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المقـــدمة

المقدمة
تم تصميم هذا الدليل في إطار برنامج تثقيف األقران الذي أطلقه صندوق األمم المتحد للسكان
في العام  .2001هذا الدليل هو نسخة معدلة من “دليل تدريب المدربين :عدة أدوات تثقيف
األقران الشباب” الذي أصدره صندوق األمم المتحدة للسكان في العام  2005والذي تمت مراجعته
وتطويره وتجربته في مناطق مختلفة من العالم .كما يبنى الدليل الذي بين أيديكم على توصيات
قمة نيروبي بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  25المنعقد سنة  2019والمؤتمر العربي
اإلقليمي للسكان والتنمية والذي يستعرض تنفيذ إعالن القاهرة 2013
تم اختيار مواضيع الدليل وطريقة عرضها لتتماشى مع التوصيات الصادرة عن قمة نيروبي لجهة
إنهاء وفيات األمهات ،وإنهاء الحاجات غير الملباة لتنظيم األسرة ،وإنهاء العنف القائم على النوع
االجتماعي والممارسات الضارة خاصة “ضمان حصول جمیع المراھقین والشباب ،خاصة الفتیات،
على معلومات شاملة ومناسبة للمرحلة العمریة واالستثمار في تعليم الشباب وتوفير فرص
الصحة والعمل لهم ومشاركة الشباب ومساهمتهم في القرارات المتعلقة بصحتهم ورفاهم
باإلضافة إلى تلبية االحتياجات االنجابية والجنسية لمختلف الفئات في األوضاع االنسانية.
هذا الدليل هو أداة لتمكين الشباب لنشر الوعي حول مختلف االمور الصحية ولتطوير قدراتهم
االجتماعية وبالتالي القدرة على التأثير على صناع القرار والمشاركة في عملية وضع السياسات
والخطط والبرامج الوطنية .كما يتيح هذا الدليل الفرصة للشباب للوصول الى المعلومات والمهارات
والخدمات التي يحتاجونها لضمان الرفاه واتخاذ القرارات المناسبة التي تؤثر عليهم بشكل مباشر
وعلى أقرانهم وأهلهم ومجتمعاتهم.
تمت مراجعة هذ الدليل في إطار مبادرة تثقيف األقران والتي تتضمن تدريب مدربي مثقفي
األقران وتدريب مثقفي األقران الذين بدورهم سيقومون بتوفير المعلومات والمهارات ألقرانهم
على شكل دورات تدريبية منظمة أو من خالل األندية الشبابية وأشكال أخرى من اللقاءات التي من
شأنها أن تساعدهم في أنشطتهم ومبادراتهم في مجال التثقيف الصحي والتواصل اإلجتماعي
مع أقرانهم من الشباب ،وكل ذلك بهدف تعزيز نوعية الحياة الصحية الجسدية والعقلية واالجتماعية
لديهم.
صحيح أن هذا الدليل هو نسخة معدلة من “دليل تدريب المدربين :عدة أدوات تثقيف األقران
الشباب” ،إال أنه تمت مراجعة عدة أدلة من مجموعة األدلة التدريبية لشبكة مثقفي االقران الشباب
الصادرة عن المكتب اإلقليمي و/أو الصادرة عن بعض مكاتب البلدان لالستفادة من خبراتهم في
هذا المجال والوقوف على الحاجات والتحديات التي من شأنها إغناء هذا الدليل .وفيما يلي بعض
المراجع ضمن مجموعة األدلة التدريبية لمثقفي األقران التي تم البناء عليها إلعداد هذا الدليل:
الدليـل الوطنـي لمثقفـي األقـران فـي قطـر -نهـج من الشـباب إلى الشـباب – مركز نماء
وصنـدوق األمم المتحة للسـكان 2019
تثقيـف األقـران عـن الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة للشـباب فـي األوضـاع اإلنسـانية :دليـل
تدريـب المدربيـن -صنـدوق األمـم المتحـدة للسـكان – شـبكة تثقيـف األقـران ()2015
تمكين مقدمي الخدمات واألسـر على دعم األمومة المأمونة وتمكين النسـاء والفتيات
في لبنان -الدليل التدريبي للمدربين/ات حول الصحة اإلنجابية وتنظيم األسـرة2017 .
تمكين مقدمي الخدمات واألسر على دعم األمومة المأمونة وتمكين النساء والفتيات
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مبـادرة المهـارات الحياتيـة و التعليـم مـن أجـل المواطنـة والمهـارات الحياتيـة االساسـية
االثنتـي عشـرة
مع اإلستناد إلى أدلة سابقة ،يتميز هذا الدليل بعناصره المتنوعة وتعتبر بعض المواضيع التي
يقدمها قيمة مضافة في تثقيف األقران .فهو من جهة يبين دور مدربي مثقفي األقران مع
مخطط الجلسات التي تشكل بالنسبة لهم مادة غنية ،ومن جهة أخرى يبحث الدليل مواضيع هامة
تتعلق بالشباب كالصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية وتنظيم األسرة ،العنف المبني على
النوع اإلجتماعي ،زواج األطفال ،المواطنة والمشاركة (السالم واألمان للوقاية من التطرف) ،ريادة
األعمال ومهارات التوظيف ،فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب واإليدز ،اإلدمان ،التغذية
والنشاط البدني.
من المهم ذكره أيضا أن الدليل يتوجه إلى شريحة واسعة من الشباب تضم كافة الفئات ومنهم
األشخاص المعرضين للخطر ،الشباب ذوي اإلعاقة...كما أن كافة المقاربات العلمية والتدريبية ترتكز
على مبادئ حقوق اإلنسان من كافة جوانبها.

المقـــدمة

في لبنان -الدليل التدريبي للمدربين/ات حول الحد من العنف المبني على النوع اإلجتماعي
والتزويج المبكر2017 .

التعريف بالدليل
أهداف الدليل
يهدف هذا الدليل إلى:
توفيــر مرجــع متكامــل للمدربيــن حــول منهجيــة وطريقــة وأدوات ومــواد تثقيــف األقــران
الشــباب
تمكيــن الشــباب بالمعلومــات والمهــارات الالزمــة التخــاذ قــرارات بشــأن صحتهــم وأدوارهــم
وليصبحــوا ســفراء للتغييــر فــي مجتمعاتهــم المحليــة.

من يستطيع استخدام هذا الدليل :
من أجل ضمان حصول المجموعة المستهدفة النهائية – المراهقون والشباب الذين تتراوح أعمارهم
عاما‑ على المعلومات والمهارات التي يتضمنها الدليل ،تم تصميم هذا
خاصة ما بين  15و ً 24
الدليل الستخدامه على مستويين من قبل األطراف المعنية:
المدربــون (مدربــي مثقفــي األقــران) :يســتخدم الدليــل لتدريــب المدربيــن الذيــن غالبــاً مــا
يُ شــار إليهــم بإســم مدربــي مثقفــي األقــران .علــى هــذا النحــو ،يكتســب المدربــون جميــع
المعــارف والمهــارات والمواقــف الالزمــة التــي تمكنهــم بدورهــم مــن إجــراء دورات تدريبيــة
لمثقفــي األقــران.
مثقفــو األقــران :يمكــن لمثقفــي األقــران اســتخدام بعــض األجــزاء مــن الدليــل إلعــداد
أنشــطة جلســات تدريبيــة ألقرانهــم بإســتخدام المعلومــات المرجعيــة حــول المواضيــع
الصحيــة المختلفــة وكذلــك مواضيــع أخــرى ومهــارات التيســيير وكيفيــة تنظيــم األنشــطة
ألقرانهــم علــى شــكل ورش عمــل ولقــاءات فــي األحيــاء والمناطــق.

مضمون الدليل:
يتضمن دليل مدربي مثقفي األقران أحدث المعلومات المتعلقة بصحة الشباب من جهة وببعض
أدوارهم اإلجتماعية ( مهارات التوظيف وريادة األعمال  ) ...من جهة أخرى باإلضافة إلى منهجيات
تمكن من التيسير الفعال والتعلم التشاركي والتجريبي والتي تؤدي إلى اكتساب
التدريب التي ّ
المعرفة والمهارات والمواقف المستدامة للشباب.
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القسم األول:

تثقيف األقران :النظريات ونهج وتثقيف األقران
الفصل األول :نظريات ونماذج في نهج تثقيف األقران

يناقــش هــذا الفصــل أهميــة نهــج تثقيــف األقــران وتطبيقاتــه .كمــا أنــه يفســر النظريــات
والنمــاذج المختلفــة التــي تســتخدم فــي التغييــر الســلوكي واالجتماعــي ويشــرح كيفيــة
اســتخدامها فــي نهــج تثقيــف األقــران.

الفصل الثاني :عناوين مساعدة في برامج الشباب وتثقيف األقران

يتضمــن هــذا الفصــل شــرح مفصــل حــول نهــج تثقيــف األقــران ومســاهمة الشــباب فــي
بنــاء السياســات والشــراكات وتطويــر العالقــة اإلجتماعيــة.

القسم الثاني:
التدريب

المقـــدمة

تتوزع مادة الدليل على ثالثة أقسام تتمحور حول الفصول التالية:

الفصــل الخامــس :مخطــط الجلســات والمعلومــات المرجعيــة حــول المهــارات
الحياتيــة الخاصــة بتثقيــف األقــران
يتنــاول هــذا الفصــل المهــارات الحياتيــة االساســية .وفيمــا يلــي نــورد الئحــة بالمهــارات
الحياتيــة التــي ســنتناولها فــي الدليــل:
المهــارات االجتماعيــة :التواصــل ،التعاطــف ،إدارة النــزاع والتفــاوض ،العمــل
الفريقــي ،الحــزم والرفــض بإيجابيــة ،المناصــرة وكســب التأييــد.
المهــارات اإلدراكيــة :التفكيــر بطريقــة إبداعيــة ،التفكيــر الناقــد ،حــل المشــكالت
واتخــاذ القــرار.
المهارات العاطفية :تقدير الذات ،إدارة الوقت والضغط ،إدارة المشاعر.

الفصل السادس :أنشطة كسر الجليد وتمارين حسية حركية

يحتــوي هــذا الفصــل علــى بعــض التماريــن التــي تهــدف إلــى كســر الجليــد أو إلــى تنشــيط
مجموعــة المشــاركين .يســتطيع المــدرب/ة اللجــوء لهــا عنــد الحاجــة وتطبيقهــا خــال الجلســات
لرفــع مســتوى المشــاركة وإضافــة األجــواء اإليجابيــة خــال التريــب.

الفصــل الثالــث :مبــادئ وأســاليب التدريــب وتحضيــرات الــدورة التدريبيــة مــن قبــل
المدرب/ة
يتناول هذا الفصل العناصر األساسية لتحضير وتنفيذ وتقييم الدورة التدريبية .كما أنه
يسلط الضوء على مبادئ التدريب والتعلم النشط وصفات المدرب ومهاراته لتيسيير
الدورات التدريبية .يتضمن هذا الفصل أيضا نموذج لبرنامج دورة تدريب المدربين
لمثقفي األقران وبعض مخططات جلسات تدريب المدربين وتثقيف األقران.

القسم الثالث:

مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع
الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب
الفصــل الرابــع :مخطــط الجلســات والمعلومــات المرجعيــة حــول مضاميــن
التدريــب
يحتــوي هــذا الفصــل علــى مخطــط الجلســات والمعلومــات المرجعيــة حــول المواضيــع
الصحيــة المختلفــة وغيرهــا التــي تهــم الشــباب والتــي تســاهم بتعزيــز نوعيــة الحيــاة الصحيــة
الجســدية والعقليــة واالجتماعيــة لديهــم .تتضمــن المواضيــع الصحيــة العناويــن التاليــة:
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الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية وتنظيم األسرة
العنف المبني على النوع اإلجتماعي
زواج األطفال
فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب واإليدز
اإلدمان
التغذية والنشاط البدني
المواطنة والمشاركة (السالم واألمان للوقاية من التطرف)
ريادة األعمال ومهارات التوظيف
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اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ
ﻟﻤﺪرﺑﻲ
ﻣﺜﻘﻔﻲ اﻷﻗﺮان
ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻷﻗﺮان:
اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت وﻧﻬﺞ وﺗﺜﻘﻴﻒ اﻷﻗﺮان
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الدليل التدريبي
لمدربي مثقفي األقران
في المنطقة العربية
القسم األول

تثقيف األقران:
النظريات ونهج وتثقيف األقران
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القسم األول تثقيف األقران :النظريات ونهج وتثقيف األقران

العناوين الرئيسية
التعريف بتثقيف األقران
لماذا تثقيف األقران؟
من تطبيقات النهج
متى يكون نهج تثقيف األقران مفيدا ،أو
ماهي نقاط القوة ونقاط الضعف؟
ً
ً
جيدا؟
تثقيفا
ما الذي يجعل تثقيف القرين
ما الذي تقوم عليه مصداقية تثقيف
القرين؟
األساس النظري لتثقيف األقران
المسرحية
والتقنيات
استخدام لعب األدوار
ّ
ّ
األخرى

المعرفة
=
اإلختيارات
للجميع

صانعو
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التغيير

تمكين
الشباب

تعجيل
تحقيق
الوعد
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األقران هم في العادة ،األشخاص من العمر نفسه ولديهم الخلفية أو االهتمامات ذاتها.
هناك ترجمات عدة لكلمة  peerالتي يقوم عليها النهج هي:
القرين ( أقران) والنظير ( نظراء) والند ( أنداد) والترب ( أتراب) والرفيق والزميل ويختلف
االستخدام باختالف الحالة والمجتمع.
والقرين أو النظير  ...وهو اإلنسان الذي ينتمي إلى مجموعة اجتماعية أو "شلة" معينة ..
ويمكن أن يكون أساس قيام المجموعة هو العمر الواحد ،أو النوع االجتماعي أو العمل أو
الوضع االجتماعي أو االقتصادي أو الصحي.

تثقيف القرين ،يعني عملية يقوم من خاللها شاب أو شابة مدرب /ة ومتحمس /ة بنشاطات تربوية
ال صفية خارج المنهاج الدراسي الرسمي ،مع أقرانه ورفاقه على امتداد فترة من الزمن .هدف هذا
التثقيف هو تنمية المعرفة والمهارات الحياتية وتوضيح األفكار والمواقف وذلك من أجل “ تمكين“
األقران وزيادة قدراتهم على أن يكونوا مسؤولين عن رفاههم وحياتهم وصحتهم.
يمكن أن يجري التثقيف بين قرين وآخر ،أو بين قرين ومجموعة ،أو بين مجموعة وأخرى من األقران
في مختلف األماكن كالمدارس والجامعات ومواقع العمل واألحياء والمراكز الشبابية واألندية ودور
العبادة واماكن مختلفة وحيثما اجتمع الشباب.
ومن بين أمثلة أنشطة تثقيف األقران:
جماعية؛
مسرحية داخل أحد األندية تليها مناقشات
ّ
يتحدثوا عن أنواع
تجمعهم حيث يكون بوسعهم أن
ّ
ودية مع األشخاص في أماكن ّ
أحاديث ّ
ً
صحتهم للخطر وحيث يمكنهم أن يجدوا مزيدا من
يعرض
ّ
مختلفة من السلوك الذي قد ّ
العملية.
المعلومات والمساعدة
ّ
ومؤخ ًرا،
ّ
متنوعة.
عمرية كثيرة وألهداف
سكانية وفئات
يمكن استخدام تثقيف األقران مع شرائح
ّ
ّ
ّ
ً
ً
موسعا في إجراءات منع انتشار فيروس نقص المناعة البشري/
استخداما
استُ خدم تثقيف األقران
ّ
االنجابية والجنسية حول العالم.
الصحة
االيدز وبرامج
ّ
ّ

لماذا تثقيف األقران؟
كل من
ويصدق هذا على ّ
لدى مجموعة األقران تأثير قوي على سلوك واتجاهات األشخاص.
ُ
السلوكيات الخطرة واآلمنة.
ّ
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مثقفي األقران داخل مجموعاتهم المستهدفة هو أساس هام يمكن أن تُ بنى
ّ
مصداقية
إن
ّ
ً
غالبا ما
عملية تثقيف أقران ناجحة ،واألشخاص الذين اشتركوا في مبادرات تثقيف األقران
عليه
ّ
الخلفية واالهتمامات المشتركة بين
يمتلكون نقل المعلومات بسهولة أكبر ،وهذه حقيقة بسبب
ّ
األسرية (المشاكل بين األشقاء والصراع
مثقف القرين والجمهور ،واللغة المتداولة والموضوعات
ّ
ّ
تلقي النصيحة من صديق
عملية ّ
عملية تثقيف األقران باعتبارها
من أجل االستقالل)ُ .ينظر إلى
ّ
ّ
ّ
يتكلم عنه ولديه اهتمامات مماثلة ويفهم أحوال األشخاص.
مطلع يعرف ما
ّ
يقدم لهم فرصة المشاركة في أنشطة ّ
ً
تؤثر
أيضا طريقة لتمكين الناس :فهو
وتثقيف األقران هو
ّ
فيهم .والوصول للمعلومات والخدمات التي يحتاجونها لحماية صحتهم.

