المواد

لكل طالب نسخة من منظم رسوم •

 Audrey_Graphic"أودري 

Organizer( "نصف ورقة)

دورات المياه، "مجموعة نسخ من نص •

وربطات العنق الفراشية، والنوع 

(  اختياري" )الجنساني، وأنا

دفتر مالحظات الطالب أو ورقة مسودة•

تأّكد من المعرفة التعلمية وراحة الطالب أثناء تناول خطة الدرس•

"نادورات المياه، وربطات العنق الفراشية، والنوع الجنساني، وأ"راجع •

أودري لديها لهجة)لتحديد ما إذا كنت ترغب في طباعة نسخ من نص 

(أسترالية

ن للجزء األخير م" المزيد من المعلومات"حّدد ما إذا كنت ستطبع موارد •

.الدرس

خطط أين سيقوم الطالب بكتابة األفكار•

تأّكد من عمل إعدادات المعلومات السمعية البصرية•

اختبر تشغيل الفيديو•

.STEMلديك أسئلة؟ اتصل بميشيل روسناك أو مدرب •

اإلجراءات

اإلعداد المسبق



ا كن مستعدً



من أنا؟: التعليمات

نأمل . مهاحث الطالب على كتابة أكبر عدد ممكن من العبارات في الوقت الذي تختاره لتقدي•

.  عبارات5أن يخرجوا بما ال يقل عن 

جابوا بعد كل إجابة، اطلب من الطالب رفع أيديهم إذا أ: اختياري. اطلب منهم بعض اإلجابات•

.بإجابة مماثلة

ل تُشكّ " من أنا؟"بأّن اإلجابات التي يقدمها المرء على سؤال، ( 3من الدرس )ذّكر الطالب •

هوم الذات سوف يبحثون اليوم عن كيفية تكوين الشخص لمف. المفهوم الذاتي لهذا الشخص

.الخاص به وكيف يمكن للتأثيرات الخارجية التأثير عليه



نا؟َ  م ن أ

ن أنت؟َ  م

...".أنا "عبارات تبدأ بـ 10-5اكتب 

...أنا



ما الذي يؤثر على 
مفهوم الذات؟



ما الذي يؤثر على مفهوم الذات؟: التعليمات

هوم استخدم هذه الشرائح المتحركة لعرض فكرة مفهوم الذات وعرض العوامل التي تؤثر على مف•

.الذات

"ما هو مفهوم الذات؟"•

"ما الذي يؤثر على مفهوم الذات؟"•

(اركش-زاوج -فكر .  )التي كتبوها في بداية الحصة..." أنا "ثم اطلب من الطالب مراجعة عبارات •

ما هي العبارات المرتبطة بالذات الفردية، والذات االرتباطية، والذات الجماعية؟•

األصدقاء؟ العائلة؟ المجموعات والمؤسسات االجتماعية؟-ما الذي يعتقدون أنّه أكثر ما أثر على ردودهم •

عض امنح الطالب بعض الوقت للتفكير ثم مشاركة اإلجابة أوالً مع شريك قبل أن تطلب مشاركة ب

.اإلجابات مع الفصل



التعريفات: مرجع المعلم

وسائل االتصال أو األدوات المستخدمة -اإلعالم •

لمصطلح يشير ا. لتخزين وتقديم المعلومات أو البيانات

إلى مكونات صناعة وسائل اإلعالم، مثل وسائل 

اإلعالم المطبوعة، والمنشورة، ووسائل األخبار، 

.  إلعالنوالتصوير الفوتوغرافي، والسينما، والبث، وا

(ويكيبيديا)

