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ابناء مساحة آمنة لنا جميع  -القوة في المجتمع 



ملخص الدرس

رمة للجميع في هذا الدرس، سوف يستكشف الطالب استراتيجيات لدعم البيئات اآلمنة والمعاملة المحت•

ي تنتهك سيحدد الطالب السلوكيات التي يالحظونها في حياتهم الخاصة والت. في المجتمع المدرسي

ا لصنع القرار لوضع خطة عمل ذات خطوات لتعزيز السالمة  حقوق اآلخرين ويطبقون نموذج 

.والكرامة واالحترام لجميع األشخاص بطريقة أمنة وقانونية محترمة

ا-القوة في المجتمع : 5الدرس  بناء مساحة آمنة لنا جميع 



صنع القرار

حة طبق نموذج صنع القرار على مختلف قرارات الص•

(NSES PR.8.DM.1. )الجنسية

كريمة ادعم البيئات اآلمنة التي تشجع على المعاملة ال•

(NSES PS.8.ADV.1. )والمحترمة للجميع

اص ضع خطة لتعزيز الكرامة واالحترام لجميع األشخ•

(NSES ID.8.ADV.1. )في المجتمع المدرسي

التأييد

أهداف التعلم



التواصل بين األشخاص

اعرض طرق للتواصل مع أشخاص موثوق بهم حول •

.  التنمر أو المضايقة أو سوء المعاملة أو االعتداء

(NSES PS.8.IC.1)

صف استراتيجيات استخدام مواقع التواصل •

.االجتماعي بأمان وبشكل قانوني ومهذب

(NSES HR.8.SM.2)

ضع خطة للبقاء في أمان عند استخدام وسائل •

(NSES HR.8.GS.1)التواصل االجتماعي 

تحديد األهداف وإدارة الذات

أهداف التعلم



المواد

مرجع "لكل طالب نسخة أو مجموعة من النسخ من •

(2من درس " )أساليب التواصل

"صعبقرارصنع"عملورقةمنطالبلكلنسخة•

دفتر مالحظات الطالب أو ورقة مسودة•

ناول تأّكد من المعرفة التعلمية وراحة الطالب أثناء ت•

خطة الدرس

"T-يالرسم البيان"خطط أين سيقوم الطالب بكتابة •

يةتأّكد من عمل إعدادات المعلومات السمعية البصر•

اختبر تشغيل الفيديو•

لديك أسئلة؟ اتصل بميشيل روسناك أو مدرب •

STEM.

اإلجراءات

اإلعداد المسبق



ا كن مستعد 



(المعلم)ما هو الحليف؟ 

بالنسبة لك؟" حليف"ماذا تعني كلمة 

خدم تُست" حليف"بأي طريقة سمعت كلمة 

ل في المدرسة أو في األخبار أو في وسائ

اإلعالم أو المحادثات؟

شارك-زاوج -فكر : الطريقة

.  وفّر وقت ا للتفكير ثم اطلب من الطالب مشاركة أفكارهم مع شريك

.  اقبل جميع اإلجابات المعقولة. بعد مشاركة الطالب، اطلب بعض اإلجابات من الصف

.ا لآلخرينخالل هذا الدرس سوف نستكشف ما يعنيه أن تكون حليف ا والطرق التي يمكننا من خاللها اتخاذ اإلجراءات لتكون حليف  : معاينة الدرس



ما هو الحليف؟

بالنسبة لك؟" حليف"ماذا تعني كلمة 

خدم تُست" حليف"بأي طريقة سمعت كلمة 

ل في المدرسة أو في األخبار أو في وسائ

اإلعالم أو المحادثات؟



ا كيف تكون حليف 



ا: التعليمات يف  كيف تكون حل

لشخٍص قد أخبر الطالب أنّهم اليوم سوف يفكرون في الطرق التي يمكن من خاللها أن يصبحوا حلفاء•

. يعاني من التنمر أو المضايقة أو سوء المعاملة أو االعتداء

.الخاص بهم، قم بعرض الفيديو" T-الرسم البياني"بينما ينشئ الطالب •

"  تنلصحابتها إيفلين، وهي راوية للقصص تُقيم في أوس" Evelyn From The Internets"مدونة الفيديو •
ات التي يمكن أن نظرتها لما يعنيه أن تكون حليف ا واإلجراء" كيف تكون حليف ا"يوفر مقطع الفيديو الخاص بها 