القسم األول تثقيف األقران :النظريات ونهج وتثقيف األقران

األقران

من تطبيقات النهج
من تطبيقات النهج نذكر على سبيل المثال ،ال الحصر:
دورات منظمة مع مجموعة من الشباب أو الطالب في مدرسة إبتدائية أو ثانوية،
واستخدام طرق تفاعلية كالتمارين ،وألعاب التمثيل ،أو رواية الحكايات...
بناء مشروع شبابي معين ألنفسهم أو للحي أو للمجتمع (حول الوقاية من التدخين أو
المخدرات أو األمراض المعدية أو التنمر ،أو التطوع لخدمة المجتمع ،أو الدعم الدراسي،
أو إقامة/تفعيل ناد للشباب أو مكتبة عامة.)...
ً
ً
إجتماعيا ...تليها مناقشة عامة مفتوحة.
صحيا أو
إعداد مسرحية هادفة
أحاديث مفتوحة غير رسمية ،و“دردشات“ ،مع شباب /أقران في مقهى ،أو في ناد،
أو حتى على النواصي وأماكن الترفيه حول مخاطر سلوكية معينة كالسرعة ،أو التدخين
والمخدرات والكحول ،أو مخاطر صحية شديدة نتيجة انتقال أمراض جنسية الخ...
البناء على المصداقية والثقة بينهم وهذا هو األساس المهم جدا في التثقيف بين
األقران أو الرفاق إذ هي الطريقة السهلة والصريحة التي ُتنقل بها المعلومات بين
صديق وصديق ،ورفيق وآخر...
تشارك اإلهتمامات (وربما الهموم) كما في األذواق ،واألولويات ،وتشارك “اللغة“
ومصطلحات العمر...
تشارك الموقع والظروف أو األدوار :طالب ،أعضاء في فريق أو مجموعة أو شلة...
 في العادة ،ال ُينظر إلى القرين أو القرينة (أو النظير أو النظيرة ،أو الرفيق أو الرفيقة)...
كما ُينظر إلى المعلم أو المعلمة ،الرئيس أو الرئيسة ،األب أو األم أو غيرهم من
“أصحاب السلطة“ والوعظ ،واألوامر ،والصرامة ،وإصدار األحكام والصفات ...بل أن
عملية تثقيف القرين تعتبر أقرب إلى “البحث عن نصيحة“ ،أو إلى التشاور مع صديق
صاحب معرفة أو خبرة أو هموم مشابهة ،صديق يفهم معنى أن يكون اإلنسان في هذا
العمر أو الظرف.
مصدرا أساسيا من مصادر الشباب عن المواضيع
األقران
يكون
أن
المستغرب
ليس من
ً
“الحساسة“ أو “المحرمة“ في مجتمعهم.
ً
أيضا طريقة فعالة لتمكين الشباب ،فهي تعطيهم الفرصة للمشاركة
تثقيف األقران هو
ً
في نشاطات تتعلق بهم شخصيا ،والحصول على المعلومات والخدمات وأشكال الدعم
التي يحتاجون إليها من اجل تحسين حياتهم وحماية عافيتهم وصحتهم.
تثقيف األقران يعزز الدافع على المشاركة الطوعية الفاعلة ويؤسس للشراكات
اإلجتماعية.

مفيدا ،أو ماهي نقاط القوة ونقاط الضعف؟
متى يكون نهج تثقيف األقران
ً
نقاط القوة

نقاط الضعف

يكون الشباب أكثر استعدادا للتعلم بالتفاعل
مع أقرانهم

يميل إلى التركيز على تعزيز "النوعية" أكثر
من تغيير السلوك

تتيح للشباب أن يناقشوا بحرية واطمئنان،
وذلك على المستوى المالئم

قد يتطلب موارد متعددة (وقت ،مهارات،
مال الخ) لعمليات اختيار المثقفين وتدريبهم
وإدارة شؤونهم.
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نقاط القوة
يرتكز إلى التعلم النشط (الفاعل) بحيث
يتعلم الشباب من أجل خيرهم الشخصي
بدال من
ومصلحتهم ومصلحة اآلخرين كذلك ً
تدريسهم وتلقينهم بالقوة

قد يكون من الصعب استمرار العمل به

يمكن إستعماله بسهولة من أجل تلبية
الحاجات األخرى عند الشباب ،وخصوصا عند
ً
تعرضا للمخاطر
الشباب األكثر

خطر أن يعزل النهج عن إستراتيجيات محلية
أخرى (تدور حول الصحة البدنية والنفسية
واإلنجابية والجنسية)...

يمكن أن ُيطلق رسائل ومعلومات واضحة عن
واقع الشباب

من الصعب متابعة تطبيقه وتقييمه،
خصوصا لجهة مدى تأثيره في االشخاص
وسلوكياتهم.

يمكن أن ينتشر (ويتضاعف أثره) على نطاق
واسع

قد يحاول "النظير المثقف" أن يهيمن على
المجموعة أو على الشاب اآلخر.

يمكن ان يجتذب مجموعة متنوعة من الراغبين
في التعلم.

ً
ً
جيدا؟
تثقيفا
ما الذي يجعل تثقيف القرين
إنه منهجية للوقاية ،والتدخل المبكر ،واإلصالح .لذلك فهو يساعد على التشبيك ،وعلى
توسيع الشبكات القائمة أو تنشيطها (كشبكة المثقفين الصحيين الموثوقين ،أو مثقفي
المهارات الحياتية)..
إنه يضمن أن يتواصل مثقفو األقران بشكل مالئم مع زمالئهم من المثقفين.
إنه يساعد مثقفي األقران (المدربون والمدعومون جيدا) على توفير قدر كبير من
التثقيف الناشط والفاعل.
إنه يعزز التطوع في مجاالت مختلفة ،صحية وغير صحية ،وممارسة تأثيرات “غير
رسمية“ على المعايير والتوقعات.

ما الذي تقوم عليه مصداقية تثقيف القرين؟
ً
وخصوصا المعرضين منهم للمخاطر والمهمشين.
مشاركة الشباب،
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أن يتضمن برنامج التثقيف دورات منظمة ومبنية على النوعية الجيدة وعلى مبادئ أو مهارات
المشاركة ،والتعلم الناشط ،والتعلم التشاركي ،وتشارك المعرفة والمعلومات ،وتنمية الذات،
وإدارة الشؤون الذاتية ...في قالب من المتعة واإلستمتاع.
ً
تدريجا ،في اقتراح النشاطات وتحديدها .
إشراك “المتدربين“،
عدم “الوعظ“ والتلقين ،وتجنب أسلوب “المحاضرات“ ،بل تحفيز الشباب وتشجيعهم على التفكير
والتأمل في اهتماماتهم وهموم نفوسهم ،ما يستدعي أن تكون أساليب التدريب “تفاعلية“
ونشطة ،وأن يتخللها أداء أدوار تمثيلية ،وأن تتضمن التوجيه والتقييم.

القسم األول تثقيف األقران :النظريات ونهج وتثقيف األقران

نقاط الضعف

حصول القرين المثقف على الدعم الدائم واإلشراف ،وفرص المراجعة واإلستفادة من الخبرات
العملية والتعلم والتمكين.

األساس النظري لتثقيف األقران:
ً
االيجابية .أو
غالبا ما تكون األهداف هي تعزيز السلوكيات
عند مباشرة أحد برامج تثقيف األقران،
ّ
مستحبة ،أو تغيير السلوكيات الخطرة عند الفئة المستهدفة.
تكوين سلوكيات جديدة
ّ
لماذا وكيف يتبنّ ى الناس سلوكيات جديدة؟
تفسر
ة
سلوكي
بنظريات
الصحي
والتثقيف
النفسية
والصحة
تمدنا مجاالت علم النفس
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يفسر األثر
تمدنا بأساس نظري
هذه
ّ
العملية .ومن المهم إدراك هذه النظريات ،ألنها ّ
ّ
الطيب لتثقيف األقران .عالوة على ذلك ،يمكن لهذه النظريات أن تساعد في توجيه
عملية تثقيف األقران.
التدخل في
ّ
تخطيط وتصميم إجراءات
ّ
وفيما يلي نظريات ونماذج التغيير السلوكي المرتبطة بتثقيف األقران.

النظريات
(المب ّرر):
سبب
.أأنظرية الفعل المبني على المنطق/
َ
الم ّ
نظرية الفعل ُ
ّ
Theory of Reasoned Action
تقوم نظرية الفعل المبني على المنطق ،التي قام بتطويرها مارتن فيشباين وإيشيك آجزين في
ً
ً
محددا ألنه ينوون القيام بهذا السلوك .يتم تحديد
سلوكا
عام  ،1975بافتراض أن الناس يؤدون
النوايا من خالل المواقف تجاه هذا السلوك المحدد (أي اآلراء السلبية أو اإليجابية حوله) ،وتأثير
“الضغط االجتماعي المفترض“ أو “األعراف االجتماعية“ حول السلوك ،وهو يتعلق بموافقة
وسع إيشيك آجزين في عام
أو عدم موافقة الناس
المقربين من الشخص على ذلك السلوكّ .
ّ
ً
جديدا ،ما يسمى بـ “التحكم السلوكي
 1991نظرية الفعل المبني على المنطق لتشمل عنصرا“
المفترض“ ،كعامل إضافي يتنبأ بنوايا تنفيذ السلوك والسلوك نفسه .يشمل التحكم السلوكي
المفترض على عناصر الفعالية الذاتية ،وهي القدرة أو المهارة على أداء السلوك ،و“القدرة
على التحكم“ ،أي الثقة بأن أداء السلوك يكون وفق إرادة الشخص .هذه النسخة الموسعة
ً
ووفقا
من نظرية الفعل المبني على المنطق أصبحت معروفة باسم نظرية السلوك المخطط.
لـنظرية السلوك المخطط ،فإن عوامل مثل التركيبة السكانية والشخصية والثقافة تؤثر فقط على
المواقف ،واألعراف االجتماعية المفترضة والتحكم السلوكي المفترض ،وليس على السلوك
ً
نموذجا للسلوكيات المتكاملة في عام  ،2000والذي
نفسه بشكل مباشر .اقترح فيشباين وأجزين
يدمج النظريتين ويضيف عناصر إلى النموذج تتعلق بالعوائق البيئية والمهارات والقدرات.
يمكن تطبيق نظرية السلوك المخطط على مبادرات التواصل للتغيير السلوكي واالجتماعي في
ً
مبنيا بشكل واضح على قرار مبني على المعرفة،
مجال تنظيم األسرة عندما يكون السلوك
والذي يتطلب التخطيط (على سبيل المثال قرار إنجاب طفل جديد ،أو القيام بزيارات منتظمة قبل
الوالدة للمركز الصحي) .يمكن استخدام نظرية السلوك المخطط لشرح العوامل المحفزة والسوابق
ً
وفقا لخصائصهم النفسية االجتماعية :على سبيل
السلوكية ويمكن استخدامها لتجزئة الجمهور
المثال ،األشخاص الذين لديهم نية ضعيفة مقابل الذين لديهم نية قوية للقيام بالسلوك.
Icek Ajzen & Martin Fishbein (2000) Attitudes and the Attitude- Behavior Relation:
Reasoned and Automatic Processes, European Review of Social Psychology, DOI:
10.1080/14792779943000116
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ً
كثيرا بما يفعله رفاقهم أو ما يفكرون به لكي يتماشوا معهم
مواقف الشباب تتأثر
ويتماهوا بهم.
توقعات مثقفي األقران الموثوقين من الشباب قد تحمسهم وتشجعهم.

ّ
التعلم االجتماعيSocial Learning Theory :
 بنظريةّ
يتعلمون:
يقرر أن الناس
النظرية
هذه
مبنية بشكل كبير على إنجازات عالم النفس ألبرت باندورا وهو ّ
ّ
ّ
ّ
التعلم المبني على التجربة المباشرة؛
من خالل
بشكل غير مباشر من خالل مالحظة وتقليد سلوك اآلخرين الذين يلتقي معهم الشخص
ً
وجدانيا على سبيل المثال كيف يرى الناس سلوك أقرانهم؛
تسمى
من خالل التدريب الذي يؤدي للثقة في القدرة على القيام بالسلوك وهذه الحالة
ّ
ّ
التغلب على أية حواجز أمام أداء السلوك ،على
االستقالل النفسي والتي تشمل قدرة
للتدرب على بدء النقاش في موضوع الواقي
سبيل المثال ،فإن استخدام لعب األدوار
ّ
ً
الذكري بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب يمكن أن يكون هاما في تنمية الثقة
للتحدث مع الشريك حول وسائل منع الحمل والوقاية من األمراض الجنسية
بالنفس
ّ
ً
أمانا.
المنقولة (الحماية المزدوجة) بطريقة أكثر

ترتبط هذه النظرية بتثقيف األقران ألن:
أهمية إدخال نشاطات تعلم تقوم على التفاعل والعمل والخبرة.
 يمكن /يجب أن يكون مثقفي األقران نماذج وقدوات إيجابية للمتدربين.

 تنظرية نشر األفكار المبتكرة ( أو نظرية انتشار المبتكرات)The :Diffusion of Innovation
ً
ً
هاما في التعبير السلوكي ،فدور قادة الرأي
دورا
النظرية بأن التأثير االجتماعي يلعب
تدفع هذه
ّ
في مجتمع صغير والذين يقومون بدور وكالء التعبير السلوكي ،هو عنصر أولي في هذه النظرية
والنظرة السائدة الى تأثيرهم على تقاليد وعادات المجتمع هي أنها نتيجة للمداوالت بالمناقشات
الثنائية بين األشخاص.
ّ

ترتبط هذه النظرية بتثقيف األقران ألن:
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مثقفي األقران المختارين للتثقيف يجب أن يكونوا أصحاب رأي مؤثر ،جديرين بالثقة
ويتمتعون بالمصداقية أمام األقران المستهدفين.
 عمل هؤالء مهم للغاية عند التوسع واإلنتشار ،حيث حيث ال يكون الوصول الى الجمهور
ً
االجتماعية
رسميا وإنّ ما من خالل االحتكاكات
مخطط لها
المستهدف من خالل أنشطة
ّ
ّ
اليومية.
ّ

ّ
التعلم /التثقيف بالمشاركةTheory of Participatory :
 ثنظريةEducation
النظرية أن التمكين والمشاركة الكاملة لألشخاص المتأثرين بمشكلة ما مفتاح للتغيير
وتقرر هذه
ّ
ّ
السلوكي.
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ترتبط هذه النظرية بتثقيف األقران ألن:

ترتبط هذه النظرية بتثقيف األقران ألن:
عملية نقاش األقران فيما بينهم لتحديد
الكثير من مؤيدي تثقيف األقران يعتقدون أن
ّ
مسار الفعل هو مفتاح نجاح مشروع من مشاريع تثقيف األقران.

النماذج
.أنموذج االعتقاد الصحي Health Belief Model
يفترض هذا النموذج ،أن تبني اإلنسان السلوك الصحي المعين يعتمد على ستة عناصر:
إدراكه أنه معرض لإلصابة بمشكلة صحية ما نتيجة سلوك معين ( مثال على ذلك :مرض
القلب ونظام غذائي كثير الدهون الضارة).
إدراكه خطورة عواقب السلوك الصحي السيئ ( مثال على ذلك :مرض القلب قد يسبب
الوفاة أو الشلل أو العجز).
إدراكه فوائد اتباع السلوك الصحي ( مثال على ذلك :تجنب األغذية الدهنية).
إدراكه أنه يستطيع التغلب على العوائق النفسية والعملية التي تمنعه من ممارسة
السلوك الصحي.
مثال مرض صديق).
وجود دوافع داخلية أو خارجية يمكن أن تحفزه على تغيير سلوكه (
ً
إعتقاده بأنه يستطيع ممارسة السلوك الصحيح بنجاح وفعالية.