مجموعة كبيرة جًدا من األشخاص الذين-المجتمع •

.  اجتمعوا مع مرور الوقت من خالل عالقات رسمية

ية أو قد تكون العالقات اقتصادية أو قانونية أو سياس

.مزيج من هذه العالقات

عة المعرفة والمعتقدات والممارسات لمجمو-الثقافة •

.من الناس

•https://press.rebus.community/ms

cy/back-matter/glossary/



م لمعل ا ة : مرجع  تنشئ ل ا تعريف 
االجتماعية

.  جتمعناالتنشئة االجتماعية هي كيف نتعلم قواعد ومعتقدات م

التوقعات من تجاربنا األسرية وتعامالتنا األولية، أدركنا القيم و

.المجتمعية

نجاح في تساعد التنشئة االجتماعية الناس على تعلم التعامل ب

اعية؟ كيف تحدث عملية التنشئة االجتم. عوالمهم االجتماعية

ا؟ كيف كيف نتعلم استخدام عناصر الثقافة المادية لمجتمعن

قافتها غير يمكننا تقبل المعتقدات والقيم واألعراف التي تمثل ث

وامل المادية؟ يحدث هذا التعلم من خالل التفاعل مع مختلف ع

ضافة التنشئة االجتماعية، مثل مجموعات األقران واألسر، باإل

.إلى المؤسسات االجتماعية الرسمية وغير الرسمية

ألولى ، الطبعة الكندية ا"مقدمة في علم االجتماع"مقتبس من 

التنشئة االجتماعية: 5الفصل -



ما هو مفهوم الذات؟

هو مفهوم الذات وفقًا ألبسط صورةٍ له

مرء مجموعة من المعتقدات التي يتبناها ال

. ينوتميز ذاته باإلضافة إلى ردود اآلخر
"ا؟ن أنَ  م"فهو يجسد اإلجابة على سؤال 

الذات الفردية•

الذات االرتباطية•

الذات الجماعية•

ا عن سمات وخصائص الشخصية التي تميزن

وتشمل األمثلة االنطواء . األفراد اآلخرين

.الذاتي أو االنبساط الذاتي

.  يحددها عالقاتنا مع اآلخرين المهمين لنا

.ينوتشمل األمثلة األشقاء واألصدقاء والزوج

.  يةتعكس عضويتنا في المجموعات االجتماع

ومن األمثلة على ذلك البريطاني، أو 

الجمهوري، أو األمريكي، من أصل أفريقي،

.أو المثلي



ا عن سمات وخصائص الشخصية التي تميزن

وتشمل األمثلة االنطواء . األفراد اآلخرين

.الذاتي أو االنبساط الذاتي

.  يحددها عالقاتنا مع اآلخرين المهمين لنا

.ينوتشمل األمثلة األشقاء واألصدقاء والزوج

.  يةتعكس عضويتنا في المجموعات االجتماع

ومن األمثلة على ذلك البريطاني، أو 

الجمهوري، أو األمريكي، من أصل أفريقي،

.أو المثلي

ما هو مفهوم الذات؟

ما الذي يؤثر على مفهوم الذات؟

هو مفهوم الذات وفقًا ألبسط صورةٍ له

مرء مجموعة من المعتقدات التي يتبناها ال

. ينوتميز ذاته باإلضافة إلى ردود اآلخر
"ا؟ن أنَ  م"فهو يجسد اإلجابة على سؤال 

الذات الفردية•

الذات االرتباطية•

الذات الجماعية•

هي كيف نتعلم قواعد التنشئة االجتماعية

من تجاربنا األسرية . ومعتقدات مجتمعنا

وتعامالتنا األولية، أدركنا القيم والتوقعات