. تكون مفيدة لشخص يعاني من التمييز

ك الخاصة في وقت الحق، سوف تضع خطت. أثناء المشاهدة، ستدون مالحظات حول الطرق التي تقترحها إيفلين•

.لكيف تصبح حليف ا في مواقف واقعية

.بعد أن يشاهد الطالب الفيديو، قم بتسهيل مناقشة للصف•



كيف تكون حليف ا

من خالل عدم التحدث من خالل التحدث

على ورقتك باستخدام" T-رسم بياني"قم بإنشاء 

.  هذه العناوين

أثناء مشاهدة الفيديو، قم بعمل قائمة 

ين باإلستراتيجيات التي تنصح بها إيفل

.ا لآلخرينللطرق التي تجعلك حليف  " صديقتها"و



https://youtu.be/hjhQTQ-EOyIالرابط " Evelyn from the Internets"من قناة ( 8:20)كيف تكون حليف ا . ينصح بتفعيل ترجمة جميع مقاطع الفيديو، عند توفرها

الحظ الطرق التي 

تمّكنك من أن 

ن تصبح حليف ا م

...  خالل 

عدم التحدث1.

التحدث2.

https://youtu.be/hjhQTQ-EOyI


ا : المناقشة يف  (المعلم)كيف تكون حل

تها إلى ما هي المواقف التي تشير فيها إيفلين وصديق•

؟"تصمت وتستمع"أنّه من المهم أن 

؟ "(اإلبالغ"بدال  من مجرد )لماذا يصعب التحدث •

ا كيفية معال جة التحدث صعب ألننا ال نعرف دائم 

.  الموقف كما ينبغي

دث التححتى تتحدث؟ " السلطة"هل يجب أن تكون من •

ك ال ال يعني بالضرورة استخدام صوتك كسلطة، ألن

يتعلق األمر باستخدام صوتك . تعرف كل شيء

خاص كوسيلة، كنقطة انطالق لرفع أصوات جميع األش

.الذين كنت تستمع إليهم

؟ "للتحدث"ما األساليب التي تقترحها إيفلين وصديقتها •

مشاركة مقال مع شخص ما، ... من أمثلة اتخاذ إجراء 

وإعادة تغريد تغريدات شخص ما، وإظهار التقدير 

.ديدةلألفكار واآلراء واألسباب وراء طرق التفكير الج

قد يساعدك فهم التوازن الدقيق بين أن

ة عنهم وبين التحدث نياب( وتستمع)تصمت 

ا أفضل على أن تكون صديق ا أفضل وشريك  

ا أفضل .  وشخص 

. ؤالينتنهي إيفلين الفيديو بطرح هذين الس

ا كيف يمكن لشخص ما أن يكون حليف  •

لك بشكل أفضل؟

ل كيف تخطط ألن تصبح حليف ا أفض•

لشخص آخر؟

خالل الجزء الثاني من الحصة، ستقومون

.اءبإنشاء خطة خاصة بكم لتصبحوا حلف

:اصمت واستمع


كيف تؤذي الناس

(حتى عن دون قصد)

 الكلمات العامية التي تستخدمها/المصطلحات

 حقائق تاريخية

 ال تتأثركيف تستفيد أو



ا: المناقشة يف  كيف تكون حل

تها إلى ما هي المواقف التي تشير فيها إيفلين وصديق•

؟"تصمت وتستمع"أنّه من المهم أن 

؟"(اإلبالغ"بدال  من مجرد )لماذا يصعب التحدث •

حتى تتحدث؟ " السلطة"هل يجب أن تكون من •

؟"للتحدث"ما األساليب التي تقترحها إيفلين وصديقتها •



كيفية معالجة التنمر



ما هو التنمر؟: التعليمات

لتسجيل طرق " T-الرسم البياني"ارشد الطالب أثناء عمل 

.معالجة التنمر

...بعد الفيديو، اطلب إجابات عن طرق معالجة التنمر 

شخصي ا1.

عبر اإلنترنت2.

