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موضوعات مركزية ت شِغل  الصداقة العاطفية، وعالقة ب  )االفتتان(، والح   ب  الوقوع في الح  ر مرحلة عتب  ت  
 .  منذ صغرهم ى ِمن عالقات الصداقةشت   تجارب  لشباب، حيث يخوض المراهقون ا
ب  فيهاكتلك التي تحصل "في القصص  ب  قصة ح  بدو أننا نتوق منذ صغرنا أن نخوض ي  واألفالم"، يكون الح 

 ب  في وسائل اإلعالم عن الح  .  ت خبرنا األغاني ال يتطل ب من ا بذل مجهود كي يدومد أو شروط، ودون قيو
و    . ونحلم فيه ب  دو أننا جميًعا نصبو إلى الح  ، ويبق إليهالمنشود وعن الت 

 التمييز بين "االفتتان" و "الحب"، وسنعترف بوجود الكثير ِمن تجارب الحب   اليالت ن خالل الدرسسنحاول مِ 
د أنه ي   التي ال تدوم أثناء جيل المراهقة، حيث يتالشى هذا الحب   ي  د غالًبا، ب   م يتعل  يمكن أن أولي ة  بر تجربةعت  ويتبد 

ن العالقة الزوجية ة بشكل صحيح وتطل عات كل  منا وتوقعاته مِ \كيفية اختيار الزوج  ة من خاللها\المراهق
 اإليجابية طويلة األمد.  

ر  لعالقاتالمختلفة ل نواعاألمع  نا، وتطوير أنماط تعاملوالعالقة إن جعل تطل عاتنا مرنة بما يتعل ق بالحب سيطو 
 المناسبة المتوق عة في إطار العالقة الزوجية. فاتالتصر  نا بشأن اك  درِ إ

ك بين الشريك  التالية ة الفعاليبرز ست   ين في العالقة، وقيمة كل منهما كإنسان، والتبادلية المختلِف والمشتر 
 والمسؤولية في إطار هذه العالقة. 

 
 
 

 1األهداف

   ب  "الح  " و "االفتتانز الطالب بين ان يمي". 

 للعالقات. األنماط المختلفةالطالب  أن يعاين 

   اإليجابية والصحيحة. ف الطالب على العالقةأن يتعر 
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 ציר זהות ושייכות -התאהבות, אהבה וחברות 

#10 
  ب  الح  االفتتان و

 الصداقة العاطفيةعالقة و

 وحدة التربية الجنسية ومنع اإلساءة لألوالد والشباب
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 (دقيقة 45) بالنسبة لي.. ب  الفعالية األولى: الح  

 
ب ر مرحلة االفتتان ) عت  ن يعتبرونها  مرحلة أولي ة في العالقة العاطفية. هناك (ب  الوقوع في الح  أي مرحلة ت  م 

ا. يقول \ة والعالقة معه\ة في الشريكاستثمار كل الطاقة النفسي   ت"، حيث يتم  مرحلة تت سم بـِ "الجنون المؤق  
 الشاعر نزار قباني في قصيدته "ال تسألوني":  

 يوبِ عة الط  و  أخشى عليكم ض    حبيبي ه  "ال تسألوني ما اسم  
 يبِ كِ س         عاطر  بِ      م  ت  ق  رِ غ    متموه  حط     ، إن  العبيرِ  زق  
ت  وللاِ  لك    في  الدروبِ   يِّ حرف  بأ .. لو ب ح  س    الل ي   "تكد 

ن أثناء هذه المرحلة يخلو ِمن \وتـ ة\ة ورائع\ا كامل\ا على انه\ة ويتم التعامل معه\صورة مثالية للمحبوب تتكو 
 ...وغيرها ش الجسدارتعواالقلب بقوة  انخفقأيًضا ك جسدية   . تصاحب هذه المرحلة مؤشرات  أي  عيوب

تزول بعد بضع شهور أو سنوات معدودة  ، ولكنهامرحلة االفتتان هي مرحلة مهمة إلرساء ركائز عالقة الحب  
 ة. \لدى المحبوب نعترف بوجود محاسن ومساوئ حيث
منا بأن ل  في العالقة رغم عِ ي ضِ ي مرحلة االفتتان، حيث نت خذ القرار بالم  لِ هو المرحلة الثانية التي ت   الحب  