.المجتمعية

يحدث هذا التعلم من خالل التفاعل مع مختلف

مجموعات عوامل التنشئة االجتماعية، مثل 

المؤسسات ، باإلضافة إلى األسرواألقران

.الرسمية وغير الرسميةاالجتماعية

مؤسسات اجتماعية؟

المجتمع الثقافة

اإلعالم



مفهوم الذات والنوع الجنسي



نظرة عامة

ثم، عند في إجابتهم للحظة،" التفكير"يُطلب من الطالب 

ثل إعطاء تلميح، ينظمون أنفسهم على طول خط وهمي يم

.بقوة"ال"بقوة و" نعم"سلسلة متواصلة من اإلجابات بين 

م بعد محاذاة أنفسهم، اطلب منهم المشاركة مع شريك له

.ثم اطلب بعض اإلجابات لمشاركتها مع الفصل

ة وأي نهاي" لنعم"اعرف أي نهاية من غرفتك ستكون •

".لال"ستكون 

؟ هل هي عالمات)ما هي البنية األساسية أو األساليب •

التي ستساعد الطالب على فهم ( توضيح مادي؟

ي المهمة، بما في ذلك طبيعة التسلسلية الممثلة ف

نهايتي الغرفة؟

إعداد متقدم

ما رأيك؟: التعليمات



ما رأيك؟

هل يُعامل المجتمع 

الرجال واألوالد 

بشكل مختلف 

عن 

النساء والفتيات؟

نعم ال

سلسلة من اإلجابات



ما رأيك؟

هل يُعامل المجتمع 

الرجال واألوالد 

بشكل مختلف 

عن 

النساء والفتيات؟

نعم ال

سلسلة من اإلجابات



أودري ماسون هايد: التعليمات

" نبذة عن أودري ماسون هايد"استخدم شريحة •

عوبة لتقديم شخصية تشعر أّن المجتمع يواجه ص

.هفي تحديد جنسها وتريد مشاركة ما تشعر ب

 Graphic"استخدم شريحة منّظم الرسوم •

Organizer " لتقديم أداة التدوين التي

ناقش كل. سيستخدمها الطالب أثناء مشاهدتهم

القة قسم من المخطط الثابت، مع التأكيد على الع

.بين األقسام الثالثة

موضوعات التحقيق

بالنوع فيما يتعلقأفكار اآلخرينكيف تؤثر•

الجنسي على حياة أودري؟

سي حول النوع الجنأفكار أودريكيف تؤثر •

؟مفهومها الذاتي وصورة جسدهاعلى 



نبذة عن أودري ماسون هايد

من مدينة أديليد في أستراليا•

عاًما في هذا الفيديو 12عمرها •

سبة لماذا من المهم بالن: السؤال الرئيسي•
؟ لنا أن نعرف النوع الجنسي لآلخرين



أفكار اآلخرين حول أودري 

والنوع الجنسي

أفكار أودري ومشاعرها حول النوع الجنسي

التغييرات في مفهوم أودري للذات وسلوكياتها

دورات المياه، وربطات العنق الفراشية، والنوع 
أودري ماسون هايد-الجنسي، وأنا

TEDxAdelaide | كانون الثاني /يناير19في

2018

وم
س
ر
م ال ظّ

من

حول النوع الجنسي على أفكار أودريكيف تؤثر 

؟مفهومها الذاتي وصورة جسدها

لق فيما يتعأفكار اآلخرينكيف تؤثر

بالنوع الجنسي على حياة أودري؟



TEDx Adelaideتقديم ( 10:34)دورات المياه، وربطات العنق الفراشية، والنوع الجنسي، وأنا . ينصح بتفعيل ترجمة جميع مقاطع الفيديو، عند توفرها
https://youtu.be/NCLoNwVJA-0الرابط 

