
تفهم مشاعر اآلخرين ومشاركتها

السيناريو األول

لقد كانت غابي تتناول طعام الغذاء مع أصدقائها، ولكن حينما ذهبت إلى دورة المياه، تركت هاتفها
على الطاولة. وأثناء تواجدها بدورة المياه، التقطت صديقتها كاستيل هاتفها وبدأت في االطالع على
رسائلها النصية. وكانت الرسالة النصية األولى التي اطلعت عليها رسالة من والدة غابي تُعبر فيها عن

غضبها من رسوب غابي في مادة الرياضيات.

• كيف سيكون شعور غابي تجاه ذلك؟

• لماذا ال تود غابي إخبار أصدقائها بشأن نتيجتها السيئة؟

• هل كانت تصرفات كاستيل مقبولة؟

• ما هو شعور األصدقاء اآلخرين الجالسين على طاولة الغذاء حيال تصرفات كاستيل؟

• ما هو رأيك في كاستيل؟ هل تتسم تصرفات كاستيل بالحس األخالقي؟ هل تريد أن تكون
صديقًا لكاستيل؟

- كيف سيكون شعورك إذا تصرف أحد األشخاص معك بهذه الطريقة؟

- هل التطفل أمر مقبول؟ ماذا إذا كان يساورك القلق حيال صديقك؟

السيناريو الثاني

بينما يتحدث رودريغو إلى كيتلين تعثر وسقط في الوحل. يعتقد كيتلين أن األمر يبدو مضحكًا حقًا والتقط
صورة له، إال أن رودريغو لم يضحك وبدا عليه اإلحراج.

• ما السبب الذي قد يدعو كتلين لنشر الصورة على اإلنترنت؟

• لماذا يشعر رودريغو باالستياء؟

• برأيك ماذا يجب أن يقول ردريغو لكتلين؟

• ماذا سيكون شعورك إذا التقط شخص ما صورة محرجة لك؟ هل تود نشرها على اإلنترنت؟

• هل يعتبر هذا الموقف أحد حوادث المضايقة؟

السيناريو الثالث

فيكتوريا طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا لديها أخوين وأم والعديد من األصدقاء وزمالء الدراسة.
فيكتوريا وماريك زميال دراسة ويعمالن معًا في مشروع خاص بفصل العلوم. وقد قاما أمس بأداء

اختبار في العلوم وعندما حصل الجميع على نتائجهم، الحظ ماريك االنزعاج الشديد الذي انتاب
فيكتوريا. وفي األسبوع التالي، تغيبت فيكتوريا عن المدرسة لعدة أيام، لذا كان على ماريك العمل في

مشروع العلوم بمفرده. وعندما عادت فيكتوريا، أخبرت ماريك أنه تعين عليها الذهاب للطبيب، ولكنها لم



تذكر أي شيء آخر.

• من الذي يجب أن يعلم بنتائجها في المدرسة؟ وعن تاريخها المرضي؟ ولماذا؟

• من الذي قد ترغب فيكتوريا بالتحدث معه في أي مشكلة من هذه المشاكل؟

• في حياتك، ما هي أمثلة المعلومات التي تريد أن يعرفها والداك / مقدمو الرعاية وليس أصدقائك
أو العكس أيضًا؟



تفهم مشاعر اآلخرين ومشاركتها: نسخة المعلم

السيناريو األول

لقد كانت غابي تتناول طعام الغذاء مع أصدقائها، ولكن حينما ذهبت إلى دورة المياه، تركت هاتفها
على الطاولة. وأثناء تواجدها بدورة المياه، التقطت صديقتها كاستيل هاتفها وبدأت في االطالع على
رسائلها النصية. وكانت الرسالة النصية األولى التي اطلعت عليها رسالة من والدة غابي تُعبر فيها عن

غضبها من رسوب غابي في مادة الرياضيات.

• كيف سيكون شعور غابي تجاه ذلك؟

- ربما شعرت غابي بانتهاك خصوصيتها وبفقدان الثقة في أصدقائها.

• لماذا ال تود غابي إخبار أصدقائها بشأن نتيجتها السيئة؟

- قد تنظر غابي إلى درجاتها على أنها معلومات خاصة بها.

• هل كانت تصرفات كاستيل مقبولة؟

- يجب أن يضع المشاركون في اعتبارهم مبادئهم المتعلقة بالخصوصية تلك المرتبطة
بدرجاتهم وهواتفهم، وكذلك ما يتوقعونه من أصدقائهم.