مة، تنطوي على ناضجة ومتوازنة ومنظ   ة". تكون العالقة في هذه المرحلة\ة كامل\"إنسانت \ة ليس\المحبوب
ة ويتم تحويل الطاقة ة. في هذه المرحلة يؤس س الشريكان عالقة مستقر  \صورة واقعية ورؤية متكاملة للشريك

ت في العالقة ِمر  ث  م، العمل، العالقات االجتماعية والعائلية، التعل  ك إلى مجاالت إضافية أخرى الكبيرة التي است 
 أوقات الفراغ وممارسة الهوايات. القيام بفعاليات أثناء 

 
 

 يجب تحضير:
 .ب  ق بالح  ل تعب ر عن مصطلحات تتعل  م  ج  

 .ة كالمروحةفي الصف مطوي   2أوراق فارغة كعدد مجموعات الجلوس
 

 -3توجيهات للمعلم
على اللوح ثم  ب  يقوم المعلم بعرض )أو الصاق( الجمل التي تعب ر عن المصطلحات المتعل قة بالح   . أ

 يقرأها )انظر أدناه(.
ب بالنسبة ب في أعلى الصفحة: "الح  تِ ك  ة كالمروحة، ورقة فارغة مطوي   يعطي المعلم كل مجموعة . ب

 ب  طيات الورقة( الجملة: "الح   )حسب ترتيب إحدى ثنايا الورقةأن يكتب في على كل  طالب لي..". 
لى الورقة ع الطالب األخير في المجموعة كمل الجملة ثم يطوي الورقة. يضعي بالنسبة لي.." وأن

 طاولة المعلم. 
ق يقول: "أنتم تستطيعون التطر  و التسهيل على الطالب، يمكن أن يشرح المعلم )مالحظة: كي يتم  

الحظتموها في بيئتكم المحيطة أو فيلم  من خالل أمور  ن خالل تجاربكم الشخصية، أو  للسؤال مِ 
دن خالل ما فهشاهدتموه أو كتاب قرأتموه أو مِ  ِمن خالل هذه  متموه ِمن وسائل اإلعالم"، حيث يؤك 

 ة بالضرورة(. ن تجربة شخصي  ينبع مِ أن أن الحديث ال يجب األقوال 
 

 في المجموعة الكاملة

  تِ يقرأ المعلم أو  في األوراق.  ببعض الطالب ما ك 

  :يكتب المعلم ما  الجمل المهمة بالنسبة لكم مما قرأناه؟\الكلمات\ما هي المصطلحاتيسأل المعلم

 يقوله الطالب على اللوح. 

 ق إلى الجمل التي ت مِ رحِ حديًثا مع الطالب حول المصطلحات التي ط  م ي جِري المعل ن خالل التطر 
تِبت على اللوح والجمل التي كتبها الطالب، ويحاول مع الطالب تصنيف الكلمات  المصطلحات وك 

ب  وواألفكار   االفتتان.حول الح 

   الثابت. على سبيل المثال: والمؤق ت والواقع، ، واألحالم والخيالمحاولة التمييز بين المشاعر و تتم
النظر إلى " أو "خفقان القلب بسرعة" ،" )وكأنه أصيب بالعمى(على حقيقتها األمورعدم رؤية "
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ن "مجموعات جلوس" في غرفة الصف.    م الطاوالت واحدة تلو األخرى، حيث تكو   عادة، يجلس كل طالبين على طاولة واحدة وت نظ 

3
هة لإلناث والذكور على حد  سواء. ك تِبت   بعض الجمل في هذا الدرس في صيغة المذكر، لكنها موج 



 وزارة التربية والتعليم -الخدمات النفسية االستشارية
 

نابع  : "حب  الكلمات ى أمر  مؤق ت أو خيال أو حلم، أماوردي" جميعها كلمات تشير إلاألمور بمنظار 
فهي رائًعا وأحياًنا يؤلم القلب"،  األمر "، "أحياًنا يكونتارة يرتفع وطوًرا ينخفض" ,"وإدراك ن وعيمِ 

 ر عن الواقع.تعب  

   المختلفة مع الطالب "ب  "الح   " ومميزات "االفتتان ف المعلميصن  . 