https://youtu.be/NCLoNwVJA-0


(المعلمة)أودري ماسون هايد : المناقشة

وفقًا ألودري، لماذا من المهم بالنسبة لألشخاص •

اآلخرين تحديد جنس أودري؟

فتياتاللغة والمعاملة التفضيلية لألوالد مقارنةً بال•

ات ما هي بعض األمثلة عن شعور أودري حيال سلوكي•

اآلخرين وأفكارهم تجاه النوع الجنسي؟

االنزعاج-تعليقات المرحاض •

ةاالنزعاج وطرح األسئل-افتراض النوع الجنسي •

ملهم-( بارت)فستان غير تقليدي •

ما هي بعض الطرق التي طورها مفهوم أودري لذاتها •

وصورتها الجسدية؟ 

(ما قبل المدرسة! )فتاة•

(المدرسة المبكرة)فتاة مسترجلة •

(اآلن)لست فتاة وال فتى، أنا فقط •

ما هي بعض الطرق التي تطور بها أسلوب أودري •

في هيئتها؟

هيئة فتاة، ولكن األمر ال : مرحلة ما قبل المدرسة•

يهمها كثيًرا

.  بيولكن هيئة ص. ليست هيئة فتاة: المدرسة المبكرة•

تحب ربطات العنق الفراشية

"  جةالبهر"إعادة تقديم عناصر : ما استلهمته من بارت•

الكحل، وطالء األظافر، والسراويل البراقة-

ب أن يمكن تشجيع الطالب على استخدام هذه الضمائر كطريقة إلظهار االحترام ألودري كشخص، ولكن يج". لهم/هم"تفضل أودري استخدام الضمائر : مالحظة

لضمائر راجع مالحظات الشريحة للحصول على موارد إضافية للمعلم حول استخدام ا. يكونوا منتبهين لتجنب إصدار أحكام على األشخاص عند ارتكاب األخطاء

(المحايدة للجنسين



أودري ماسون هايد: المناقشة

وفقًا ألودري، لماذا من المهم بالنسبة لألشخاص •

اآلخرين تحديد جنس أودري؟

ات ما هي بعض األمثلة عن شعور أودري حيال سلوكي•

اآلخرين وأفكارهم تجاه النوع الجنسي؟

ما هي بعض الطرق التي طورها مفهوم أودري لذاتها •

وصورتها الجسدية؟ 

يرات ما هي بعض التجارب واألفكار التي أدت إلى تغي•

في مفهوم أودري الذاتي وصورة الجسم؟



مزيد من المعلومات: التعليمات

ر الجنساني كلما سمح الوقت، شجع الطالب على استكشاف معلومات دقيقة حول الهوية الجنسية والتعبي•

لى يتم عرضه ع)يمكنك تصفحه أمام الفصل بأكمله . والتوجه الجنسي باستخدام موارد مثل هذه

أو " BLEND"أو طباعة نماذج للطالب للقراءة بأنفسهم أو مشاركة مواقع الويب عبر ( الشاشة

"Google Classroom ."خ للحصول على صيغة إضافية غير رقمية أو موارد إضافية من النس

.المطبوعة، راجع أمين المكتبة لتحصل على اقتراحات



مزيد من المعلومات

األكاديمية -Healthychildren.orgالموقع اإللكتروني " )تنمية الهوية الجنسية لدى األطفال"•
-https://www.healthychildren.org/English/ages( األمريكية لطب األطفال

stages/gradeschool/Pages/Gender-Identity-and-Gender-
Confusion-In-Children.aspx

(  الجمعية األمريكية لعلم النفس" )الميول الجنسية والمثلية الجنسية"•
https://www.apa.org/topics/lgbt/orientation

(  الجمعية األمريكية لعلم النفس" )األشخاص المتحولون جنسيًا، الهوية الجنسية والتعبير الجنساني"•
https://www.apa.org/topics/lgbt/transgender

(  الجمعية الكندية لطب األطفال-رعاية األطفال " )الهوية الجنسية"•
https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/gender-identity

https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/gradeschool/Pages/Gender-Identity-and-Gender-Confusion-In-Children.aspx
https://www.apa.org/topics/lgbt/orientation
https://www.apa.org/topics/lgbt/transgender
https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/gender-identity


األفكار



األفكار: التعليمات

.لطالبك الستكمالها في نهاية هذا الدرس" األفكار"اختر أحد خيارات •



1-2-3أفكار 

...مفهوم الذاتحقائق تعلمتها اليوم عن ( 3)ثالث •

أعتقد أنّه من المهم مشاركتهما مع اآلخرين مفهوم الذاتعن ( 2)عنصران •

...

...ات تسببت سلوكيات اآلخرين في أن أشك في مفهومي للذ( 1)مرة واحدة •



األفكار

. مك للذاتصف وقتًا تسببت فيه سلوكيات اآلخرين في التشكيك في مفهو

كيف شعرت؟ 

كيف تغيرت سلوكياتك أو أفكارك حول نفسك؟



قائمة المراجع

رعاية األطفال، الجمعية الكندية لطب األطفال -الهوية الجنسية ." الهوية الجنسية. "رعاية األطفال•

https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/gender-identity.