:نقاط إضافية للمناقشة

.التنمر يؤذي الشخص أو يؤلمه أو يهينه•

.  التنمر هو وسيلة للحصول على القوة والسيطرة•

مع من المهم أن تستمر في طلب المساعدة حتى يست•

.شخص ما أو يتغير الموقف

ذين من طرق المساعدة هي أن تكون لطيف ا مع أولئك ال•

.  تعرضوا للتنمر

ا خطيرة• ؤلمة وقد تكون اآلثار م. التنمر يسبب آثار 

.عاطفي ا أو جسدي ا



طرق معالجة التنمر

شخصي ا عبر اإلنترنت

على ورقتك باستخدام" T-رسم بياني"قم بإنشاء 

.  هذه العناوين

أثناء مشاهدة الفيديو، قم بعمل قائمة من 

ة  للتنمر االستراتيجيات التي توصي بها استجاب

.عبر اإلنترنت أو شخصي ا



https://youtu.be/KQZ9hDDz704الرابط Amaze.orgمن خالل ( 2:28)ما هو التنمر؟ . ينصح بتفعيل ترجمة جميع مقاطع الفيديو، عند توفرها

الحظ طرق 

...معالجة التنمر

شخصي ا1.

عبر 2.

اإلنترنت

https://youtu.be/KQZ9hDDz704


وضع خطة عمل



المشكالت التي نراها: التعليمات

ا أو مض3-2في مجموعات من • .  ايقة  طالب، يناقش الطالب المواقف التي الحظوها والتي قد تمثل تنمر 

كين في قبل أن يبدؤوا، يذكرهم المعلم بالتحدث بعبارات عامة والحفاظ على سرية األشخاص المشار

.المواقف

ا الستخدامه في مهمتها• .ستقرر كل مجموعة موقف ا واقعي ا واحد 



المشكالت التي نراها

ن ما هي المواقف التي الحظتها والتي يمك

ا أو مضايقة؟ اعتبارها تنمر 

الحترام الخصوصية، تحدث عن •

.األشخاص بطريقة ال تُحدد هويتهم

ال تذكر أسماء  أو معلومات أخرى تحدد•

الهوية



وضع خطة: التعليمات

.  خطط مسبق ا لكيفية توزيع الطالب في مجموعات

مع 3إلى 1لتوفير الوقت، يمكنك إتمام األجزاء من 

من الصف بالكامل ومن ثم اجعل الطالب يكملون األجزاء

.بمفردهم7إلى 4

انتقل من طالب إلى آخر وساعد الطالب عند إتمامهم 

".ورقة عمل صنع قرار صعب"

.لهذا الدرس" بطاقة خروج"سيكون هذا النشاط بمثابة 



وضع خطة

معالجة ما الذي قد تفعله ل. اختر أحد المواقف التي ناقشتها

هذا الموقف؟

:المصادر

"أساليب التواصل"نموذج •

"كيف تكون حليف ا"T-الرسم البياني•

لطرق معالجة التنمرT-الرسم البياني•

:بنفسك

القيم# 4

األشخاص# 5

أفضل بديل# 6

خطة السالمة# 7

:كمجموعة

مشكلة# 1

البدائل# 2

العواقب# 3

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.



قائمة المراجع

، الرابط 2017آذار /مارس16، يوتيوب، "ما هو التنمر؟"AMAZE.Orgموقع 
https://www.youtube.com/watch?v=KQZ9hDDz704&feature=youtu.be.

(2019أيلول /سبتمبر30تمت زيارة الموقع في )

10، اليوتيوب مبدعون من أجل التغيير، في "Evelyn From the Internets"قناة " كيف تكون حليف ا"
-https://www.youtube.com/watch?v=hjhQTQ، الرابط 2018أيار /مايو

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

، 2019عام Etr.orgمركز الموارد لمنع حمل المراهقات، ." أنشطة التعلم-اتخاذ القرارات الصعبة "
http://recapp.etr.org/recapp/index.cfm?fuseaction=pages.LearningAc

tivitiesDetail&PageID=151.( 2019تشرين أول /أكتوبر2تمت زيارة الموقع في)

https://www.youtube.com/watch?v=KQZ9hDDz704&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hjhQTQ-EOyI&feature=youtu.be
http://recapp.etr.org/recapp/index.cfm?fuseaction=pages.LearningActivitiesDetail&PageID=151