 و"االفتتانف الطالب أقواال وكلمات للحالتين المالحديث: يصن   تلخيص " ب   ".ختلفتين: "الح 
 

 محادثة

  ما هي المشاعر التي تميّز جيل المراهقة عادة؟ 
. يمكن جيل المراهقة غالًبا زالشعور الذي يمي  "االفتتان" هو ن يهدف هذا السؤال إلى اإلدراك بأ

ق يه تجارب الحب قصيرة األمد  التطر  أثناء جيل المراهقة في بلورة مميزات اإلى الدور الذي تؤد 
 في المستقبل. ة\ة بالنسبة للمراهق\المثالي ة\الزوج

 ماذا شعرتم أثناء الحديث؟ 
 الذي ظهر في الصف حول تصنيف المصطلحات وتعريفها؟ ما هو االختالف أو التوافق في اآلراء 

 
 ب  الح                                               االفتتان        

 __________________________          __________________________ 
    __________________________           __________________________ 

__________________________           __________________________ 
 

تعصف المشاعر في  تت سم بالتساهل. " فال يرى األمور على حقيقتها.العمىـ"ب اإلنسان بت صي :مرحلة االفتتان
رغبة في ال أو كأنه يسير في حلم. ه،بطنيشعر اإلنسان أثناءها وكأن هناك فراشات ترفرف في  النفس خاللها.

ن بألوان زاهية وسعيدة: األحمر، الوردي.  ة طيلة الوقت.\المكوث مع المحبوب العالم يبتسم لنا. كل شيء قد تلو 
ا بين الشريكين. لي ً ن نِكر الواقع ونالحظ نحن  مؤق ًتا. خالل مرحلة االفتتان الشعور السائديكون  ت نِشئ رابًطا أو 

 ال. خيا ونعيش في ال\ة وجماله\كمال المحبوب
ة، يشمل مراعاة اخآخر لعال يبعث السعادة، ركيزة ينبع ِمن وعي وإدراك،الحب:  قة طويلة األمد، العاطفة مستقر 

ن مع مرور الوقت، ينبع  واالكتراث له، الرغبة في العطاء، يتمي ز بااللتزام نحو اخآخر ونحو العالقة، شعور يتكو 
لهااخآخر  واقصمالحظة ن ،االرتباط مع اخآخر ِمن وعي وإدراك ب  نحن ندرك الواقع ، وتقب  خالل مرحلة الح 

 .بشكل واع  ومت زن أكثر
 
 ل مقتبسة من أغان )للفعالية األولى( م  ج  
 

o "عاصي الحالني -"جوه قلبي محبتك وال في الخيال، ساكن في قلبي ِمن غير سؤال 
o "فضل شاكر+إليسا -"إنِت بقلبي جوا الروح، حاِسس بغرامك وين ما بروح 
o " وائل جسار -"نفسي اكمل عمري جنبك، نفسي اعيش عمري معاك 
o " "زياد برجى –ما إلي غيرو أنا ما إلي 
o "تامر حسني -"مهما العمر فينا يطول حبك حيزيد  
o "لِفله، حبه في قلبي وأوصفله، ِمن قد إيه وأنا بستناه ح   تامر حسني -"أول ما ييجي ح 
o لي" "ظلك معي تيظل  ربيع بارود -عمري بخير، قربك مرار الدنيا حال 
o "ي ر ِفي ا ي ا، وأنِت بكرة إل ي غ   محمد منير -"إنِت فرحي اللي عاش يا عن 
o "راشد الماجد -"أنت الدنيا، وكل شي غالي بعيوني 
o "ن لي غيرك انت  راشد الماجد -"يا عمري وحياتي، م 
o "حسام حبيب -"غمضة عين عشقت هواك وحبيتكب 
o ""سماح برهومي -جوايا حب ما يوصفهوش أبًدا كالم 
o "ر وبحبه لما بيكش ر  زيزي عادل -"بحبه لما بيهز 
o ""ه  زياد برجى -اسمعوا، إذا بتسمحوا، ما بقا حدا يجرحه، حبيبي بالقلب صاير مطرح 

 
 
 
 
 