ترتبط هذه النظرية بتثقيف األقران ألن:
يمكن لمثقف األقران أن ّ
يقلل العوائق المدركة من خالل الطمأنة وتصحيح
يتردد
لم
إذا
المثال،
سبيل
على
ون،
الع
وتقديم
والحوافز،
المعلومات الخاطئة،
ّ
َ
ً
خصوصيته
الصحية ألنه يشعر بأن
طلبا للرعاية
سكنية
شخص على عيادة في منطقة
ّ
ّ
ّ
ّ
معلم األقران بمعلومات عن مركز خدمات تحترم الخصوصية،
يزوده
غير محترمة .فقد ّ
صحية الئقة.
تخطي الحاجز أمام الحصول على رعاية
ّ
مما يساعده على ّ

بالصحة Socio- Ecological model
 .بالنموذج االجتماعي البيئي لالرتقاء
ّ
ً
ويحدده هو اآلتي:
وفقا لهذا النموذجُ ،يرى السلوك أن ما يحكمه
ّ

داخليـة -وهـي سـمات الفـرد كالمعرفـة والمواقـف والسـلوك والمهـارات
إنسـانية
عوامـل
ّ
ّ
وتصـور المـرء لذاتـه؛
الرسـمية
وغيـر
ة
الرسـمي
ـة
االجتماعي
الشـبكات
ـة-
أولي
وجماعـات
ة
شـخصي
عمليـات بيـن-
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وأنظمـة الدعـم االجتماعـي ،وتشـمل األسـرة ومجموعـة العمـل واألصدقـاء؛
التنظيمية والقواعد والضوابط
االجتماعية ذات السـمات
مؤسسـاتية -المؤسسـات
عوامل
ّ
ّ
ّ
الرسـمية لسـير العمل؛
الرسـمية وغير
ّ
ّ
الرسـمية ضمـن
غيـر
والشـبكات
والمؤسسـات
مـات
المنظ
ّ
بيـن
العالقـات
ـة-
مجتمعي
عوامـل
ّ
ّ

حـدود واضحة؛
والقومية والخاصة بالدولة.
المحلية
السياسة العامة -القوانين والسياسات
ّ
ّ

متعددة
بأهمية التجاوب بين الفرد والبيئة ،وتضع في اعتبارها التأثيرات
النظرية
تقر هذه
ّ
ّ
ّ
ّ
عملية التغيير
أهمية الفرد في
المستويات وراء السلوك غير الصحي ،وعلى هذا النحو ،تتواضع
ّ
ّ
السلوكي.
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مجرد قطعة واحدة من لعبة تكوين الصورة
المهم االقرار بأن تثقيف األقران هو
من
ّ
ّ
ً
هاما
تدخلي ًا
إجراء
(البازل ،) PUZZLEفبينما من الممكن ان يكون بتثقيف األقران
ّ
ً

تتم أنشطة تثقيف األقران
للتأثير على
بد أن ّ
التغير االنساني الداخلي والشخصي .ال ّ
ّ
مصممة للتأثير في المؤسسات
لكي تكون ناجحة ،بالتنسيق بينها وبين جهود أخرى
ّ
والمجتمعات الصغيرة والسياسة العامة.

 .تنموذج المعلومات والحافز والمهارات السلوكية والموارد (ماذا ،لماذا،
كيف وأين)
Information, motivation, behavioral skills and resources IMBR
ّ
بالصحة بطريقة يمكن تطبيقها من خالل الثقافات
المتعلق
يتصدى نموذج  IMBRللسلوك
ّ
ّ
السلوكية (كيف) والموارد
والمهارات
(لماذا)
والدوافع
(ماذا)
المعلومات
على
ّز
ك
ير
وهو
المختلفة،
ّ
المعرضة للخطر ،على سبيل المثال ،إذا علم
السلوكيات
(أين) التي يمكن استخدامها الستهداف
ّ
ّ
شاب او رجل ان االستخدام المالئم للواقي من شأنه أن يمنع انتشار فيروس نقص المناعة
ً
يوظفها بشكل سليم ،ولكنّ ه قد ال يقدر على
ّ
يتحفز الستخدامها ويعرف كيف
ّ
تماما ،فقد
البشري
مهم بالنسبة لهذا النموذج.
الموارد
مفهوم
فإن
وهكذا
عليها،
العثور
أو
شرائها
ّ

ترتبط هذه النظرية بتثقيف األقران ألن:
البرنامج الذي ال يتضمن مقاربة شاملة بما في ذلك المفاهيم األربعة :المعلومات ،الحافز،
المهارات السلوكية ،الموارد ،قد يفتقر إلى العناصر التي تؤدي إلى التخفيف من السلوك
المعرض للمخاطر وإلى الترويج ألنماط من العيش الصحي :على سبيل المثال:
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قد يذكر برنامج للشباب الحاجة إلى االمتناع عن التدخين أو عن تعاطي أي مخدرات
أو إدمان أدوات التواصل اإللكترونية ،وإلى الحاجة إلى استخدام وسائل منع الحمل
أو الوقاية ،يعطي معلومات عن الوسائل ،ولكنه قد ال يشرح طريقة االستعمال
الصحيحة .وهكذا يكون قد ُأعلم الناس “بما“ يجب أن يفعلوا من دون شرح “كيف“
يفعلون ذلك
قد ّ
يعلم برنامج آخر على بعض أنماط السلوك الصحي السليم وكيفية تطبيقها،
ً
اسبابا ملموسة أو فكرية قوية تبرر ممارسة هذا النوع من
ولكن من دون أن يعطي
السلوك.
ً
جزءا ال يتجزأ من “المعلومات“ ،إال أن من المهم
على الرغم من أن الموارد تعتبر
تزويد الشباب بمعلومات تمكنهم من “أين“ يمكنهم أن يحصلوا على الموارد
والخدمات المالئمة التي تتخطى دورات تثقيف األقران .من هذه الموارد على سبيل
المثال :العيادات الصديقة للشباب ومراكز تقديم الخدمات والمشورة والمراكز الشبابية
المالئمة وبرامج اكتساب المهارات والقدرات وبرامج الفحوص الطبية وتقديم العناية
ً
جنسيا والحمل وتوفير
الخاصة بفيروس نقص المناعة المكتسب واألمراض المنقولة
الوسائل الضرورية ( الواقي الذكري ووسائل منع الحمل).

 .ثنموذج الخطوات الست :من شاب إلى شاب
ً
نهجا عرف في األصل بإسم “من طفل إلى طفل“ ،إنتشر في عشرات
يترجم هذا النموذج
البلدان .وقام في األساس على “ظاهرة طبيعية“ ومنتشرة يساعد فيها الطفل األكبر الطفل
األصغر ،ثم تطورت لتصبح من قرين إلى قرين ،ومن بعدها “من الطفل إلى المجتمع“.

القسم األول تثقيف األقران :النظريات ونهج وتثقيف األقران

ترتبط هذه النظرية بتثقيف األقران ألن:

الجوهر :التعلم بالمشاركة عندما يبادر الشخص ،الطفل أو الشاب (أو الرجل أو المرأة) المتزود
بالمعرفة والمهارات والقيم ،عبر منهجية معينة ،إلى مساعدة اآلخرين على اكتساب المعلومات
والمهارات والقدرة على تغيير واقعهم إلى األفضل.
مرتكزات النهج :المشاركة والتفكير المنهجي التشاركي في اإلستكشاف والتخطيط الجماعي
والتقييم والمتابعة .أي إستمرارية العمل والتطوير والمراكمة فالمشاركة.
حق أساسي منذ مطلع العمروحاجة مستدامة لسالمة التطورالذهني والعاطفي
واإلجتماعي وشرط التعلم بالتجربة واللعب (والمتعة).
ً
أيضا ،وتنمية الحساسية تجاه
ضرورة إلسماع صوت كل إنسان ،والنظر من زاوية “ اآلخر“
حقوقه واحتياجاته.
تظهر القدرات الكبيرة الكامنة في األطفال والشباب (والكبار) ،قدرات تتنظر دعم “ اآلخر“
القرين أواألكبر ،إلطالقها وتعزيزعمليات التعلم ،وعملهم ،وعيشهم مع اآلخر.
ترسي اإلنتماء وتعزز مهارات المواطنة الفاعلة.

الخطوات الست:
هي مسار منطقي ومتسلسل في العمل .إنها عالمات على الطريق ،تساعد الشباب على
اكتساب مهارات التفكير النقدي والتحليل والتخطيط والتواصل والعمل الجماعي والتقييم والتوثيق،
فضال عن قيم التعاون والتضامن واإلنتماء فيما هم يعملون على مسائل تهمهم وتحفزهم.
ً
نظريا جامدا يقيد نشاط المشاركين.
والخطوات بذلك ليست إطارا
ً
الخطوة األولى :إختيار الموضوع الذي يثير إهتمام الشباب ويتوافقون عليه من جملة حاجات أو
ً
ً
جيدا.
فهما
تحديات يحددونها ،وفهم الموضوع
الخطوة الثانية :إستكشاف الموضوع وجمع مزيد من المعلومات عنه بطرق مختلفة ،وتصنيف
المعلومات.
الخطوة الثالثة :عرض المعلومات ومناقشتها بطرق ووسائل مختلفة وجمع المزيد من
المعلومات إذا لزم األمر.
الخطوة الرابعة :التخطيط للعمل بما في ذلك تحديد األهداف ،وكيفية التأثير في الموضوع ،وما
يمكن عمله ،ومتى ،وكيف ،ومن يساعدنا؟ وتوزع العمل على المشاركين فيه.

الخطوة

الخامسة :تنفيذ النشاط.

الخطوة السادسة :تقييم النشاط ،والعمل على التحسين ،ومتابعة العمل ،بما في ذلك تقييم
التخطيط والتحضير والتطبيق...ثم كيف نحسن النشاط واألثر؟ وكيف نتابع؟

ترتبط هذه النظرية بتثقيف األقران ألن:
يركز على المشاركة في كل مراحل بناء مشروع أو إكتساب معرفة ومهارات.
يعزز مهارات أساسية كالتفكير النقدي وبناء الذات والتفاوض والتكامل.
يمكن أن يستخدم مع كل األعمار.
ً
معا.
 ُيرسي ويعزز قيم التعاون والتآزر والتقدم
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مثقفين أقران أو جلسات تثقيف أقران مع
ّ
المدربين ( )TOTأو تدريب
تنفذ ورشة تدريب
إذا كنت ّ
ّ
النظرية إلى
أساسية من أجل ترجمة
منهجية
ّانية المستهدفة ،فهناك اعتبارات
ّ
ّ
ّ
الشريحة السك ّ
ّ
ّ
الشخصية والمالحظة) واستخدام
أهمها التعلم بالخبرة (التعلم القائم على التجربة
ممارسة.
ّ
ّ
التفاعلية ،بما في ذلك الدراما.
ات
المنهجي
ّ
ّ

ّ
التعلم المبني على التجربة المباشرة
مثل قديم:
		
أخبرني .....أنسى

		
أرني .....أتذكّر

أشركني ....أفهم

ي،
تدريبية بطريقة
إن “إشراك“ المشاركين في ورشة
تفاعلية تدمج خبراتهم الخاصة هو أمر جوهر ّ
ّ
ّ
ّ
فورية،
وتلقي نتيجة
ّ
التعلم بالخبرة يمنح المتدربين فرصة للبدء في تنمية مهاراتهم
فمثل هذا
ّ
كما يمنحهم الفرصة للمشاركة في الكثير من التمارين والتقنيات مشاركة مباشرة .وذلك قبل أن
متدربين آخرين في مثل هذه التمارين.
يضموا مثقفي أقران
ّ
ّ
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المميزات
ّ

العيوب

يتحمل األشخاص مسؤوليات على
 ّ
مستوى البرنامج؛
مثقفو القرين وأعضاء
ّ
يستخدم
ً
غالبا نفس
المجموعة المستهدفة
العامية؛
المصطلحات
ّ
مثقفو األقران على المهارات
ّ
يحصل
المستمر؛
لتطورهم الشخصي
الهامة
ّ
ّ
يمكن أن يقوم تثقيف األقران باستكمال
التعليمية األخرى ،مثل عمل
التدخالت
ّ
ّ
المدربين ،األخصائيين االجتماعيين
الصحية؛
ومقدمي الخدمات
ّ
ّ
تدخل على
إن تثقيف األقران هو ّ
المستوى االجتماعي والذي يمكن أن
مجتمعية أخرى؛
يوصل بخدمات
ّ
مثقفي األقران إلى
ّ
يمكن أن يصل
المجموعات التي يصعب الوصول إليها
بطريقة أخرى؛
أقل تكلفة
ّ
يمكن أن يكون تثقيف األقران
عند مقارنته بالتدخالت األخرى.

السن،
يتقدم مثقفو األقران في
بينما
ّ
ّ
ً
ضم
دائما
فيجب
أدوارهم،
ويتركون
ّ
وتدريب أشخاص جدد؛
إدارية
تضع برامج تثقيف األقران أعباء
ّ
الحكومية
المنظمات غير
ّ
كبيرة على عاتق
ّ
ّ
وتتطلب مشرفين
والمدارس إلخ...
مؤهلين ليكونوا في طاقم عمل
ّ
البرنامج؛
من الصعب تقييم تأثير تثقيف األقران
ً
جانبا ميزانيات
خاصة عندما ال تنحى
المتابعة والتقييم المالئمة للبرنامج؛
ً
جيدا
مدربين
إن كان مثقفو األقران غير
ّ
يمكن أن يكون لتثقيف األقران تأثير
ضار (معلومات مغلوطة ،والنصيحة غير
ّ
المهنية)؛
ّ
تحدد األهداف بشكل مالئم،
إذا لم ّ
فالنشاطات المسماة بتثقيف األقران
ً
ً
يمكن ً
خدميا
(عمال
انتشارا
حقا أن تكون
ً
ً
عامة.
مجتمعيا) أو تدخالت
تثقيفية ّ
ّ

المسرحية األخرى
والتقنيات
استخدام لعب األدوار
ّ
ّ
التفاعلية ،من بينها عصف الذهن ومجموعات العمل
التقنيات
يستخدم تثقيف األقران طائفة من
ّ
ّ
الحية) ومسابقات اختبار المعلومات ،وإحدى الطرق األخرى الشائعة
ودراسات الحالة (األمثلة ّ
المسرحية ،بما فيها لعب األدوار،
ات
التقني
باستخدام
تقتضي
التفاعلية
االستخدام وعالية
ّ
ّ
ّ
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النظرية إلى تطبيق
ترجمة
ّ

الواقعية ولعب األدوار يمكنها أن تساعد في تحقيق أهداف كبرى عديدة من
المسرحية
فالفقرات
ّ
ّ
الصحي .فبإمكانها:
التثقيف
برنامج
أهداف
ّ
المسرحية األخرى ّ
تمثل وسيلة جذابة
والتقنيات
التزويد بالمعلومات :فلعب األدوار
ّ
ّ
لتوصيل المعلومات من خالل الفكاهة والدراما المأخوذة من واقع الحياة ،وهي تسمح
يروجها الناس في قالب مسرحي وتظهر كيف يمكن
ّ
للمثقفين بوضع الخرافات التي ّ
هدمها ،وفي لعب األدوار ،يستطيع الناس أن يستكشفوا المشاكل التي قد يتحرجون
من مناقشتها في الواقع.
الخارجية
فعال الضغوط
خلق الحافز :تستطيع
ّ
تقنيات المسرح أن توضح بشكل ّ
ّ
ً
أحيانا عن الضعف في اتّ خاذ
النفسية الصعبة التي تنتج
والمواقف
المرتبطة بالمواقف
ّ
القرار والسلوك الخطر .يمكنها ،على سبيل المثال ،أن تجعل حدوث حمل غير مرغوب فيه
ً
جنسيا ،بما فيها
إيجابية بعد اختبار الكشف عن األمراض المنقولة
أو الحصول على نتيجة
ّ
فيروس نقص المناعة البشرية -اإليدز ،حقيقة مماثلة ،يمكنها تجسيد الصعوبات الكامنة
حساسة ومؤلمة ،إن المسرح
في االضطرار لمصارحة الزوج/الزوجة والشباب بمعلومات ّ
القوي يأسر القلوب وعقول الجمهور ويستطيع تحفيزهم على تغيير مواقفهم.
إمكانية لتشكيل السلوك عن
بناء المهارات :فلعب األدوار وتقنيات المسرح األخرى لها
ّ
متنوعة .من قبيل التفاوض والرفض واتخاذ القرار والخبرة
طريق الشرح العملي لمهارات
ّ
العملية والطريقة السليمة ألي مهارة.
ّ
تقنيات المسرح يمكنها أن تتيح فرص إعالم الجمهور بالخدمات
التوصيل بالمصادر:
ّ
القائمة داخل المجتمع الصغير .وهل هذه الخدمات متاحة أمامهم ،وهل سوف تحترم
السرية؟ إلخ...
حقهم في
ّ
ّ
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القسم األول تثقيف األقران :النظريات ونهج وتثقيف األقران

العناوين الرئيسية
تثقيف األقران جزء من كل
تثقيف األقران  :تجسيد الشراكة بين
الشباب ،وبين الشباب والكبار
تثقيف القرين والنوع االجتماعي /الجندر
عن مراحل الشباب واالنتقال إلى مرحلة
المراهقة
الشباب والصحة :الصحة الشمولية
لماذا مشاركة الشباب؟
تساؤالت عن المشاركة في إعداد البرامج

المعرفة
=
اإلختيارات
للجميع

صانعو
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التغيير

تمكين
الشباب

تعجيل
تحقيق
الوعد
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تثقيف األقران جزء من كل
ً
جزءا من أحجية تركيب من أجزاء (جيكسو) ،تجمع بين “قطعها“ عناصر
يعتبر تثقيف األقران
تساعد على تحسين صحة الشباب وصونها .لذلك البد من التنسيق الجيد والفعال بين
برامج تثقيف األقران ضمن إطار أوسع يعبر عن بيئة تطبيق السياسات وخدمات العناية
الصحية وغيرها من المشاريع والمناهج المساهمة:
تثقيف األقران بمفرده لن يحقق التأثيرات المرجوة على مواقف الشباب وسلوكهم.
تجتهد برامج تثقيف األقران الناجحة في بناء حلقات وصل مع المنظمات األخرى (تنسيق،
تشبيك) من أجل أن تكمل بعضها بعضا وكي تتبادل إحالة حاالت واحتياجات معينة كلما
دعت الضرورة.
ً
جزءا من نهج شامل ومتسعا إتساع
بذلك ،من المفترض أن يكون تثقيف األقران
المجتمع المحلي المعني.