• ما هو شعور األصدقاء اآلخرين الجالسين على طاولة الغذاء حيال تصرفات كاستيل؟

- يجب أن يفكر المشاركون في الطريقة التي سيتصرفون بها عند مواجهة سلوك يُحتمل أن
يكون غير الئق.

• ما هو رأيك في كاستيل؟ هل تتسم تصرفات كاستيل بالحس األخالقي؟ هل تريد أن تكون
صديقًا لكاستيل؟

- كيف سيكون شعورك إذا تصرف أحد األشخاص معك بهذه الطريقة؟

- هل التطفل أمر مقبول؟ ماذا إذا كان يساورك القلق حيال صديقك؟

- يجب أن يفكر المشاركون في مبادئهم المتعلقة بالخصوصية والعالقات الشخصية.

السيناريو الثاني

بينما يتحدث رودريغو إلى كيتلين تعثر وسقط في الوحل. يعتقد كيتلين أن األمر يبدو مضحكًا حقًا والتقط
صورة له، إال أن رودريغو لم يضحك وبدا عليه اإلحراج.

• ما السبب الذي قد يدعو كتلين لنشر الصورة على اإلنترنت؟

- ينبغي أن يدرك المشاركون دوافع كاتلين: يعتبر الضحك أو تسجيالت اإلعجاب أحد الدوافع
المقبولة لنشر شيء ما، طالما ال يأتي على حساب شخص آخر.



• لماذا يشعر رودريغو باالستياء؟

- يجب أن يفكر المشاركون في كيفية مراعاة مشاعر اآلخرين عند استخدام وسائل التواصل
االجتماعي.

• برأيك ماذا يجب أن يقول ردريغو لكتلين؟

- يجب أن يفكر المشاركون في استراتيجيات للتصدي لهذا السلوك.

• ماذا سيكون شعورك إذا التقط شخص ما صورة محرجة لك؟ هل تود نشرها على اإلنترنت؟

- يجب أن يضع المشاركون مبادئهم في االعتبار فيما يتعلق باألمور التي يرغبوا أن تتم
مشاركتها من قبل األشخاص اآلخرين على اإلنترنت.

• هل يعتبر هذا الموقف أحد حوادث المضايقة؟

- يجب أن يضع المشاركون في اعتبارهم األمور التي تمثل مضايقة وأن يقوموا بمناقشة
تفاصيل هذا الموقف بالتحديد.

السيناريو الثالث

فيكتوريا طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا لديها أخوين وأم والعديد من األصدقاء وزمالء الدراسة.
فيكتوريا وماريك زميال دراسة ويعمالن معًا في مشروع خاص بفصل العلوم. وقد قاما أمس بأداء

اختبار في العلوم وعندما حصل الجميع على نتائجهم، الحظ ماريك االنزعاج الشديد الذي انتاب
فيكتوريا. وفي األسبوع التالي، تغيبت فيكتوريا عن المدرسة لعدة أيام، لذا كان على ماريك العمل في

مشروع العلوم بمفرده. وعندما عادت فيكتوريا، أخبرت ماريك أنه تعين عليها الذهاب للطبيب، ولكنها لم
تذكر أي شيء آخر.

• من الذي يجب أن يعلم بنتائجها في المدرسة؟ وعن تاريخها المرضي؟ ولماذا؟

- يجب أن يفكر المشاركون في المستويات المختلفة لخصوصية المعلومات المختلفة. تعتبر
نتائج فيكتوريا في المدرسة معلومات حساسة ال تريد أن يطلع عليها أصدقائها أو زمالء

الدراسة أو الناس عمومًا. ولكنها ليست خاصة على والديها / مقدمي الرعاية. واألمر نفسه
ينطبق على تاريخها المرضي، على الرغم من أن هذه المعلومة أكثر حساسية بكثير.

• من الذي قد ترغب فيكتوريا بالتحدث معه في أي مشكلة من هذه المشاكل؟

- قد ترغب فيكتوريا في االحتفاظ بخصوصية معلوماتها لنفسها. يجب احترام هذا القرار.
يمكنها كذلك اختيار مشاركة بعض معلوماتها الخاصة وليس كلها. على سبيل المثال، قد تقوم

بمشاركة معاناتها بسبب نتائجها في المدرسة مع والديها / مقدمي الرعاية، ولكن ليس مع
أصدقائها.

• في حياتك، ما هي أمثلة المعلومات التي تريد أن يعرفها والداك / مقدمو الرعاية وليس أصدقائك
أو العكس أيضًا؟

- يجب أن يفكر المشاركون في اختياراتهم المتعلقة بالخصوصية.
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