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اتخاذ القرارات للحد من المخاطر



ملخص الدرس

طبيق في هذا الدرس، سيسلط الطالب الضوء على أهمية العالقات السليمة واتخاذ القرارات من خالل ت•

بطرق وسيخططون للتواصل والتفاوض. نموذج اتخاذ القرار على قرارات الصحة الجنسية الواقعية

استخدام االمتناع تتيح لهم ضمان توافق سلوكياتهم مع قيمهم المتعلقة بالسلوكيات الجنسية، بما في ذلك

عن ممارسة الجنس وأشكال أخرى من وسائل منع الحمل ضمن إطار وضع خطة شخصية للقضاء 

.على مخاطر األمراض المنقولة جنسيًا أو الحد منها

اتخاذ القرارات للحد من المخاطر: 9الدرس 



المواد

كل ل" محادثات للتوضيح واإلقناع"نُسخ من منشور •

طالب

المراجع المقترحةمجموعة من نسخ /المرجع•

ناول تأّكد من المعرفة التعلمية وراحة الطالب أثناء ت•

خطة الدرس

يةتأّكد من عمل إعدادات المعلومات السمعية البصر•

اختبر تشغيل الفيديو•

لديك أسئلة؟ اتصل بميشيل روسناك أو مدرب •

STEM.

اإلجراءات

اإلعداد المسبق



لتي يجب توفرها ا لمراجع  ا

ادرة عن صحيفة وقائع الواقيات الذكرية للمراهقين الص1.

مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها

كز مركز إنفوجرافيك مر.ويمكنك حمايته. إّنه مستقبلك2.

السيطرة على األمراض والوقاية منها

2من الدرس " أساليب التواصل"نموذج 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.



ن شجع الطالب على مشاركة الخطة مع أشخاص بالغي: توصية
موثوق بهم

.  شجع الطالب حتى يشعروا بالفخر لوضعهم خطة استباقية متعلقة بصحتهم ورفاهيتهم•

جعهم في خطتهم، ش" أو المعلومات/تأطير الوضع و"في أقسام " بالغين موثوق بهم"إذا حدد الطالب •

.على المتابعة مع هؤالء البالغين المحددين لمشاركة خطتهم ومناقشتها

طتهم، شّجع في خ" أو المعلومات/تأطير الموقف و"في أقسام " بالغين موثوق بهم"حتى إذا لم يتم تحديد •

.الطالب على مشاركة خطتهم مع البالغين الموثوق بهم في حياتهم لطلب التعليقات والدعم



التواصل بين األشخاص

د وضح استخدام مهارات التواصل الفعالة لدعم قرار الفر•

.باالمتناع عن ممارسة السلوكيات الجنسية
(NSES PR.8.IC.1)

علقة وضح استخدام مهارات التواصل والتفاوض الفعالة المت•

ارسة باستخدام وسائل منع الحمل بما في ذلك االمتناع عن مم

(NSES PR.8.IC.2. )الجنس واستخدام الواقي الذكري

وضح استخدام مهارات التواصل الفعالة للحد من مخاطر •

ك األمراض المنقولة جنسيًا أو القضاء عليها، بما في ذل

(NSES SH.8.IC.1. )فيروس نقص المناعة البشرية

حة طبق نموذج صنع القرار على مختلف قرارات الص•

(NSES PR.8.DM.1. )الجنسية

صنع القرار

أهداف التعلم



تحديد األهداف

وضع خطة للقضاء على خطر اإلصابة باألمراض •

س نقص المنقولة جنسيًا أو الحد منها، بما في ذلك فيرو

(NSES SH.8.GS.1. )المناعة البشرية

وصف خطوات استخدام الواقي الذكري بشكل •

(NSES SH.8.SM.1. )صحيح

اإلدارة الذاتية

أهداف التعلم



اتخاذ القرارات



جميعنا نتخذ قرارات

:يفكر الطالب في هذا الحافز ثم يشاركون إجابتهم مع زميل•

وما هي الخطوات التي مررت بها لمساعدتك على اتخاذ قرارك؟. فكر في قرار مهم اضطررت التخاذه•