نحو بناء سياسات شبابية:
ً
تأييدا
يستطيع برنامج لتثقيف األقران أن يكمل الجهود الرامية إلى بناء سياسات تكون أكثر
ً
عموما ،وتتضمن اإلرشادات الخاصة بالتربية اإلنجابية
لحصول الشباب على المعرفة والوقاية
والجنسية ،واكتساب الشباب القدرة على الحصول على أدوات المعرفة والوقاية ،والتوعية
الصحية ومهاراتها ،وتصميم حمالت إعالمية عن مكافحة اإلدمان أو عن أعمال المرشدين
الصحيين في العيادات الصحية ،أو عن جهود اإلختصاصيين اإلجتماعيين في الوصول إلى
الشباب األكثر عرضة للمخاطر خارج المدارس.

تثقيف األقران  :تجسيد الشراكة بين الشباب ،وبين
الشباب والكبار
تثقيف األقران الجيد يعزز الشراكة ما بين الشباب ،من جهة ،وما بين الشباب والكبار من جهة أخرى.
ً
ً
أيضا .وتنبع
معا ،وأن يعمل الشباب مع الكبار
إن مغزى هذا النهج الواقعي يعني أن يعمل الشباب
شراكات الشباب مع الكبار من اإليمان بأن للشباب الحق في المشاركة في بناء البرامج التي تخدم
مصالحهم والحق في إبداء الرأي والمشاركة في صوغ السياسات التي تؤثر في يومهم وغدهم.
فضال عن ذلك فإن مشاركة الشباب وشراكاتهم الشبابية ومع الكبار:
ً
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تساعد على تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة في مختلف المجاالت ،بما فيها مجاالت
الصحة بكل أوجهها وتحسن المعرفة والمعلومات والمهارات والسلوكيات .واألساس
الحقوقي للشراكات مع الكبار يسهم في تحقيق نتائج أفضل للبرامج.
تساعد على تحقيق نتائج أفضل في البرامج لمصلحة الشباب المنخرطين مع المنظمات،
ولمصلحة الكبار فيها ،ولمصلحة الناس الذين يستهدفهم الشباب ومقدمو الخدمات،
والمجتمع ككل.
إنخراط الشباب المستهدفين في بناء البرنامج وتطويره يسهم في استمرارية البرنامج
وفعاليته.
تضمن أن تستجيب البرامج للحاجات والهموم النوعية للفئة المستهدفة وأن تكون الطرق
والمنهجيات المستخدمة جذابة ومحببة.

القسم األول تثقيف األقران :النظريات ونهج وتثقيف األقران

منقول من دليل:

(نهج من الشباب إلى الشباب -مركز نماء وصندوق األمم المتحدة للسكان)

تثقيف القرين والنوع االجتماعي /الجندر
ًأيا كانت نظرية التعلم المستخدمة ،من المهم مراعاة “النوع اإلجتماعي في التدريب“ ،وذلك
باإلنتباه إلى المفردات المستخدمة ومضامينها واألمثلة ،والعمل على استخدام تلك التي تحترم
“النوع اإلجتماعي“ ومشاركة المرأة مشاركة كاملة.
المهم هنا هو التخفيف من العوامل التي تزيد من مخاطر إجتماعية وصحية تواجه الشباب
والشابات .وأفضل الطرق إلى ذلك هو توفير التفهم والدعم لهم ،وأن يكتسبوا المعرفة
والمهارات والوعي النقدي بما يمكنهم من تمييز العوامل إليجابية وكذلك تمييز المخاطر والتعامل
معها ،وبناء المناعة ضدها.
من بين عوامل الخطر هذه نذكر هنا :التمييز بين الجنسين ،من الذكور واإلناث ،على أساس “النوع
اإلجتماعي“.
يشير مصطلح “النوع االجتماعي“ إلى المفاهيم والتوقعات والصور والمعايير التي يرسمها
المجتمع المحيط لكل من الذكور واإلناث .وهذا يشمل تصوراتنا عن الخصائص والقدرات
ً
عموما
“النسائية“ بالمطلق و“الذكورية“ بالمطلق ،كما يشمل بشكل خاص التوقعات السائدة
عن تصرفات اإلناث وسلوكهن مقابل تصرفات الذكور وسلوكهم في مختلف المواقف.
هناك فرق بين “الجنس“ والنوع اإلجتماعي:
مصطلح “الجنس“ يشير إلى الخصائص الجسدية التي تولد معنا ،أو اإلختالفات
البيولوجية بين الذكر و األنثى.
مصطلح “النوع االجتماعي“ ( الجندر) يشير إلى الفروق اإلجتماعية والثقافية التي يجري
ً
تدريجا ،ولكن يمكن أن يتغير.
تبريرها بناء على الفروق البيولوجية ،وهذا أمر نتعلمه أو نكتسبه
يتعلم الشباب التصورات واألفكار والتوقعات من األسرة والرفاق والبيئة المحيطة ووسائل
اإلعالم والمدارس وكتبها والمؤسسات الدينية والثقافية وأماكن العمل ...وهي كلها تنعكس
على األدوار االجتماعية والسياسية والحقوق واألحكام المسبقة لكل من الذكور واإلناث .إذ منذ
الوالدة يتشرب الطفل التمييز بين الجنسين واألفكار والمواقف المبنية على النوع اإلجتماعي،
ويستمر هذا فيما هو ،أو هي ،يكبران .لذا ،علينا بصفتنا عاملين في مجال نمو الشباب وتطورهم
وصحتهم وخيرهم ،أن نفهم جذور النوع اإلجتماعي ونتائجه في مجتمعنا وكيف تتأثر به ثقافتنا
وتقاليدنا ومعاييرنا اإلجتماعية المختلفة -وبرامجنا -حتى من دون أن نعي ذلك في كثير من األحيان
فنتصرف بما يؤذي األخريات واآلخرين في سلوكنا وخياراتنا وأعمالنا.

توصيات
دمج مفهوم النوع اإلجتماعي في البرامج والنشاطات المعنية ،وتعزيز التوعية الجندرية بشكل
مستدام.
إستخدام المفردات والمصطلحات اللغوية المالئمة التي تعزز في المساواة والحقوق ومخاطبة
الذكور واإلناث كليهما كلما أمكن (هو وهي ،الشباب والشابات ،المراهقون والمراهقات ،اآلباء
واألمهات ،إلخ.)..
في البرامج الشبابية :اإلهتمام بدور اآلباء واألمهات ،وتأثيرهم ،والعمل معهم على تعزيز الوعي
الجندري .على سبيل المثال ،قد نرى األم تعلم إبنتها على عدم معارضة الرجل ،فيما يعلم األب أبنه
على التصرف “الرجولي“ وعدم التصرف “كالنساء“ عند الشعور باأللم وهكذا.
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هذه لمحة تذكيرية عن المراحل العمرية التي يخاطبها هذا الدليل ،والتي يمكن القول إنها ،إلى حد
بعيد ،تغطي مرحلة المراهقة بمراحلها الفرعية المختلفة .هذا مع التنبيه إلى أن التعريف العلمي
لما يعتبر “مراهقة“ ،وتقسيمها إلى مراحل فرعية ،يتفاوت بدوره بحسب السياق ،أي بحسب واقع
المجتمع.
المراهقة ،فترة مهمة ومثيرة ما بين مرحلتي الطفولة المتأخرة وما يسمى “سن الرشد“ .هي
تداخل من دون حدود قاطعة بين الطفولة والرشد ،أي “من دون ان تكون أيا منهما“ .عموما ،تمتد
ً
عاما.
هذه المرحلة إلى أكثر من  10أو 11
ً
جسميا
تعتبر مراحل المراهقة فترة إنتقالية مميزة يكتمل فيها نمو المراهقين على كل الصعد:
ً
ً
ً
ً
ً
جنسيا .كما أنها زمن التحوالت الكبرى في حياة
وإجتماعيا وطبعا
وإنفعاليا
وسلوكيا
وذهنيا
المراهق/ة ،وزمن التغيير وتسارع النمو وزمن الضغوط والحساسيات المفرطة التي تمر كالعاصفة
ً
وأحيانا إلى طلب الرعاية والمساعدة ،بسبب
على المراهقين/ات .كل هذا قد يؤدي إلى صراعات
مشاعر القلق والحيرة والتردد والخوف من المستقبل ...التي تواجه المراهقين/ات في هذه المرحلة
من النمو والتطور ،لتبقى األصعب واألجمل ،في حياة اإلنسان ،عموما.
استدراك :هناك غموض في تحديد متى تبدأ المرحلة ومتى تنتهي .في حين أن “الطفولة
واضحة المعالم والخصائص والحدود ،وكذلك الرشد“ فإن المراهقة هي مزيج ما بين الطفولة
والرشد.

على الرغم من اعتبار مرحلة المراهقة فترة انتقالية في النمو ،إال أنها فترة مميزة ومثيرة
ومهمة للغاية ،على المراهقين/ات أن يعيشوها وينخرطوا فيها ،متمتعين بها .األهم
هو أن المراهقة فرصة نماء ،والنماء الحقيقي يصعب أن يحصل من دون مخاض
ومعاناة وأزمات .لذا يجب أن تُ وفر الخبرات الحياتية للمراهقين والمراهقات المعرفة
والخبرات والمهارات والقدرات.
هناك تباين كبير في أوضاع المراهقين/ات من مجتمع إلى آخر .فالمجتمعات التقليدية
والمجتمعات الريفية أو المجتمعات المحافظة المتزمتة تتميز بقيم وعادات معينة وتختلف
في نظرتها إلى المراهقين والمراهقات ،وإلى حقوقهم وأدوارهم ومشاركتهم في
القرارات التي تمسهم.
ال يدخل الطفل مرحلة المراهقة من فراغ ،بل هو يتأثر بما مر به من خبرات في مراحل
ً
عضويا .في اإلنتقال إلى
حياته األولى فالنمو والتطور عملية مستمرة ومراحل متصلة
سهلة وخصائص
العقد الثاني من العمر ،يحتاج المراهقات والمراهقون إلى خصائص ُم ِ
في البيئة المحيطة كي تكون عملية اإلنتقال تجربة إيجابية ومثيرة:
هناك تباين كبير في أوضاع المراهقين/ات من مجتمع إلى آخر .فالمجتمعات
التقليدية والمجتمعات الريفية أو المجتمعات المحافظة المتزمتة تتميز بقيم وعادات
معينة وتختلف في نظرتها إلى المراهقين والمراهقات ،وإلى حقوقهم وأدوارهم
ومشاركتهم في القرارات التي تمسهم.
فيما يلي الخصائص الميسرة والخصائص البيئية التي تسهل اإلنتقال إلى مرحلة المراهقة:

تسهيال ،يقسم العلماء مراحل النمو في فترة المراهقة إلى المراحل التالية:
ً

الخصائص التي تيسر( تسهل) اإلنتقال إلى مرحلة المراهقة

وهناك أربعة أبعاد أساسية متكاملة ترسم الصورة الشمولية لهذه المرحلة:
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مرحلة مثيرة:

هناك عدد من اإلعتبارات المهمة التي ينبغي مراعاتها:

وكذلك فإن تقسيم المراهقة إلى مراحل ليس صارم الحدود ،إذ ثمة تداخل بين المراحل الفرعية
يقرره السياق االجتماعي والثقافي.

ً
عاما ،تتميز بتغيرات بيولوجية سريعة .هي المرحلة األقرب إلى
المراهقة األولى14-11 :
الطفولة.
ً
18-14عاما ،اكتمال التغيرات البيولوجية .هي المرحلة ما بين
المراهقة الوسطى:
المرحلتين.
المراهقة المتأخرة 21-18 :عاما ً،يكتمل التغير في مظهر الشابة أو الشاب وتصرفاتهما.
هي األقرب إلى سن الرشد.

البعد البيولوجي ،حيث البلوغ الجنسي وتكامل النمو الجسدي الصحي.
البعد النفسي الفردي ،حيث التطور الذهني والعاطفي والوجداني واإلستقاللية.
البعد اإلجتماعي ،حيث تتغير الحقوق ،والمكانة اإلجتماعية ،والتوقعات ،والمسؤوليات،
واألدوارالمنتظرة.
البعد البيئي ،حيث الفروق الحياتية من حضرية وريفية ،إلى فروق اقتصادية ،إلى أوضاع
سياسية وأمنية ،ومن إستقرار إلى أزمات.
تتفاعل هذه األبعاد في ما بينها وتتكامل فيها الفرص والمعوقات والتأثيرات التي قد تؤدي إلى
ردود فعل وتقلبات في المزاج قد تكون “غير مفهومة“ ال عند المراهق/ة وال عند المحيطين بهما.
ً
ً
ً
أحيانا -أساسه مرحلة البحث واإلستكشاف والعيش،
وعنيفا
مفاجئا
كل هذا التغيير -والذي قد يكون

القسم األول تثقيف األقران :النظريات ونهج وتثقيف األقران

عن مراحل الشباب واالنتقال إلى مرحلة المراهقة

في عالم من المستجدات والتغيرات والمسؤوليات والمشاعر الجديدة التي يعيشها المراهقون
ً
يوما بعد يوم.

االهتمام والتعاطف
المهارات المالئمة
الثقة بالنفس وباآلخرين
التواصل مع اآلخرين
ميزات شخصية
المشاركة والمساهمة

خصائص البيئة التي تيسر اإلنتقال إلى مرحلة المراهقة
السالمة واألمان الجسدي
عالقات داعمة
فرص لإلنتماء
تصورات وعادات اجتماعية إيجابية
فرص لبناء المهارات والقدرات
تكامل جهود األسرة ،واألسرة والمجتمع
تحلي األسرة والمدرسة والمعلمين بالمعرفة والموارد والمواقف
آثارا على الصورة الذاتية عند المراهق/ة ،وعلى تشكل الهوية الفردية،
كل التغيرات الحاصلة تترك ً
واللتين يسعى المراهقون من خاللهما إلى تأكيد ذواتهم ،على سبيل المثال :من خالل معارضة
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ً
غالبا:
هكذا يراهم الكبار

عناصر الصحة الشمولية

ً
راشدا.
طفال وأصغر من أن يكون
المراهق/ة وفق هذه التصورات هو أكبر من أن يكون
ً
المراهقون والمراهقات كلهم مشاكل !
يتمنى الكثيرمن الكبار أن ينتقل أوالدهم من الطفولة إلى الرشد و“النضج“ على بساط
الريح!
ً
مليا في مخاطر أفعالهم...هم حمقى ومندفعون ومتهورون وبال
المراهقون ال يفكرون
إنضباط وال تركيز!