17، في "Verywell Mind"موقع " ما هو مفهوم الذات وكيف يتكون؟. "كندرا شيري•

-https://www.verywellmind.com/what-is-self، 2018كانون األول /ديسمبر

concept-2795865( . 2019تشرين أول /أكتوبر2تمت زيارة الموقع في)

لطبعة مقدمة في علم االجتماع، ا." الطبعة الكندية األولى–مقدمة في علم االجتماع . "وليام الصغير•

، الرابط2014تشرين الثاني /نوفمبر6، في BCcampusالكندية األولى، 

• https://opentextbc.ca/introductiontosociology/chapter/chapter5

-socialization/ (2019تشرين أول /أكتوبر2تمت زيارة الموقع في ).

https://www.verywellmind.com/what-is-self-concept-2795865
https://opentextbc.ca/introductiontosociology/chapter/chapter5-socialization/


تابع قائمة المراجع

، 2019أيلول /سبتمبر15ويكيبيديا، مؤسسة ويكيميديا، (." وسائل االتصال)اإلعالم "•

https://en.wikipedia.org/wiki/Media_(communication)( . تمت زيارة

(2019تشرين أول /أكتوبر2الموقع في 

، "اإلعالم، والمجتمع، والثقافة، وأنت." "اإلعالم، والمجتمع، والثقافة، وأنت-مسرد. "مارك بيبسل•

Press Books الرابط ،https://press.rebus.community/mscy/back-

matter/glossary./( 2019تشرين أول /أكتوبر2تمت زيارة الموقع في)

، األكاديمية Healthychildren.org" تنمية الهوية الجنسية لدى األطفال. "جيسون رافيرتي•

، الرابط 2018أيلول /سبتمبر18األمريكية لطب األطفال، في 

https://www.healthychildren.org/English/ages-

stages/gradeschool/Pages/Gender-Identity-and-Gender-

Confusion-In-Children.aspx( . 2019تشرين أول /أكتوبر2تمت زيارة الموقع في)

https://en.wikipedia.org/wiki/Media_(communication)
https://press.rebus.community/mscy/back-matter/glossary/
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/gradeschool/Pages/Gender-Identity-and-Gender-Confusion-In-Children.aspx


تابع قائمة المراجع

، الرابط 2019إجابات ألسئلتك، الجمعية األمريكية لعلم النفس، ." الميول الجنسية والمثلية الجنسية"•

https://www.apa.org/topics/lgbt/orientation( . 2تمت زيارة الموقع في

(2019تشرين أول /أكتوبر

ن أودري ماسو| دورات المياه، وربطات العنق الفراشية، والنوع الجنسي، وأنا . "TEDxمحاضرات •

، الرابط 2018كانون الثاني /يناير19، يوتيوب، TEDxمحاضرات ." TEDxAdelaide| هايد 

https://www.youtube.com/watch?v=NCLoNwVJA-

0&feature=youtu.be.( 2019تشرين أول /أكتوبر2تمت زيارة الموقع في)

جمعية األمريكية أجب عن أسئلتك، ال" األشخاص المتحولون جنسيًا، الهوية الجنسية والتعبير الجنساني"•

، الرابط 2019لعلم النفس، 

https://www.apa.org/topics/lgbt/transgender.( 2تمت زيارة الموقع في

(2019تشرين أول /أكتوبر

-https://support.office.com/en-أيقونات المجاملة بمايكروسوفت أوفيس •

us/article/insert-icons-in-microsoft-office-e2459f17-3996-4795-996e-

b9a13486fa79

https://www.apa.org/topics/lgbt/orientation
https://www.youtube.com/watch?v=NCLoNwVJA-0&feature=youtu.be
https://www.apa.org/topics/lgbt/transgender
https://support.office.com/en-us/article/insert-icons-in-microsoft-office-e2459f17-3996-4795-996e-b9a13486fa79