جميعنا نتخذ قرارات

.  فّكر في قرار مهم اضطررت التخاذه

التي مررت بها لمساعدتك على اتخاذ قرارك؟الخطواتوما هي •



طرق التخاذ القرارات

أواجنسيً المنقولةباألمراضاإلصابةمخاطرعلىللقضاءالخاصةخطتكضع :اليوممهمةاستعرض•

.منهاالحد

هم، سيقومون وأثناء مشاهدت". الرئيس الطفل"التي يتخذها " اتخاذ قرارات صعبة"سيشاهد الطالب فيديو •

.بتدوين مالحظات بشأن الطرق المختلفة التخاذ القرارات

http://www.kidpresident.com/whoweare.htmlمن هنا " الرئيس الطفل"المزيد عن •

.يديوبعد الفيديو، اطلب الحصول على إجابات الطالب حول طرق اتخاذ القرارات المعروضة في الف•

http://www.kidpresident.com/whoweare.html


مهمتك

ضع خطتك الخاصة للقضاء على مخاطر اإلصابة باألمراض •

.المنقولة جنسيًا أو الحد منها

ما هي بعض طرق التعامل مع اتخاذ القرارات؟

الرئيس "أثناء مشاهدة الفيديو، دّون مالحظات حول اقتراحات 

".الطفل



https://youtu.be/gdsCUExLE-Y( 4:59)اتخاذ قرارات صعبة مع الرئيس الطفل. ينصح بتفعيل ترجمة جميع مقاطع الفيديو، عند توفرها

https://youtu.be/gdsCUExLE-Y


مهمتك

ضع خطتك الخاصة للقضاء على مخاطر اإلصابة باألمراض •

.المنقولة جنسيًا أو الحد منها

ما هي بعض طرق التعامل مع اتخاذ القرارات؟



نظرة عامة عن المهمة والعملية



نظرة عامة عن المهمة والعملية

دة لعرض العملية المحد" نظرة عامة عن عملية اتخاذ القرار"ناقش عناصر المهمة واستخدم شريحة •

.التي سيستخدمها الطالب لوضع خطتهم

ب اعرض كل خطوة من خطوات عملية اتخاذ القرار وناقش الجدول الزمني الذي سيتعين على الطال•

ة هيكلة هذه هذا الجزء يعود لتقديرك ويعتمد على القرارات التي تتخذها حول كيفي. إكمال خطتهم خالله

.العملية مع طالبك



اعتبارات يجب على المعلم مراعاتها

ل هل ستمنح الطالب فترة محددة من الوقت إلكمال ك•

يرة التي قسم أو ستسمح لهم بالتنقل عبر األقسام بالوت

تناسبهم؟

ما مدى جدية تعامل الطالب مع هذا المشروع؟ ما •

؟األساليب التي يمكنك استخدامها إلشراك الطالب

ا؟ ما تتوقع أن يبذل الطالب جهدً ( نقاط)في أي نقطة •

ى هي أشكال الدعم التي قد تساعدهم على التغلب عل

الصعوبات أو الشكوك؟

إلى أي مدى قد يشعر الطالب بالتوتر من رؤية •

قد اآلخرين لخطتهم؟ ما هي الهياكل أو السياسات التي

تساعد على تخفيف االنزعاج؟

كيف ستشجع الطالب على مشاركة خطتهم مع •

البالغين الموثوق بهم في حياتهم؟

ما التحفظات التي لديك حول مساعدة الطالب على•

إنشاء مثل هذه الخطة الشخصية؟ ما الدعم الذي قد 

ك؟يساعدك لتصبح حليفًا وشريًكا أقوى لطالب



م لمعل ا نموذج مكتمل: مصدر 

اطلع على النسخة المكتملة على 

https://1317f8a6-77e2-9b54-c3ca-
78b27f9ded71.filesusr.com/ugd/d3c97
e_37c27d2bec0544898199a185656dd7