ما يقوله العلم:
دماغ المراهق يمثل المرحلة العليل من التكيف البشري.
الكبار والمراهقون يتمتعون بالدرجة نفسها من وعي المخاطر .إال أن المراهقين
والمراهقات ينجذبون أكثر إلى المكافآت المحتملة التي يمكن أن تنجم عن المخاطرة...
ً
تطورا في أدمغتهم تعطي األولوية
ليسوا متهورين بطريقة غبية بل أن المناطق األكثر
غريزيا ال يبالون
التخاذ القرارات المندفعة ...ويميلون بطبعهم إلى “الجديد“ ...وهم
ً
باألمور والخبرات المألوفة والتقليدية ...ال يناقضون أنفسهم بل هم مرنون.
يتوقف الكثير ،في اعتماد تنمية شبابية إيجابية وبرامج فاعلة ،بما فيها برامج تثقيف األقران ،على
بناء سياسة شبابية للمجتمع ككل.
السياسة الشبابية تنطوي على:
إعالن الدولة التزامها قضايا الشباب.
وثيقة تتضمن رؤية متكاملة لكل الخطوات التي تنوي الدولة إتخاذها من أجل تحسين
ظروف الشباب الحياتية -بمشاركتهم الكاملة والمؤثرة.
تحديد مكانة الشباب ودورهم في المجتمع بوضوح.
إيجاد عالقة تفاعلية بين الدولة والشباب أنفسهم توافر اإلرادة السياسية من ناحية،
والقناعة المجتمعية من ناحية اخرى ،بأهمية دور الشباب.
توفير كل الخدمات التي يحتاجها الشباب وإيجاد مناخ يساعدهم على الوصول إلى مواقع
صناعة القرار في الحياة العامة.
مراعاة حاجات الشباب وطموحاتهم في إطار السياسة العامة للدولة.
تخصيص موارد مالية وعينية لتحقيق التنمية الشبابية العادلة على الصعيد الوطني.
إجراء أبحاث علمية وإحصاءات موثوقة في كل القطاعات التي تؤثر في الشباب ،متعددة
القطاعات ،وبالتالي تتطلب تنسيقا ما بين الوزارات والهيئات في قضايا الشباب.
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الشباب والصحة :الصحة الشمولية
محدودا ً
ً
جدا ،إذ اقتصر على معنى “إنعدام المرض“ من دون
بقي مفهوم الصحة لسنوات طويلة
اإللتفات إلى عوامل شخصية وإجتماعية ووراثية وبيولوجية وبيئية وسياسية وإقتصادية ،تؤثر في
صحة الفرد وصحة المجتمع بشكل عام ،وتتأثر بهما.
ومع تطور مفهوم الصحة تطورت النظرة إلى الصحة ،إذ أصبحت حقا أساسيا من حقوق اإلنسان.
ً
إنطالقا من بيئته العائلية
فالصحة تتوقف على الطريقة التي يتأقلم بها اإلنسان مع محيطه

القسم األول تثقيف األقران :النظريات ونهج وتثقيف األقران

مظاهر السلطة وبعض القيم واألدوار المفروضة عليهم من المجتمع .اإليضاءات التالية تساعد
على إيضاح منظورين:

ً
حيويا
واإلجتماعية والمهنية ،وهذه البيئة هي في تغير دائم ،ما يجعل الصحة مفهوما “ديناميكيا“،
يتطور بشكل مستمر.

يشير مفهوم الصحة الشمولية إلى أن صحة اإلنسان يجب أن تشمل كل عنصر من العناصر التالية،
ألن كل منها يؤثر في اآلخر ويتأثر به:
1.الصحة الجسدية
2.الصحة النفسية
3.الصحة اإلجتماعية (كالمهارات الحياتية مثال)
4.الصحة الفكرية /الذهنية
5.الصحة الروحية
يرتكز مفهوم الصحة الشمولية إلى عوامل متنوعة ،ترتبط بالفرد وبمحيطه وبالبيئة التي يعيش
فيها والتي تدعم الصحة البدنية والذهنية والنفسية واإلجتماعية .ولألطفال والشباب دور حيوي
في تحسين صحتهم وصحة مجتمعهم .ويمكن تلخيص العوامل التي تؤثر في الصحة على الشكل
التالي:

عوامل وراثية
وبيولوجية

عوامل إجتماعية

تغذية سليمة

وضع اقتصادي شخصي جيد

الرياضة

أماكن عمل ومساكن صحية مالئمة
لحاجات األفراد وعائالتهم

الثقافة

عالقات سليمة بين األفراد عمادها
المشاركة

إهتمام بالبيئة

الدعم واإلحترام والمحافظة على
الحقوق والقيم

تجنب العنف

عادات وتقاليد ثقافية داعمة للصحة

مواقف إيجابية

تعايش وتفاهم وإحترام بين مجموعات
السكان

روح المبادرة

مساواة بين الجنسين

عوامل شخصية
وأسلوب حياة صحي
تراجع نسبة المشكالت
الصحية

الشعور بالسعادة
واألمان
الطموح

لماذا مشاركة الشباب؟
مشاركة الشباب يجب أن تكون مبادرة ،وفاعلة ،ومؤثرة ألنها:
معنويا وعددياً،
ً
حق أساسي للشباب :الناشئة والشباب جزء أساسي من المجتمع،
يتأثرون به ويؤثرون فيه،
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حق كل واحد منهم ،كمواطن/ة ،أن يعبر عما هو خاص به/ا ،ومهم لآلمال والطموحات
واآلراء،
حاجة من حاجات الشباب األساسية الالزمة لتطورهم :فالشباب يتعلمون عن طريق
ً
ً
صغيرا،
كبيرا كان أو
التجربة وهم في ذلك يحتاجون إلى مشاركة اآلخر،
تؤدي إلى زيادة فعالية الخدمات والبرامج التي تستهدف الشباب وزيادة قدرتها على
إرضاء رغباتهم وتطلعاتهم،
ضرورية من أجل إسماع صوتهم ومساعدة الكبار على رؤية العالم بعيون الشباب ال
بعيون الكبار فحسب ،فيصبحون أكثر حساسية وتفهما لمواقفهم واحتياجاتهم،
تؤدي إلى تنمية قدرات الشباب :يمتلك الشباب طاقات وقدرات كامنة كبيرة ،والمشاركة
تتيح لهم أن يوظفوا هذه الطاقات في تعزيز عملية تعلمهم ولعب دور فعال في
مجتمعهم،
“تمكنهم“ وتقوي لديهم الشعور بالثقة في النفس وفي اآلخر ،واكتساب معلومات
متنوعة عن حياتهم وبيئتهم،
تساعد الشباب على بناء مهارات كالتخطيط والتقييم واإلتصال والنقاش والمفاوضة،
“وحل المشكالت“ وصناعة القرار ،وكذلك على خلق التوازن بين إحتياجاتهم وإحتياجات
اآلخرين ،وبين حقوقهم وحقوق اآلخرين ،وبين حقوقهم ومسؤولياتهم،
تعزز الحس “بملكية“ العمل أو المشروع ،ما يدفعهم إلى أن يبذلوا قصارى جهدهم وأن
يحفظوا العمل ويتابعوه.

تساؤالت عن المشاركة في إعداد البرامج
ما هي حدود المشاركة :أين “الخط األحمر“؟ من يرسمه؟ هل هو قابل للتعديل؟
هل هناك فئات إجتماعية أخرى تتعرض للحرمان من المشاركة أكثر من غيرها؟ ما الذي
يمكن عمله؟
ما هي أهم المعوقات الثقافية واإلجتماعية والتقليدية في وجه المشاركة؟
ما هو دور الكبير في المشاركة :في التشجيع عليها؟ في المحافظة عليها؟ في تطويرها؟
كيف نقيس المشاركة؟
ما الفرق بين بيئة تقوم على المشاركة وبيئة تفتقر إلى المشاركة؟
هل يمكن “التدرب“ على المشاركة ،وكيف؟
هل هناك موارد أو مواد/وسائل خاصة تساعد على التدرب على المشاركة؟
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من قبل المدرب/ة
يقدم هذا الفصل األسس والمبادئ الخاصة بالتعلم النشط والواجب احترامها من قبل المدرب/ة
أثناء تحضير وتنفيذ التدريب .كذلك يقدم هذا الفصل مخطط جلسات تدريب المدرب وتثقيف
األقران.
يشكل هذا الفصل القاعدة األساسية المتعلقة بالمقاربات التي يجب أن يلم بها المدرب/ة إلدارة
الجلسات التدريبية .إضافة إلى ذلك يعرض الفصل مخطط الجلسات الخاصة بتدريب المدرب
وبتثقيف األقران.
محاور الفصل:
 .أمبادئ التدريب والتعلم النشط
 .بمنهجية التدريب
 .تصفات ومهارات المدرب/ة
 .ثالتمكن من حقيبة التدريب
 .جالتأكد من خلفية المشاركين
 .حالتحضيرات التقنية
 .خنموذج لبرنامج “دورة تدريب المدربين لمثقفي األقران“
 .دمخطط جلسات تدريب المدرب
 .ذمخطط جلسات تثقيف األقران

أ -مبادئ التدريب والتعلم النشط
يعرف التدريب بأنه النشاط المستمر للتزويد بالمعارف والمهارات واالتجاهات والخبرات الجديدة
َ
لتطوير الكفاءة من أجل أداء مهام محددة.
إن التعلم النشط هو فلسفة تربوية تعتمد على ايجابية المتعلم/ة في الموقف التعلمي (خالل
التعلم) وتهدف إلى تفعيل دوره في التعلم من خالل العمل والبحث والتجربة واعتماده على ذاته
في الحصول على المعلومات واكتساب المهارات وتكوين القيم واالتجاهات.
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 هـو يرتكـز علـى تنميـة التفكيـر والقـدرة علـى حـل المشـكالت والعمـل الجماعـي والتعلـم
التعاونـي.
كما أنه المجهود الذي يبذله الفرد من أجل النمو الذاتي والهادف.
هو يمارس دون ضغوط رسمية (كتلك التي في المدرسة).
أخيـرا هـو تعلـم قائـم علـى األسـاليب التفاعليـة المختلفـة التـي يمارسـها المتعلـم/ة فـي
سـياق بيئة آمنة وعادلة والتي ينتج عنها سـلوكيات تعتمد على مشـاركته الفاعلة واإليجابية
فـي الموقـف التعلمـي
إن المشـاركين/ات يتعلمـون بشـكل أفضـل إذا اشـتركوا بأنفسـهم فـي تحديـد متـى وكيـف
ومـاذا يتعلمون.
ترتكز نظرية التعلم النشط على أن المشاركين /ات:
يتعلمون بالتطبيق والمشاركة.
يتعلمون بطرق مختلفة ،ويعملون بدرجات متفاوتة نسبة لتفرد كل فرد من حيث الخبرة
والخلفية ،والمقدرة ،وأسلوبه للتعلم.

القسم الثاني التدريب

الفصل الثالث :مبادئ وأساليب التدريب وتحضيرات الدورة التدريبية

ال يفضلون اإلنصات والتلقي لفترة طويلة.
يتعلمون بسهولة األمور التي تفيدهم وتلبي احتياجاتهم والممكن ربطها بواقعهم
وبخبراتهم السابقة.
يتعلمون بشكل أحسن عندما يكون لهم بعض التحكم في بيئة التدريب.
يتعلمون بشكل أفضل إذا ما انخرطوا مباشرة والتزموا بالعمل والتطبيق في جميع
مراحل التدريب.
يتعلمون بسهولة إذا ما تواجدوا في أجواء من المشاركة والتعاون والتشجيع.
يحتاجون أن يشعروا أن بمقدورهم ممارسة النقد البناء انتقاد لألفكار المطروحة.
يتعلمون بشكل أفضل إذا ما استبدلت معادلة :المعرفة -سلطة بمعادلة :المعرفة-
مساعدة تقنية.
يقدرون التغذية الراجعة عن أدائهم وسلوكهم.

 -1الفرق بين التدريب النشط والتعليم التقليدي:
هناك فوارق بين التدريب النشط والتعليم التقليدي يمكن توضيحها فيما يلي:

وجه
المقارنة

التعليم التقليدي

التدريـب النشط

األهداف

أهـداف للفـرد والمجتمـع بصفة
عامة

أهـداف محـددة تجعـل المشـاركين/ات
أكثـر كفـاءة وفاعليـة فـي عملهـم أي
مالئمـة أكثـر مـع احتياجاتهـم

المحتوى

محتوى عام

ً
تبعـا
محتـوى البرنامـج التدريبـي محـدد

المدة

قصيرة

دائمة

األسلوب

أسلوب التلقي للمعارف
الجديدة

أسلوب األداء والمشاركة

المكتسبات

معارف ومعلومات

لحاجـة العمـل الفعليـة

معلومات ومهارات واتجاهات

 -2بعض قواعد التعلم النشط:
إبراز ذاتية المشارك/ة
إثارة إهتمامه وتحفيزه ودعمه للتعلم
إشراك المشارك/ات في مراحل تحضير وتنفيذ ومتابعة عملية التعلم
إقامة أجواء المشاركة والتعاون في المجموعة
تعزيز الحوار والنقاش
التطبيق والتجربة
تعريف المشارك/ة بالنتائج التي أحرزها وتزويده بدوافع جديدة لإلستمرار في التعلم
عرض األخطاء والتعلم من خاللها
تقديم المضمون بشكل منهجي ومتسلسل وواضح
تبادل األدوار في عملية التعلم
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ترتكز منهجية التدريب على المقاربات التفاعية والتشاركية بين المدرب/ة والمشاركين/ات وكذلك بين
المشاركين/ات فيما بينهم .تشكل منهجية التعلم النشط واألساليب والتقنيات التشاركية العصب
الرئيسي في تحفيز المشاركين/ات على التفاعل والحوار وتبادل األفكار والخبرات .تسعى هذه
المنهجية إلى إشراك المشاركين/ات في كافة مراحل وأنشطة التدريب فتضمن بذلك التعبير عن
وجهات نظرهم وإعطاء قيمة مضافة من خالل مشاركة خبراتهم السابقة.
يبتعد التدريب كل البعد عن منطق التلقين التقليدي والذي يعتبر المشاركين/ات متلقين فقط
للمعلومات والمهارات والمواقف التي يتم بحثها .فال يتضمن التدريب أية أساليب تقليدية
كالمحاضرة أو غيرها بل يتم التركيز على عمل المجموعات ،العصف الذهني ،المحاكاة ،التمارين
المتفرقة ،دراسة الحاالت والعروض السمعية -البصرية وغيرها من األساليب من أجل تحفيز تبادل
المعرفة وخلق بيئة تشجع على التعلم.
يتصف التدريب باألجواء اإليجابية وتبنى المعرفة والمهارات بشكل تدرجي من جلسة ألخرى ومن
يوم آلخر ،هذا ويتم خالل التدريب معالجة مواقف وحاالت مختلفة على عالقة باألدوار المستقبلية
للمشاركين/ات.
يتضمن المعلومات التي تم تقديمها وكذلك األدوات
يتم تزويد المشاركين/ات بملف تدريبي
ّ
ّ
الضرورية لتطبيق العمل مستقبليا.

األساليب التدريبية الناشطة والتفاعلية
هنالك العديد من األساليب أو الطرق التي من الممكن إستخدامها في التدريب والتي ال يمكن
أن تجمع في دليل واحد .فيما يلي بعض األساليب األساسية :تعريفها ،خطوات إستخدامها
وأهميتها.
ّ
التعلمية التي تستخدم من قبل
االستراتيجية
نعرف األسلوب التدريبي على أنه الطريقة أو
ّ
ّ
معين يتّ م التدريب عليه.
محددة لموضوع
المدرب/ة للوصول إلى أهداف
ّ
ّ
ّ
أهميّ ة األساليب تكمن في ما يلي :
 ّ
تولد لدى المشاركين/ات شعورا بأن الجلسات ملكهم؛
الشخصية في الموضوع؛
تساهم في أن يربط المشاركون/ات الجلسة بخبراتهم
ّ
متحمسـين ،فمـن الصعـب اإلصغـاء أكثـر مـن دقائـق قليلـة إلـى
تبقـي المشـاركين/ات
ّ
شـخص واحـد؛
تمكّننا من الحصول على تغذية راجعة حول فهم المشاركين/ات للمادة المعطاة.

 -1النقاش العام
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هو أسلوب تحفيزي يشجع على المشاركة من خالل طرح األسئلة من قبل المدرب/ة واإلجابة من
قبل المشاركين/ات مع إمكانية الحوار وتبادل األفكار من قبل الجميع ولكن مع إحترام كافة اآلراء من
جهة واإلصغاء إلى كافة المداخالت بشكل منظم من جهة أخرى .يدير المدرب/ة النقاش بتنظيم
المداخالت وإعطاء الدور بشكل يسمح للجميع بالمشاركة.

القسم الثاني التدريب

ب -منهجية التدريب

مراحل أسلوب النقاش العام:
المرحلة األولى:
1.يعرض المدرب/ة الهدف العام من الموضوع المطروح للبحث.
2.يحدد المدرب/ة قواعد النقاش من كيفية المطالبة بالكالم ،إلى عدم مقاطعة اآلخرين ،إلى
احترام كافة اآلراء.
المرحلة الثانية:
1.يطرح المدرب/ة سؤاال محددا يتعلق بهدف الجلسة.
2.يتلقى المدرب/ة األجوبة من قبل المشاركين/ات.
3.يمكن أن يدون المدرب/ة األجوبة على اللوح.
4.يشجع المدرب/ة بشكل إيجابي الذين لم يشاركوا على إبداء آرائهم.
5.يعالج المدرب/ة سريعا المشاحنات التي من الممكن أن تطرأ خالل النقاش.
6.يعطي المدرب/ة مداخالت معينة في بعض األحيان للتأكيد على ما يقال أو للسماح
للمشاركين/ات بالنظر للموضوع من زوايا مختلفة.
7.يحترم المدرب/ة كافة المداخالت حتى لو لم يكن موافقا عليها.
8.يصوب المدرب/ة بعض المداخالت.
9.يعيد المدرب/ة صياغة بعض المداخالت مع أخذ الموافقة من قبل المشاركين/ات الذين
قاموا بها.
المرحلة الثالثة:
1.يضيف المدرب/ة األفكار التي لم يتم طرحها.
2.يصيغ المدرب/ة النتائج النهائية للنقاش العام.

