الخدمات النفسيّة االستشاريّة -وزارة التربية والتعليم

مراهقونّيتحدثونّعنّالحدود

قسم برامج المساعدة والوقاية ،مجال المهارات الحياتيّة

مقدّمةّ 1
ي واالجتماع ّي عن الحياة والقوانين واألعراف في المجتمع ،كما
نحن نتعلّم باستمرار خالل سيرورة نموّ نا وتطوّ رنا الشعور ّ
نتعلّم عن أنفسنا وقيمنا ورغباتنا .يحصل هذا التعلّم المتواصل من خالل التأ ّمل الذات ّي والتمعّن في المجتمع ،حيث يساعدنا هذا
على معرفة ما يناسبنا ويبعث فينا الشعور باالرتياح ،وما يمكننا فعله وما نرفض فعله .تعتبر معاينة الحدود الشخص ّية الذهن ّية
والجسد ّية مهارة حيات ّية ،فهي تش ّجع الفرد على تحقيق مسؤول ّيته وحقّه في الحفاظ على نفسه وح ّرياته.
تسهم معرفة الحدود الشخص ّية في ش ّتى المجاالت في تطوير الحصانة ال ّشعور ّية ،فهي أداة مه ّمة لمواجهة المواقف المعقّدة أو
الخطرة.

هدفّالدرس -
توعية الطالب حول أهمية وضع الحدود الشخصيّة في ش ّتى المجاالت ،حيث يع ّد هذا مهارة حيات ّية ضرور ّية تساعدنا وتحمينا.
ّ
سيرّالدرس ّ
ّ
تمهيد ( 5دقائق)
يحصل ك ّل طالب على بطاقة كتب عليها" :الحدود بالنسبة لي هي "...وعلى الطالب أن يت ّم الجملة .يمكن تعليق الجمل التي
كتبها الطالب في الصفّ  ،أو أن يطلع الطالب المجموعة على ما كتبوا دون تعليق الجمل ،حيث سيسهم هذا في التمعّن في
وجهات ال ّنظر المختلفة حول مصطلح "الحدّ".
يشاهد الطالب الفيلم القصير Distance makes the difference
محادثة ( 5دقائق)
 ماّهيّالحدودّالتيّ ُيشارّإليهاّفيّالفيلم؟
1

كتبت الجمل بصيغة المذ ّكر لك ّنها مو ّجهة لإلناث ّ
والذكور على ح ّد سواء.
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ماّهوّهدفّالفيلمّحسبّرأيكم؟
لماذاّمِنّالمهمّّتحديدّمسافةّمناسبةّبينّاألشخاصّ،أوّبينّاألشخاصّوالسيّارات؟ّّ

مالحظة للمعلم -تكون هذه المسافة بمثابة حدّ ،وتساعدنا على الحفاظ على أنفسنا وعلى عالقتنا بمن حولنا.
ّ
متابعةّالمحادثة ّ
 في ّأيّ ّال مجاالت ّفي ّحياتكم ّتصادفون ّحدو ًدا ّلكم ّأو ّلآلخرين؟ يمكن كتابة أقوال الطالب على اللوح ،ويمكن
تصنيفها أيضً ا :الحدود في العالقات االجتماع ّية ،أو العالقات العاطفيّة ،المال ،ال ّتغذية ،قضاء أوقات الفراغ ،العمل
وغيرها...




اختارواّ ً ّ
مجاال ّ يمكنكمّإجراءّحديثّحولهّمعّاآلخرينّ،وأطلعواّاآلخرينّعلىّحدودكمّفيه .أمثلة :لن ألمس أيّ
ّ
شخص دون موافقته ،أكبر مبلغ سأصرفه خالل أوقات الفراغ لن يتعدى  100شيكل ،لن أكون جزءًا من مجموعة
عنصر ّية ،لن أوافق على إذالل أحد ،لن آكل اللحم ،لن أستم ّر في صداقتي مع صديق أفشى س ّري..
حدا؟
ماذاّتشعرونّعندماّتضعون\الّتضعونّ ًّ
ماذاّتشعرونّعندماّيحددون\الّيحددونّلكمّح ًدا؟ّ

مالحظةّللمعلّم -ترمي هذه المرحلة إلى توعية الطالب حول الحدود المختلفة في ش ّتى المجاالت والمواقف الحيات ّية .يقتضي
إجراء حديث حول الحدود وإطالع اآلخرين عليها من المشاركين إجراء تأمّل ذات ّي ،كما أن اإلصغاء لما يقوله اآلخرون يج ّسد
االعتراف بوجود الحدود لدى كل م ّنا ،ويؤ ّكد على أهميّتها وأهميّة معاينتها وتحديدها.
يمكن تلخيص هذا القسم بواسطة اإلشارة إلى أنواع الحدود المختلفة في المجاالت العديدة .هناك حدود نحدّدها ألنفسنا وهناك
حدود يح ّددها اآلخرون (القانون ،الدين ...يمكن ربط الحديث الذي يجري هنا مع دروس المدن ّيات) .إن تطبيق حقّنا بوضع
الحدود والحفاظ على أنفسنا من الناحية الجسديّة والشعوريّة خالل سيرورة النموّ والتطوّ ر وبلورة الهويّة الشخصيّة هو أم ٌر في
غاية األهميّة ،كما أن هناك أهم ّية لفحص حدودنا الشخصيّة بين الفينة واألخرى في المجاالت المكتوبة على اللوح والمجاالت
األخرى التي لم تذكر وقد تكون خصوصيّة.