29.pdf



نظرة عامة عن عملية اتخاذ القرار



مهمتك

ضع خطتك الخاصة للقضاء على مخاطر اإلصابة •

.باألمراض المنقولة جنسيًا أو الحد منها

حتاج والمهارات التي ستالمعرفةيجب أن تتضمن خطتك 

اتك إليها للمساعدة على ضمان توافق سلوكك مع معتقد

...وقيمك، خاصة بشأن

*االمتناع عن ممارسة الجنس•

منع الحمل•

دث ذّكر الطالب أّن االمتناع عن ممارسة الجنس قد يح*

فة قد في أوقات مختلفة طوال حياة الفرد وألسباب مختل

. تتغير بمرور الوقت

المكونات

ب ة التخطيط للقضاء على المخاطر الشخصية لإلصا
ا أو الحد منها  ً (المعلم)باألمراض المنقولة جنسي



مهمتك

للقضاء على مخاطر خطتك الخاصةضع •

.منهااإلصابة باألمراض المنقولة جنسيًا أو الحد

ي والمهارات التالمعرفةيجب أن تتضمن خطتك 

وكك ستحتاج إليها للمساعدة على ضمان توافق سل

...مع معتقداتك وقيمك، خاصة بشأن

االمتناع عن ممارسة الجنس•

منع الحمل•

المكونات

ب ة التخطيط للقضاء على المخاطر الشخصية لإلصا
ا أو الحد منها ً باألمراض المنقولة جنسي



البدء-الخطوة األولى 



ثانية  ل التحديد-الخطوة ا



ثالثة  ل ع التوس-الخطوة ا
(المعلم)

اعمل عىل العنارص المختلفة 
.  عيةبطريقة تدعم المحادثة الطبي

ي طرح األفكار عن اإلجراءات المحتملة عىل
ابدأ ف 

ي تمتد إىل
 الحلول أساس البدائل الواضحة بالفعل والت 

.  غير الظاهرة

عند استكمال الطالب لهذه األقسام من ورقة العمل

ين في الخاصة بهم، ذّكرهم بتحديد األشخاص البالغ

ضمن قد يت. حياتهم القادرين على تقديم التوجيه

...هؤالء األشخاص البالغين

اآلباء•

أفراد األسرة•

المعلمون•

المرشدون•

الممرضات بالمدرسة•

المركز الديني أو قادة مجموعات الشباب•

األطباء•

د المعلومات المتوفرة أو المطلو 
ّ
...بةحد

.  ومدى موثوقية هذه المعلومات...



ثالثة  ل -الخطوة ا
التوسع

اعمل عىل العنارص المختلفة 
.  عيةبطريقة تدعم المحادثة الطبي

ي طرح األفكار عن اإلجراءات المحتملة عىل
ابدأ ف 

ي تمتد إىل
 الحلول أساس البدائل الواضحة بالفعل والت 

.  غير الظاهرة

د المعلومات المتوفرة أو المطلو 
ّ
...بةحد

.  ومدى موثوقية هذه المعلومات...



تقييم-الخطوة الرابعة  ال

ي 
، قّيم نفسك ف 

ً
 كل أوال

. قسم من ورقة العمل

" جاهزية"ما مدى 
شكله "عملك أو 
ي 
ي كل قس" النهائ 

م؟ف 

هل أنجزت العمل 
وري؟ الض 

ا هل أنت مستعد عقلي  
التخاذ قرار؟



االختبار-الخطوة الخامسة 

. القرار الجيد منطقي وستشعر بأنّه صحيح



نينا !تها

ال وفقًا لألكاديمية األمريكية للطب النفسى لألطف

:ليوالمراهقين، تنخفض احتمالية قيام المراهقون بما ي

التفكير قبل التصرف•

التوقف للنظر في العواقب الناتجة عن أفعالهم•

تغيير سلوكياتهم الخطيرة أو غير المناسبة•

ع يعتبر اتخاذ القرارات المدروسة مهارة ستعود بالنف

.عليك طوال حياتك

ك في يساهم السعي نحو الحصول على تعليقات حول خطت

يوجد العديد من األشخاص . زيادة إحكام الخطة وقوتها

.شادالبالغين في حياتك يمكنهم تقديم التوجيه واإلر

اآلباء•

أفراد األسرة•

المعلمون•

المرشدون•

الممرضات بالمدرسة•

المركز الديني أو قادة مجموعات الشباب•

األطباء•
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