 -2عمل المجموعات
يعتمد عمل المجموعات على مبدأ توزيع المجموعة الكبيرة إلى مجموعات عمل صغيرة (تتضمن بين
محدد قد يكون مشتركا لجميع المجموعات أو قد
 3و  7مشاركين) تعمل على بحث موضوع واحد
ّ
محددة منه.
تقوم كل مجموعة بمعالجة ناحية
ّ

مراحل أسلوب عمل المجموعات:
المرحلة األولى:
1.يعرض المدرب/ة للمجموعة الموضوع الذي سيتم نقاشه في عمل المجموعات.
المخصص لكل مرحلة:
2.يشرح المدرب/ة سير عمل األسلوب ومراحله مع الوقت
ّ
سـيتم توزيـع المجموعـة الكبـرى إلـى مجموعـات صغيـرة وسـيكون لـكل مجموعـة سـؤاال
معينـا عليهـا معالجتـه (مـدة العمـل فـي المجموعـة  20دقيقـة مثلا).
ميس ً
ـرا/ة ليقـوم بـإدارة النقـاش وضبـط الوقت والتأكد من مشـاركة
سـتختار كل مجموعـة
ّ
جميـع أعضـاء المجموعـة في النقاش.
سـتختار كل مجموعـة مقـررا/ة لكـي يقـوم بعـرض نتائـج عمـل مجموعتـه خلال خالصـة
األفـكار (مـدة عـرض كل مقـرر/ة  3دقائـق مثلا).
ستتم خالصة األفكار والنقاش العام في نهاية عمل المجموعات.
سـيكون للمجموعـة األولـى السـؤال التالـي ،للمجموعـة الثانيـة السـؤال التالـي...
(كمـا يمكـن إعطـاء نفـس السـؤال إلـى كل المجموعـات وذلـك إلغنـاء النقـاش وتعميـق
المفاهيـم).
3.يتأكد المدرب/ة من أن المعلومات وطريقة العمل واضحة للجميع.
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المرحلة الثانية:
1.تتوزع المجموعات ويبدأ العمل حيث يتنقل المدرب/ة بين المجموعات الصغيرة:
لإلجابة على اإلستيضاحات،
اإلتجاه المطلوب،
في
تعمل
تكن
لم
لتوجيه المجموعة في حال
ّ
للتأكّد من مشاركة الجميع وتشجيعهم على ذلك.
2.يعلن المدرب/ة عن إنتهاء مدة عمل المجموعات.

المرحلة الثالثة:
مقرر/ة كل مجموعة نتائج عملها خالل الوقت
1.بعد اإلنتهاء من عمل المجموعات يعرض
ّ
المخصص له.
2.بعد اإلنتهاء من عروض المقررين/ات ،يدير المدرب/ة النقاش ويساعد في الوصول إلى
النتائج واستخالصها وربطها بأهداف الجلسة.

أهمية األسلوب:
ّ

حل المشاكل والتحليل الناقد والتواصل والقيادة.
يعزّ ز مهارات ّ
إمكانية مشاركة األفراد الذين يجدون صعوبة في التعبير أمام الجميع.
يزيد من
ّ
يساعد المشاركين/ات على تبادل األفكار والتشارك في خبراتهم.
يعزّ ز عمل الفريق.
ّ
المدرب/ة.
عملية التعلم وباستقاللية أكثر عن
يتحمل المشاركون/ات مسؤولية أكبر خالل
ّ
ّ
ّ


نقاط مهمة

ً
عشوائيا أو تقسيمها بشكل خاص لهدف معين
يمكن اختيار المجموعات
يجب أن تكون المهمة المعطاة للمجموعة واضحة
يجب أن تكون المجموعة على دراية بالوقت المعطى إليها النجاز العمل
تذكيـر المشـاركين بشـروط عمـل المجموعـات لجهـة االسـتماع إلـى بعضهـم البعـض ،حتـى
لـو لـم يوافقـوا عمـا تقولـه المجموعـة

 -3العصف الذهني (قدح األفكار)
ّ
المتعلقة بالسؤال
المدرب/ة من جمع أكبر عدد من األفكار واآلراء
العصف الذهني أسلوب يمكّن
ّ
وبالتالي بموضوع البحث ضمن وقت محدد.

مراحل أسلوب العصف الذهني:
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محددا حول الموضوع المطروح للبحث.
1.طرح سؤاال
ّ
2.تدويـن (المـدرب/ة أو مـن يعاونـه) علـى ّ
كل مـا يقولـه المشـاركون/ات دون
القلاب ّ
اللـوح
ّ
أليـة كلمـة أو رأي يعطـى ودون مناقشـة مـا يـرد مـن
رد فعـل مـن قبـول أو رفـض ّ
ي ّ
إبـداء أ ّ
أفكار(.المرحلتيـن األولـى والثانيـة 5 :إلـى  10دقائـق).
3.إعادة قراءة ما كتب بعد أن ينتهي المشاركون/ات من إعطاء آرائهم.
4.تصنيـف وترتيـب األفـكار أو اآلراء أو الكلمـات بحسـب هـدف الجلسـة أو مضمونها وتصويب
مـا ليـس علـى عالقة بالموضـوع وذلك بالتعاون مع المشـاركين/ات.
5.إعادة ما قيل من قبل المشاركين/ات بالصياغة واإلخراج الجديدين.

القسم الثاني التدريب

4.يوزع المدرب/ة المجموعات طوعا أو إلزاما بحسب الوضع التدريبي.

أهمية األسلوب:

ويشجع على التعبير.
يتيح للجميع المشاركة
ّ
أهميتـه فـي توسـيع آفـاق المشـاركين/ات.
كميـة كبيـرة مـن المعلومـات ،ومـن هنـا
يوفـر
ّ
ّ
يمنع المجادلة.
يركّز على أفكار المشاركين/ات.

فعاليته:
لزيادة
ّ

محددا كي نتفادى خروج المشاركين/ات عن الموضوع.
نطرح سؤاال
ّ
نعيد طرح السؤال بصيغة أخرى في حال خرج المشاركون/ات عن الموضوع.

 -4لعب األدوار
يقوم شخصان أو أكثر بلعب أدوار كجزء من سيناريو حول تجربة من العالم الحقيقي.
تصرفاتهم.
معينة في لعب األدوار
شخصيات
المتطوعون/ات
يلعب المشاركون/ات
ويجسدون ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يدير المدرب/ة بعدها النقاش حول ما تم تسجيله من مواقف أو سلوكيات من قبل الشخصيات
المشاركة وذلك لإلستنتاج النهائي والمتعلق بأهداف الجلسة.

مراحل أسلوب لعب األدوار:
قبل البدء بالجلسة التدريبية:
1.تحديد الهدف من لعب األدوار
ومدته.
2.تحديد موضوع لعب األدوار
ّ
خالل الجلسة التدريبية:
المرحلة األولى :تحضير لعب األدوار في الجلسة التدريبية.
التطوع للقيام بلعب األدوار.
1.السؤال عمن يرغب من أفراد المجموعة في
ّ
2.بعـد تطـوع العـدد الكافـي ،التوضيـح للمشـاركين/ات بعنايـة وتوضيـح الهـدف واألدوار التـي
سـيقومون بتأديتهـا دون التحـدث عـن السـلوك الواجـب إسـتخدامه حتـى ال يتـم التأثيـر فـي
تقديمهم/هـن للموضـوع وإمهالهـم قليلا مـن الوقـت للتحضيـر لهـا (مـن الممكـن إعطـاء
بعـض التفاصيـل عـن الـدور).
3.خالل هذا الوقت ،الطلب من المجموعة الكبرى مراقبة ماذا سيحدث خالل لعب األدوار ،مع
إمكانيـة تزويدهـا بالعناصـر الممكـن مراقبتهـا أو ببطاقة مراقبـة .كما ويمكن تجزئة المجموعة
كل جزء أحد العبي األدوار أو إحدى العناصر.
الكبرى إلى أجزاء مختلفة حيث يراقب ّ
المرحلة الثانية :لعب األدوار
1.تطبيـق لعـب األدوار والتفاعـل مـن قبـل المتطوعيـن/ات أمـام المجموعـة الكبـرى وعلـى
التصـرف مثـل
مـرأى مـن الجميـع وهـم ينتحلـون الشـخصيات التـي أعطيـت لهـم ،محاوليـن
ّ
الشـخصيات التـي يلعبـون دورهـا دون تدخـل مـن قبـل المـدرب/ة أو مـن قبـل المجموعـة.
ّ
المرحلة الثالثة:
شكرالمتطوعين/ات الذين قاموا بالتطبيق.
األدوار،
لعب
إنتهاء
1.بعد
ّ
2.سؤال المتطوعين/ات عن شعورهم خالل لعب األدوار.
موجهة للدور وليس لألشخاص.
3.تذكير المجموعة الكبرى أن على المداخالت أن تكون
ّ
التصرفـات والمضمـون بنـاء علـى مداخلات الحضـور :المشـاعر وردود الفعـل،
4.البـدء بتحليـل
ّ
النهـج والدوافـع ،الـدروس المسـتفادة وربطهـا بالمضمـون النظـري.
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أهمية األسلوب:
ّ

يبين مواقف المشاركين/ات من أمر ما.
 ّ
معين.
وضع
في
ف
التصر
ة
كيفي
في
المشاركين/ات
مهارة
يظهر
ّ
ّ
ّ

جو آمن ومطمئن.
يسمح للمشاركين/ات بتطبيق مهارة
معينة في ّ
ّ
يطور مهارات اإلتصال والتواصل.
 ّ
فعال في تطبيق مهارات جديدة وفي تغيير المواقف.
 ّ
يسنح بفرصة إختبار المشاعر.
الشخصية التي يتم تجسيدها.
السلبية منها من خالل
يسمح بالتعبير عن المشاعر حتى
ّ
ّ
يشجع اإلبداع والمشاركة.
ّ


نقاط مهمة

ال ينبغي وضع المشاركين في مواقف محرجة من دون أخذ موافقتهم
يجـب شـرح األدوار للمشـاركين/ات بعنايـة وتوضيـح الهـدف منهـا دون التحـدث عـن السـلوك
الواجـب إسـتخدامه حتـى ال يتـم التأثيـر فـي تقديمهم/هـن للموضوع
يعتمـد أسـلوب لعـب األدوار علـى مهـارة وكفـاءة المـدرب فـي إدارة النقـاش حـول لعـب
األدوار واسـتخالص المعلومـات منهـا

 -5الفيلم الوثائقي التدريبي
بصرية (فيلم ،شريط فيديو ،حلقة تلفيزيونية،
سمعية-
أسلوب يعتمد على استعمال وسيلة
ّ
ّ
ّ
تم مشاهدته أو سماعه من بعد
شريط أو قرص مدمج )CD
تتعلق بموضوع الجلسة ومناقشة ما ّ
العرض.

مراحل أسلوب الفيلم الوثائقي والنقاش:
المرحلة األولى:
1.عرض هدف الجلسة عامة من قبل المدرب/ة دون توضيح تفاصيل الفيلم.
2.شـرح سـير العمـل فـي الجلسـة :يشـرح المـدرب/ة للمشـاركين/ات أنـه سـيعرض الفيلـم
الوثائقـي ويقـدم فكـرة سـريعة عنـه .يطلـب منهـم مراقبـة الفيلـم وتدويـن المالحظات لكي
تتـم المناقشـة بعـد اإلنتهـاء مـن المشـاهدة.
المرحلة الثانية:
1.يعرض المدرب/ة الفيلم أو الحلقة المتلفزة.
2.يراقب المدرب/ة ردات فعل المشاركين/ات أثناء العرض.
3.يتدخل المدرب/ة في حال حصول أية مشكلة تقنية في الصورة أو الصوت...
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المرحلة الثالثة:
1.بعد اإلنتهاء من عرض الفيلم ،طرح السؤال األول من قبل المدرب/ة حول اإلنطباع العام
عن الفيلم.
2.تلقي األجوبة من المشاركين/ات.
3.يطرح بعدها المدرب/ة أسئلة أخرى دقيقة أكثر تتعلق بهدف الجلسة وبموضوع الفيلم.
4.إمكانية اإلضافة أو التصويب من قبل المدرب/ة.

القسم الثاني التدريب

5.إدارة النقاش من قبل المدرب/ة.
6.استنتاج الخالصات النهائية من قبل المشاركين/ات والمدرب/ة.

المرحلة الثالثة:
1.ختـام النقـاش مـن قبـل المـدرب/ة بإلقـاء الضـوء علـى الرسـائل األساسـية فـي الفيلـم
وربطهـا بأهـداف الجلسـة التدريبيـة وخاصـة بالسـلوكيات أو المهـارات التقنية أو الحياتية في
الحيـاة اليوميـة والعمليـة للمشـارك/ة.

أهميّ ة األسلوب:

يسهل تبادل األفكار بين المشاركين/ات.
ّ

يساعد المشاركين/ات على “أن يروا ،يسمعوا ويفكّروا“.
يدرب المشاركين/ات على اإلصغاء.

 -6دراسة الحالة
واقعية تبرز مشكلة تتّ صل بأهداف التدريب .يدرس المشاركون/ات الحالة
تعتمد على اختيار حالة
ّ
ّ
التطرق
تم
ونظريات
مبادىء
على
ة
ومبني
دة
متعد
تكون
قد
التي
لها
الحلول
إيجاد
ويحللونها محاولين
ّ
ّ
ّ
ّ
إما بشكل فردي أو ضمن
إليها سابقا .غالبا ما تكون دراسة الحالة موثقة كتابة .تتّ م هذه الدراسة ّ
مصغرة أو مباشرة مع المجموعة الكبرى.
ّ
مجموعات

مراحل أسلوب دراسة الحالة:

1.صياغة دراسة الحالة مسبقا مع الفريق التدريبي أو مع المشاركين/ات قبل الجلسة أو خاللها.
2.عرض دراسة الحالة وإعطاء المشاركين /ات الوقت الكافي لمراجعتها والتأكد من فهمها.
3.عرض أسئلة المناقشة
الزمنية للعمل على دراسة
ة
المد
وتحديد
الكبرى،
للمجموعة
منه
والهدف
4.شرح األسلوب
ّ
ّ
المصغرة.
ومدة العرض في حال اعتماد المجموعات
الحالة،
ّ
ّ
المصغرة ومحاولة
ّ
فرديا أو ضمن المجموعات
إما
ّ
5.تحليل الحالة من قبل المشاركين/ات ّ
اإلجابة عن األسئلة المطروحة في آخر النص.
المصغرة ( .الحلول المطروحة واإلجابات)
ّ
6.عرض نتائج العمل من قبل األفراد أو المجموعات
7.طرح سؤال عن ماذا تعلم المشاركون من هذه الحالة
8.طرح سؤال حول كيف يمكن أن تكون الحالة مالئمة لعملهم أو بيئتهم الخاصة
9.المناقشة العامة واإلستخالص ضمن المجموعة الكبرى.

تم استخدام دراسة الحالة ضمن المجموعة الكبرى :
في حال ّ
1.نقرأ الحالة على المجموعة الكبرى
أن الحالة مفهومة من الجميع
2.نتأكد من ّ
3.نطرح األسئلة بالتتالي ونناقشها.

أهميّ ة األسلوب:

ينمي مهارات التحليل.
أهمية قبول الرأي اآلخر المختلف عن رأيه.
يدرك
يجعل المشارك/ة
ّ
عدة وجهات نظر للتعامل مع الحالة.
يبرز ّ
قد يربط المشاركون/ات الحالة بوضعهم الشخصي فيتفاعلون إليجاد الحلول.
شخصية من معالجة وضع إفتراضي.
يخفف من وجود مخاوف
 ّ
ّ
يساعد المشاركين/ات على تبادل األفكار والتشارك في خبراتهم.
يعزّ ز عمل الفريق.
ّ
المدرب/ة.
التعلم وباستقاللية أكثر عن
عملية
يتحمل المشاركون/ات مسؤولية أكبر خالل
ّ
ّ
ّ
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الحالة نفسها
الشخصيات
اإلطار العام للحالة
أسـئلة المناقشـة :اإلنتبـاه إلـى ردات فعـل المشـاركين/ات لمـا لهـذا األسـلوب مـن أهميـة
إذ يمكـن مـن فهـم مواقفهم/هـن وبذلـك التوجيـه إلـى النقـاط الواجـب التركيـز عليهـا لتغييـر
السلوك.

تم استخدام دراسة الحالة ضمن المجموعة الكبرى :
في حال ّ
1.نقرأ الحالة على المجموعة الكبرى
أن الحالة مفهومة من الجميع
2.نتأكد من ّ
3.نطرح األسئلة بالتتالي ونناقشها.