العملّفيّمجموعات ( 15دقيقة)
ينقسم الطالب إلى مجموعات مكوّ نة من أربعة أعضاء .يطلب المعلم من ك ّل مجموعة أن تتمحور في مجال واحد من بين
المجاالت المكتوبة على اللوح (مثال :العالقات االجتماع ّية ،العالقات العاطفيّة ،قضاء أوقات الفراغ.)...
المهمّةّ ّ-
أجروا نقا ًشا حول األسئلة اآلتية:
 .1ما هي حدودك في هذا المجال؟ كيف تحافظ عليها؟
 .2ماذا يمكن فعله كي تت ّم المحافظة على الحدّ؟
ّ
 .3اقترحوا  5طرائق مختلفة يمكن أن تسهم في الحفاظ على هذا الح ّد( .مثال :إذا كان الح ّد في مجال التغذية ،يمكن أن
أحافظ عليه بواسطة الحرص على تناول  3وجبات في أوقات محدّدة خالل اليوم ،وتسجيل ما أتناوله خالل اليوم.)...
 .4ما هي استنتاجاتكم؟
مالحظة للمعلم :ال ترمي هذه المرحلة في النقاش إلى التوصّل إلى اتفاق ،بل إلى إبراز ال ّتعقيد الكامن في وضع الحدود ،وفهم
التنوّ ع في الوسائل التي يمكن من خاللها وضع الحدود والحفاظ عليها.
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تلخيصّمِنّقِ َبلّالطالب ( 10دقائق)




ندعو الطالب إلى معاينة ما حصل في المجموعة خالل العمل المشترك :هل كانت هناك حدود في العمل المشترك؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،ما هي الحدود التي تكوّ نت؟ هل ت ّم الحفاظ عليها أم اخترقت؟ ماذا حصل عندما ت ّم الحفاظ
عليها وماذا حصل عندما ت ّم اختراقها؟ كيف ّأثر وجود الحدود والحفاظ عليها على العمل في المجموعة ونجاحها في
إنجاز المهمة واالستمتاع بالعمل المشترك؟
يستعرض طالب من ك ّل مجموعة االستنتاجات التي ت ّم التوصّل إليها خالل الحديث.

تلخيصّ ِمّنّقَِّبلّالمعلمّ(ّ5دقائق) :الحدود الشخصيّة هي أم ٌر شخص ّي .يوجد لك ّل شخص م ّنا ٌّ
حق ومسؤول ّية في الحفاظ على
ّ
يحق لك ّل شخص م ّنا معاينة حدوده في المجاالت المختلفة .بعد أن نعي حدودنا ،علينا أن نختار الطرائق التي
نفسه ،كما
سننتهجها لوض ع الحدود والحفاظ عليها .هناك طرائق عديدة للقيام بذلك ،مثال أن نصرّح ونشير منذ البداية إلى حدودنا (مثال،
ي مظهر من مظاهر العنصر ّية في هذه المجموعة فلن أستم ّر في المشاركة فيها") ،أو أن نقوم
أن نقول" :إذا كان هناك أ ّ
بتطبيق الحدود على أرض الواقع (مثال ،أن نترك المكان ،أو أن نطلب المساعدة وما شابه) .قد يكون هذا معقّ ًدا في بعض
األحيان ،حيث سيقتضي هذا م ّنا أن نعرف ونتقبّل ونحترم حدود اآلخرين ،بيد أنه من المه ّم أيضًا أن تتطرّقوا إلى موضوع
الحدود كجزء من سيرورة بلورة هو ّيتكم الشخصيّة ،وعند إنشاء عالقاتكم مع أصدقائكم والبيئة المحيطة ،وكمهارة تساعدكم
خالل المواقف المعقّدة أو الخطرة.
(مالحظة للمعلم :يمكن تنفيذ هذا ال ّدرس كفعالية مستقلّة ،أو كجزء من سلسلة فعال ّيات يمكن من خاللها التع ّمق حول
الموضوع ،حيث يمكن التمحور في ك ّل م ّرة حول أحد المجاالت واألمثلة التي أشار إليها الطالب ،كالحدود في العالقات ،أو
الحدود في القيم ،أو الحدود في التعلّم ،وما شابه ..يمكن التط ّرق إلى طرائق المواجهة التي اقترحها الطالب أيضًا).

تلخيصّالدرسّ(ّ5دقائق) ّ
شعور أو فكرة تراودكم في أعقاب الدرس.