نقاط مهمة:

يجب أن تكون الحالة ذات صلة بالواقع المعاش من قبل المشاركين/ات
يجب تحضير أسئلة المناقشة بتسلسل منطقي
تتطلب وقت طويل لصياغة الحالة خاصة إذا كنت تعدها بنفسك

 -7جولة الطاولة
تدريبي يعتمد التسلسل في اإلنصات إلى آراء المشاركين/ات الراغبين في ذلك.
أسلوب
ّ

مراحل أسلوب جولة الطاولة:

1.شــرح األســلوب للمجموعــة ،وهــي أننّ ــا سنســتمع مــداورة حســب جلــوس المشــاركين /ات
زمنيــة ال تتعـ ّـدى الدقيقتيــن ،علــى أن ال تتّ ــم
معيــن ضمــن فتــرة
إلــى آرائهــم حــول موضــوع
ّ
ّ
ّ
المتكلــم أو التعليــق عليــه ،كمــا يحــق لمــن ال يرغــب فــي إبــداء الــرأي أن يقــول .Pass
مقاطعــة
معينا.
2.طرح سؤاال
ّ
كل فرد بدوره إذا أراد التعليق ،بينما يحافظ اآلخرون على الصمت.
3.إجابة ّ
4.إذا كان العدد قليال ،يمكن القيام بجولتين تليها مناقشة مفتوحة.

أهميّ ة األسلوب

إعطاء فرصة للمشاركين/ات كافة للتعبير عن آرائهم.
ينظم الوقت والمداخالت.
 ّ
يلغي تشويش المشاركين/ات على بعضهم البعض.
الحث على اإلنصات.

لزيادة فعاليّ ته:
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تتعدى العشرين مشاركا/ة.
التقنية ضمن مجموعات ال
نستخدم هذه
ّ
ّ
نتفادى إحراج األفراد غير الجاهزين للتعبير عن آرائهم ،وذلك بعدم اإلصرار على الكالم.
ال يتم استخدامها لجمع أفكار ومعلومات حول المواضيع المفتوحة.

 -8جرائد الحائط
يستعرض المشاركون/ات من خالل هذا األسلوب معلوماتهم ومواقفهم باإلجابة على تمارين أو
مدونة على أوراق كبيرة معلقة على الحائط في أرجاء مختلفة من القاعة.
أسئلة
ّ

القسم الثاني التدريب

عناصر دراسة الحالة:

مراحل أسلوب جرائد الحائط:

1.تحضـر التماريـن أو األسـئلة علـى جرائـد الحائط مسـبقا (أسـئلة “صـح“ أو “خطأ“ ،تمارين
“صـل الجمـل ببعضهـا““ ،ضع في التسلسـل المنطقي)“...
2.تعلق الجرائد على الحائط في أماكن مختلفة في القاعة وبشكل تمنع التزاحم عليها،
3.يشرح المدرب/ة األسلوب للمشاركين/ات كما يلي :
 .ألقد تم تعليق عدة أوراق كبيرة تتضمن أسئلة متنوعة حول موضوع جلستنا في
أرجاء مختلفة من القاعة (يشير إليها).
.بسوف يجيب كل مشارك/ة عن سؤال واحد على كل ورقة كبيرة بشكل فردي
وبدون مناقشة اإلجابة مع اآلخرين.
4.يحدد المدرب/ة الوقت على أن ال يزيد على ال  15دقيقة،
5.يتحرك الجميع في القاعة محاولين اإلجابة عن األسئلة،
6.عند انتهاء المهلة المحددة يطلب من الجميع العودة إلى أماكنهم،
7.تجمـع الجرائـد بالتسلسـل الـذي يخـدم أهـداف الجلسـة وتعلـق علـى اللـوح القلاب علـى
مـرأى مـن الجميـع،
8.تقـرأ األسـئلة بالتتالـي إضافـة إلـى أجوبـة المشـاركين/ات ،تشـرح ،تناقـش وتصـوب إذا
لـزم األمر،
9.تستخلص النقاط األساسية من كل جريدة في حال كانت تشير إلى جزء من الموضوع.

أهمية األسلوب:

يجعل المشاركين/ات يتحركون من أماكنهم،
يلغـي خـوف المشـاركين/ات مـن أن يكـون لديهـم إجابـات خاطئـة ،فالتعليـق سـيتم علـى
اإلجابـات وليـس علـى المجيـب،
يعطي المشاركين/ات حرية في إختيار األسئلة التي يودون اإلجابة عنها.

 -9المسرح التفاعلي
هو مسرح حي للتنشيط االجتماعي ،يتيح للجمهور امكانية التفكير والتواصل والتفاعل والتعبير
ً
مشتركا بالنص
والمناقشة مع الممثلين وفيما بينهم بكامل الحرية لدرجة يصبح المتفرج
والتمثيل ورسم الحركة.
في المسرح التقليدي  ،يقتصر األداء على مسرحية محددة ويتكشف عمل المسرحية دون أن
التواصل مع الجمهور الذين يعملون كمراقبين سلبيين .على العكس من ذلك ،في المسرح
التفاعلي ،يشترك أعضاء الجمهور بشكل مباشر ،مما يجعلهم مشاركين نشطين في المسرحية.
جنبا إلى جنب مع المسرح المغامر ،مما يمحو أي جدران تفصل
غالبا ما يسير المسرح التفاعلي ً
ً
الجمهور عن فناني األداء .قد ُيطلب منهم تقديم اقتراحات األداء (كما في المسرح االرتجالي )،
او المشاركة في األداء .باإلضافة إلى ذلك  ،قد ُيطلب من الجمهور المشاركة في تغيير مسار
تماما من خالل المشاركة في تصويت جماعي للمساعدة في توجيه الحبكة في اتجاه
المسرحية
ً
جديد ،في األوساط العالجية والتعليمية ،قد تتم دعوة الجمهور لمناقشة القضايا ذات الصلة
مع فناني األداء.
غالبا لتوضيح النقاشات
المسرح التفاعلي ليس
مخصصا للترفيه فحسب ،بل يتم إنتاجه ً
ً
األخالقية الواقعية .يتيح المسرح التفاعلي للجمهور االنغماس التام كممثلين مشاركينُ .يمنح
أيضا التفاعل مع
الجمهور الفرصة ليصبح من الشخصيات الرئيسية على المسرح ،ويمكن ً
الممثلين.
داخل المجتمع.
َ
المسرح هو مسرح ملتزم
إذا هذا
ٌ
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تُ َح َّد ُد بفكرتين أساسيتين هما:
اختالف هذا المسرح عن المسرح التقليدي من حيث – توجهه فهو مسرح موجه في األساس.
ً
سلفا
من حيث عالقته بالجمهور ،فهو يتعامل مع المتفرج بطريقة مختلفة عندما ُي َح ِّد ُد
ً
مدركا ما يريده منه.
نوعية هذا المتفرج ،ويتوجه إليه مباشرة
ً
جذريا عن المسرح
لهذا فإن عالقته بالناس والمكان وكل مكونات العرض المسرحي تختلف
التقليدي.
أهم أسس هذا المسرح هي الرغبة بالخروج من المسرح من قالبه التقليدي وعلى مستويات عدة.
المكان :فهذا المسرح ال ُي َق َّد ُم في صاالت المسرح التقليدية.
ْس ُر العالقة المتفق عليها والتي تفصل بين الممثل والمتفرج وبين الخشبة والصالة
الجمهورَ :يك ِ
أن على المتفرج أن يدخل في اللعبة المسرحية في كل
وبين المرسل والمتلقي .بحيث يبدو َّ
مراحلها وأن يناقش ما يراه.
(الم َيسر) في المسرح التفاعلي ،وهي
ومن جملة المرتكزات التي يعتمدها هذا المسرح هي ُ
تسمية اطلقها الباحث على الشخص الوسيط بين الممثلين والمتفرجين للتحكم في سير العرض
يساعده لالشتراك والتفاعل مع احداث العرض ،اذ انه
وتوجيه الممثلين ،ودفع المتفرج باالتجاه الذي
ِ
ُ
بمثابة الشريان الرئيسي في العرض التفاعلي يأخذ على عاتقه ضبط ايقاع العرض من خالل توجيه
بوصلة العرض اثناء فتح النقاشات مع المتفرجين .
وظيفة المسرح :إنه مسرح يعتمد على مبدأ االرتجال واللعب ،ويحاول أن يحافظ على مبدأ المتعة
(أي متعة المتلقي) ويقلب أسس المسرح التقليدي من أجل فتح حوار مع متلقيه حول موضوع
محدد (وهذا يعني دخول تعديالت جوهرية على مبدأ النص المسرحي وعلى مبدأ العرض
المسرحي ومهمة الممثل وأدائه  ،وحتى على الحدود التي تفصل بين المسرح وأنشطة أخرى قد
ً
أصال).
مسرحا
ال تسمى
ً
ً
المثير في الموضوع فال
الشيء
تطوير في المواضيع المطروحة  ،وهنا يبرز
أيضا
ونتج عن ذلك
ُ
ُ
ٌ
ً
أساسا باألمور الحيوية التي يعيشها
ترتبط
أصال للنص التقليدي والموضوعات التي تُ َق َّد ُم
وجود
ً
ُ
المتلقي.
ً
انطالقا من هذه األسس األولية تعددت صيغ هذا المسرح وأشكاله باختالف الزمان والمكان.

ت -صفات ومهارات المدرب/ة
14

 -1مقدمة
المدرب/ة هو الذي يخطط وينفذ نشاطا تدريبيا بهدف تحقيق التغيير في معلومات و/أو مهارات و/
ّ
أو إتجاهات المشاركين/ات.
ّ
المعلم/ة لناحية نقل المعارف والمعلومات ،ولكن هذه المعلومات في
المدرب/ة
يشبه
ّ
ً
ً
لترد على حاجة محددة لدى المشاركين/ات وليست برنامجا موحدا موضوع
التدريب تأتي ّ
ً
مسبقا.

القسم الثاني التدريب

أسس المسرح التفاعلي:

َ
المنشط/ة من ناحية إعتماده في التدريب على ديناميكية الجماعة وعلى
ويشبه أيضا
التمارين التطبيقية ولكن مهمته هي أعمق لناحية إكساب المشارك/ة المعلومات
والمهارات المحددة التي تساعده على تطوير أدائه.
المثقف/ة لناحية أخذه الخصائص الثقافية والمهنية واإلجتماعية للمشارك/ة
َ
كما أنه يشبه
بعين اإلعتبار ولكنه يسعى أكثر من المثقف إلى إكساب المشارك/ة معلومات ومهارات
واتجاهات محددة.
ويشبه اإلداري/ة لناحية تنظيم وإعداد وتنفيذ التدريب مع كل المستلزمات اإلدارية
واللوجستية والتنظيمية المواكبة لهذا العمل.
من أهم خصائص المدرب/ة الفعال هو التعلم المستمر :أي اإلصرار والحرص على استمرارية
اإلطالع والمعرفة في مجال التخصص من خالل القراءات أو حضور اللقاءات والمؤتمرات وكذلك
التخلص من آلية التقديم والعرض ونمطية األدوات واألساليب التقليدية من جهة واإللتزام بمبادئ
تعلم الكبار خالل التدريب من جهة أخرى.
فيما يلي بعض المحاور األساسية خالل جلسات التدريب:

 -2مهارات التواصل لدى المدرب/ة
القدرة على التعبير اللفظي :إن الطالقة في التعبير لها أهميتها في التدريب إذ تلعب
ً
ً
مهما كوسيلة رئيسية في وسائل االتصال ويقصد بها التعبير عن اآلراء
دورا
اللغة
واألفكار بوضوح تام دون تعقيد ،باستعمال المفردات والعبارات السهلة والواضحة.
فاللغة والحوار يتالءمان ويتغيران حسب المشاركين/ات المستهدفين/ات.
اعتماد إنطالقة حديث واثقة من حيث المضمون والشكل.
القدرة على اإلستماع الجيد إلى آراء المشاركين/ات وإستخالص المضمون وربطه
بالتدريب.
التأكد من ان المشارك/ة يصغي ويتابع.
التواصل الدائم عبر النظر لمراقبة ردة فعل المشاركين/ات مع اإلنتباه إلى عدم التركيز
على مشارك/ة دون اآلخر.
إستعمال لغة الجسد للمزيد من التواصل  :اإلشارات باأليدي ،الوقوف ،التنقل داخل
القاعة ،تعابير الوجه ،إلخ.
التمكن من معايير الصوت كالنبرة واإليقاع واإلرتفاع ومخارج الحروف.
عدم تحويل النقاش العقالني إلى انفعاالت وأحاسيس.
تجنب العبارات التي تسيئ إلى مشاعر اآلخرين.
استعمال حجج منطقية ومدعمة بالشواهد.
اتقان التعبير الكتابي الجيد.
الفعال وتأتي عن طريق الحماس
القدرة على اإلقناع  :إنها صفة من صفات المدرب/ة
ّ
للتدريب واللباقة في بعض المواقف التدريبية.

 -3سلوك المدرب/ة
التحضير النفسي والذهني من قبل المدرب/ة.
تقبل المشاركين/ات وعدم إطالق األحكام المسبقة عليهم.
 ّ
الحيوية وإثارة إهتمام المشاركين/ات لموضوع التدريب.
حل النزاعات والتوتر داخل المجموعة.
القدرة على ّ
تيسيير الجلسات دون السيطرة عليها.
التصرف بطبيعية.
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 -4نصائح تدريبية للمدرب/ة
تحديد األهداف المرجوة من التدريب.
ضرورة اإللمام بموضوع التدريب.
تخطيط ،تنظيم ،إدارة وتقييم جلسات النقاش والتدريب.
تنويع األساليب والتقنيات والتمارين التدريبية الناشطة والتشاركية.
الربط بين المعلومات والمهارات موضوع التدريب وعمل المشاركين/ات الفعلي.
ضبط إيقاع ووقت جلسات العمل والنقاش.
 ّ
حث المشاركين/ت على النقد البنّ اء والبناء على خبراتهم.
إثارة اإلهتمام من خالل عرض إحصاءات وتجارب ومنشورات إلخ.
الفعال أن تتوفر فيه عادة االنتباه المركز إلى
دقة المالحظـة :من أهم الصفات للمدرب/ة
ّ
ما يدور حوله في داخل القاعة وكذلك إلى أوضاع المشاركين/ات.
االستعداد المسبق :على مدار سنوات الخبرة العملية ومهما طالت ،فإنه على المدرب/ة
االستعداد المسبق للتدريب وعدم المخاطرة بدخول قاعة التدريب دون تحضير .فكم من
المفاجآت تهز مكانته المهنية وتسبب التوتر لديه.
اإلبداع والتغيير :من الضروري أن يحرص المدرب/ة على تجديد وتحديث ما يقدمه من
أساليب وأدوات تدريبية وحتى نمط التسلسل في العرض.
القدرة على نقل الخبرات :يجب أن يكون المدرب/ة ذا خبرة ودراية عالية علمية وعملية في
مجال تخصصه ليقوم بدور نقل هذه المعارف والخبرات والمهارات إلى المشاركين/ات
وتسهيل نقل الخبرات بين المشاركين/ات أنفسهم.
اإلندفاع في نقل المعرفة وعدم كتم المعلومات عن المشاركين/ات.
التمكن من الوسائل المستعملة وخاصة الوسائل التقنية مع إعتماد اللغة المالئمة في الدورة.

 -5نصائح تقنية للمدرب/ة
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اعتماد اللباس المالئم لمضمون التدريب وللفئة المستهدفة.
اعتمـاد وضعيـة الوقـوف خلال التدريـب مـع اإلنتقـال بشـكل عملـي ومنطقـي داخـل
المجموعـة ،ويمكـن الجلـوس ومراقبـة عـرض عمـل المشـاركين/ات خلال التماريـن التطبيقيـة.
المحبذ الجلوس وراء طاولة مما يخلق حواجز بين المدرب/ة وبين المجموعة.
من غير
ّ
التنظيم والترتيب خالل مختلف مراحل التدريب.
اإللتـزام بالوقـت والحضـور قبـل المشـاركين/ات إلسـتقبالهم وتـرك القاعـة بعـد خـروج كل
المشـاركين/ات منهـا.
ترتيب القاعة قبل وبعد اإلنتهاء من التدريب.
الحفاظ على وسائل اإليضاح.

القسم الثاني التدريب

المصداقية والصدق في الكالم والمواقف.
تفادي مظاهر العصبية (أيادي مكتوفة ،قلم إلخ).
قبول المستجدات والمشاكل التي لم يخطط لها وإيجاد الحلول البديلة.
التعرف على خصائص المجموعة.
إحترام المشاركين/ات في شتى الظروف وقبول التنوع واإلختالفات مع تقريب وجهات النظر.
التأكد من ان جميع المشاركين/ات يشاركون وأن األجواء المريحة واآلمنة تخيم على الدورة.
مساعدة المشاركين/ات وتوفير بنية مالئمة وأجواء جيدة خالل العمل والنقاش.
تحفيز المشاركين/ات على المشاركة وتوزيع األدوار.
إحترام اآلراء واألفكار.
التمتع بشخصية مرنة ومرحة.
حث المشاركين/ات إلحترام بعضهم البعض.

 -6نموذج بطاقة مراقبة وتقييم أداء المدرب/ة (يمكن أن تستخدم
كتقييم ذاتي للمدرب/ة)
أداء المدرب/ة

مالحظات
حول األداء

سلوك وتواصل المدرب/ة خالل الجلسة التدريبية
1.يرحب بالمشاركين/ات ويحاول تسميتهم باسمائهم
2.يظهر احتراما للمشاركين/ات ويقوم باتباع سلوك مهني في التعاطي
معهم
3.يفسح المجال للمشاركين/ات بطرح األسئلة ويجيب عليها
4.يصغي بانتباه للمشاركين/ات
5.يعتمد وضعية وقوف جيدة خالل ادارة الجلسة
6.يقوم بالتواصل البصري مع المشاركين/ات في معظم االحيان
7.يتحدث بصوت واضح وعال بما فيه الكفاية ليكون مفهوما من قبل
الجميع
8.يستخدم أساليب ناشطة لتشجيع المشاركة
9.يعيد النقاش إلى أهدافه األساسية في حال الخروج عن الموضوع
	10.يستخدم أسلوب طرح االسئلة واعادة الصياغة للتأكد من فهم المشاركين/
ات للمواضيع المطروحة
	11.يعتمد إيقاع للجلسة مقبول من قبل المشاركين/ات
	12.يمتلك ضبط الذات خالل النقاش
	13.يحسن استخدام األدوات السمعية -البصرية والمعدات التدريبية
	14.يقدم المنشورات الضرورية حول المادة التدريبية
المدرب/ة ومضمون الجلسة التدريبية
	15.يقوم بتقديم وشرح اهداف الجلسة بشكل واضح
	16.يوضح أهمية وصلة الموضوع المطروح بخبرات المشاركين/ات
	17.يقدم محتوى الجلسة بطريقة منطقية ومنظمة
	18.لديه اطالع واسع ومعرفة كافية حول المادة التي يقوم بتقديمها
	19.يبدأ وينهي الجلسة في الوقت المحدد
	20.يتابع مخطط الجلسات عند التنفيذ
	21.يقوم بمراجعة وتلخيص النقاط الرئيسية في نهاية الجلسة
	22.يحث المشاركين/ات على استخالص النتائج من خالل تقصي االجوبة
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يتوجب على المدرب/ة التحضير الجيد قبل فترة من تنفيذ التدريب واإلطالع على كافة مكونات
الحقيبة التدريبية في سبيل ضمان أفضل جودة تدريبية .لذا من الضروري التمكن من الدليل
التدريبي وكافة األدوات المساندة من جهة واللجوء إلى األبحاث الورقية واإللكترونية المتعلقة
بمضمون التدريب من جهة أخرى.

ج -التأكد من خلفية المشاركين
من مهمات المدرب/ة قبل التدريب التعرف على الخلفية الثقافية والعلمية للمشاركين/ات وكذلك
على خبراتهم وتجاربهم في الحقل الميداني وخاصة المتعلقة بمضمون التدريب.
من أهم ما يجب معرفته عن المشاركين/ات:
المستوى والتحصيل العلمي
سنوات الخبرة في العمل الميداني
العمر
الدورات التدريبية التي تابعوها سابقا
الخصائص والمميزات
اإلحتياجات والتحديات المتعلقة بمضمون الدورة
من المفضل أن ال يتعدى عدد المشاركين/ات ال  20مشارك كي ال تتأثر نوعية التدريب في حال زاد
العدد عن ذلك.

ح -التحضيرات التقنية
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تشمل هذه المرحلة المهمات التالية:
التأكد من عدد المشاركين/ات
التأكد من استالم ودراسة استمارات المشاركة في الدورة التدريبية
تحضير البيئة التدريبية:
وسعة القاعة) وامكانية وجود قاعة أخرى لعمل المجموعات،
قاعة التدريب (شكل ِ
شكل جلوس المشاركين/ات،
األجهزة والمعدات التدريبية الضرورية لكل جلسة تدريبية،
شاشة العرض،
الوسائل السمعية -البصرية عند الضرورة،
جهاز الكومبيوتر عند الضرورة،
اللوح القالب مع الورق،
أقالم ملونة للوح القالب،
تلصيق او معجون لتعليق أوراق اللوح القالب،
لوازم السكريتاريا واللوازم اإلدارية،
القرطاسية،
األوراق الالصقة،
افادات المشاركة،
ترتيبات ومعدات االفتتاح واالختتام،
بطاقات كرتون ألسماء المشاركين/ات،
الخدمات التقنية الكهربائية،
التجهيزات المتفرقة،
اإلضاءة الجيدة،

القسم الثاني التدريب

ث -التمكن من الحقيبة التدريبية

التهوئة والتكييف،
ضبط مصادر اإلزعاج والضوضاء،
أماكن ومكونات اإلستراحات وغيرها،
الملفات التدريبية للمشاركين/ات،
المنشورات للتوزيع،
المالحق المتعلقة بكل جلسة تدريبية،
العروض الضوئية،
عروض الفيديو،
التواصل مع منسق التدريب لإلتفاق على األمور اإلدارية والتنظيمية.

خ -نموذج لبرنامج “دورة تدريب المدربين لمثقفي
األقران“
فيما يلي نموذج لبرنامج “دورة تدريب المدربين لمثقفي األقران“  .من الجدير ذكره أن هذا البرنامج
ال يغطي جميع المواضيع والمهارات الحياتية .يمكن لفريق التدريب في كل بلد إعداد برنامج الدورة
ً
استنادا إلى الحاجات التدريبية للمشاركين في الدورة التدريبية.
تم إعداد النموذج أدناه لدورة تدريب المدربين لمدة  6أيام ل  20مشارك حيث تمتد مدة كل جلسة
تدريبية بين ساعة ونصف إلى الساعتين .يمكن زيادة أو تقليص عدد األيام وساعات التدريب
اليومية ليتالءم مع إمكانية حضورالمشاركين ووقتهم المتاح والمواضيع التي ستطرح في الدورة
التدريبية.
يجب على دورة تدريب المدربين لمثقفي األقران أن تتضمن المواضيع التالية:
 لمحة عامة عن تدريب الكبار وأساليب التدريب.
كيفية التحضير للدورة التدريبية.
لمحة عامة عن نهج تثقيف األقران ( ماذا ،لماذا كيف.)... ،
بعض المواضيع الصحية واالجتماعية للشباب (وفق األولويات في كل بلد).
المهارات الحياتية للشباب (المالئمة للمواضيع المختارة أعاله).
تمارين محاكاة من قبل المشاركين عبر تيسيير جزء من دورة مثقفي األقران مستخدمين
مخطط الجلسات المدرجة في دليل التدريب.
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الجلسة
الثالثة
ساعتان

الجلسة
الثانية
ساعتان

الجلسة
األولى
ساعة
ونصف

القسم الثاني التدريب

تحضير مخطط جلسة
تدريبية

التدريب /التعلم الناشط
خصائص المدرب
الفعال

اإلفتتاح التعارف
التوقعات األهداف
والبرنامج
األمور اإلدارية

التسجيل وقهوة الصباح

اليوم األول

كما ذكرنا سابقاً  ،ال يمكننا تغطية جميع المواضيع المتعلقة بحياة الشباب الصحية واالجتماعية
في دورة تدريبية واحدة ،لذا:
يتعين على فريق التدريب اختيار المواضيع المهمة في بلدانهم أو تقسيم المادة
التدريبية إلى عدة ورش عمل وتغطية جميع المواضيع ضمن فترة زمنية محددة.
إن المواضيع المدرجة في الدليل غير متسلسلة ،وبالتالي يمكن لفريق التدريب اختيار
المواضيع التي تناسبه شرط تغطية جميع مخططات الجلسات الموجودة تحت كل
موضوع.
من األفضل أن تتضمن كل دورة تدريبية بعض المواضيع الصحية واالجتماعية والمهارات
الحياتية المالئمة لها.

د -مخطط جلسات تدريب المدرب

الصحة الجنسية
واإلنجابية

والموارد

مدونة سلوك مثقفي
األقران
الدور فيما يتعلق
بتثقيف األقران

مراجعة اليوم السابق
تثقيف األقران
المعلومات والتحفيز
والمهارات الحياتية

اليوم الثاني

1.التدريب ،التعلم الناشط
1.خصائص المدرب الفعال
1.تحضير مخطط جلسة تدريبية
قبل عرض كافة المخططات المتعلقة بجلسات التدريب من المهم األخذ بعين اإلعتبار النوع
اإلجتماعي (أهميته وأثره) عند تنفيذ الجلسات وخاصة في األمثلة المعطاة من قبل المدرب.

تقييم اليوم التدريبي

مهارة التواصل  1و 2
التحضير لتمارين
للمحاكاة

استراحة الغذاء ( ساعة واحدة)

زواج األطفال ( ) 2
مخاطر زواج األطفال
اإللتهابات المنقولة
جنسيا

مهارة الحزم والرفض
بإيجابية

قهوة الصباح

اليوم الرابع

استراحة قهوة (  30-15دقيقية)

زواج األطفال ()1

مراجعة اليوم

اليوم الثالث

الموضوع
تدريب
المدربين

المدة

األهداف التفصيلية

مخطط الجلسة
التدريب /التعلم
الناشط

ساعة واحدة

التعريف بالتدريب او التعلم الناشط.
تحديد المقارنة بين األسلوب
التقليدي وأسلوب التعلم الناشط.
تعداد المعلومات الضرورية عن
المشاركين قبل البدء بالدورة
التدريبية.

خصائص المدرب
الفعال

ساعة واحدة

تحديد خصائص المدرب الفعال.
تحديد مكونات نموذج تقييم
المشاركين للمدرب.

تحضير مخطط جلسة
تدريبية

ساعة ونصف

تعداد مكونات مخطط جلسة تدريبية.
تحضير مخطط جلسة تدريبية.

محاكاة لجلسة تدربية
من قبل المشاركين

محاكاة لجلسة تدربية
من قبل المشاركين

محاكاة لجلسة تدربية
من قبل المشاركين

اليوم الخامس
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20
مراجعة واختتام
وتقييم نهائي للدورة
التدريبية

محاكاة لجلسة تدربية
من قبل المشاركي

محاكاة لجلسة تدربية
من قبل المشاركين

اليوم السادس
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األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
التعريف بالتدريب او التعلم الناشط.
تحديد المقارنة بين األسلوب التقليدي وأسلوب التعلم الناشط.
تعداد المعلومات الضرورية عن المشاركين قبل البدء بالدورة التدريبية.

المدة الزمنية للجلسة

 -5المرحلة الخامسة( :دقيقتان)

ساعة واحدة.

خالصة لنقاط البحث في الجلسة

 20مشارك

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:
يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 20( :دقيقة)
التعريف بالتدريب
تمرين فردي:
يوزع المدرب/ة الئحة اإلحتماالت على المشاركين ويطلب من كل فرد منهم إختيار جملة
من الجمل التي تتناسب مع منطق المتدرب.
يعلن بعض المشاركين عن الجمل التي اختاروها مع إعطاء الحجج والبراهين.
يستنتج المدرب/ة أن الجمل كافة مكملة بعضها لبعض  +أهمية الحجج والبراهين من قبل
المدرب في التدريب.

 -3المرحلة الثالثة 30( :دقيقة)
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المعلومات الضرورية عن المشاركين
نقاش عام
يطرح المدرب السؤال على المشاركين :ما هي المعلومات التي يجب أن يعرفها المدرب
عن المشاركين قبل البدء بالدورة.
يتلقى األجوبة ومن ثم يضيف عند الحاجة ويؤكد على أن التعرف على بعض األمور
الخاصة بالمشاركين تسمح للمدرب ببناء دورة تدريبية مالئمة لهم.

عدد المشاركين

المقارنة ما بين األسلوب التقليدي واألسلوب الناشط في التدريب
تمرين جماعي
يوزع المدرب/ة المشاركين إلى  4مجموعات ويوزع على األعضاء كافة جدول المقارنة
ويطلب منهم كل مجموعة على حدى أن تعبئ األقسام الفارغة من الجدول.
يعلـن منـدوب كل مجموعـة سـريعا نتائـج مجموعتـه ومـن ثـم يؤكـد المـدرب/ة او يصـوب عنـد
الحاجة.

القسم الثاني التدريب

مخطط الجلسة :التدريب – التعلم الناشط

 -4المرحلة الرابعة 10( :دقائق)

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق ،ملحق رقم  :1جدول اختيار
الجمل ،ملحق رقم  :2جدول المقارنة.
المعلومات المرجعية ونتائج التمارين :العودة للفصل ذاته

ملحق رقم  :1جدول اختيار الجمل :تمرين فردي
التدريب/التعلم الناشط
هل التدريب أو التعلم الناشط هو:
إثارة إهتمام المشترك وتحفيزه ودعمه للتطور؟
ربط المضمون بواقع المشترك ؟
إشراك المشترك في مراحل التحضير وتنفيذ ومتابعة الجلسات والعمل ؟
إعطاء المشتركين وصفات جاهزة يمكنهم إستعمالها في حياتهم ؟
تعزيز الحوار ،النقاش ،التطبيق والتجربة ؟
توصيل معلومات للمشتركين ؟
عرض األخطاء والتعلم من خاللها ؟
ً
دوما ؟
إسعاد المشتركين من خالل خلق أجواء المرح
إفادة المشتركين من المعلومات والمهارات بشكل مباشر ؟
التنمية الذاتية من خالل الممارسة التي هي أفضل مدرسة ؟
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مقارنة بين أسلوب التلقين واألسلوب الناشط
وجه المقارنة

المنهج التقليدي

المنهج الناشط

القسم الثاني التدريب

ملحق رقم  :2جدول المقارنة :تمرين جماعي

مخطط الجلسة :خصائص المدرب الفعال
األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
تحديد خصائص المدرب الفعال.
تحديد مكونات نموذج تقييم المشاركين للمدرب.

شخصية المتعلم

تابعة

المعلومة

المعلومة من قبل المدرب

التركيز

على مضمون الجلسة

جو التعلم

رسمي ،سلطة المدرب

ساعة واحدة.

تحديد االحتياجات

بواسطة المدرب

عدد المشاركين

األساليب التعلمية

تعتمد على نقل المعرفة

التقييم

بواسطة المدرب

الفترة الزمنية

ينتهي بمرحلة معينة

المدة الزمنية للجلسة

 20مشارك

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 40( :دقيقة)
خصائص المدرب الفعال
عمل مجموعات:
يقسم المدرب/ة المجموعة الكبرى إلى  4مجموعات ويطلب من كل منها أن تحدد ما
هي خصائص المدرب الفعال .بعد عمل المجموعات يعرض مندوب كل مجموعة نتائج
مجموعته .يعلق المدرب ويؤكد على المعلومات الصحيحة كما يصوب المعلومات التي
بحاجة لتصويب.

 -3المرحلة الثالثة 20( :دقيقة)
مكونات نموذج تقييم المشاركين للمدرب

24

نقاش عام
يطرح المدرب السؤال على المشاركين :ما هي المعلومات التي يجب أن ترد في نموذج
تقييم المشاركين للمدرب في آخر التدريب والتي تعكس إلمامه بموضوع التدريب
وبأساليبه؟
يتلقى األجوبة ومن ثم يضيف عند الحاجة ويصوب المعلومات التي بحاجة لتصويب
ليعرض في الختام النموذج الذي حضره.
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اداء المدرب

خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.
	12.يقدم محتوى الجلسة بطريقة منطقية
ومنظمة

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق ،ملحق رقم  :3نموذج تقييم
المشاركين للمدرب.
المعلومات المرجعية :العودة للفصل ذاته.

ملحق رقم  :3نموذج تقييم المشاركين للمدرب
ادى العمل
بطريقة
جيدة

اداء المدرب

خلق مناخ ايجابي ومحترم للتعلم
1.يرحب بالمشاركين

ادى العمل
ولكن بحاجة
لتحسين

	13.لديه معرفة كافية حول المادة التي يقوم
بتقديمها
	14.يبدأ وينهي الجلسة في الوقت المحدد
	15.يلتزم باهداف الجلسة
	16.يتابع مخطط الجلسات عند التنفيذ

لم يؤد
العمل
بطريقة
جيدة

مهارات التقديم
	17.يستخدم اساليب ناشطة لتشجيع
المشاركة
	18.يقوم باعادة توجيه المشاركين الى
المحتوى عند فتح اي مناقشة  /تعليقات
ال عالقة لها بالموضوع االساسي
	19.يستخدم اسلوب طرح االسئلة واعادة
الصياغة للتأكد من فهم المشاركين
للمواضيع المطروحة

2.يحاول تسمية المشاركين باسمائهم
3.يمارس االصغاء االنعكاسي
4.يقوم باتباع سلوك مهني في التعاطي
مع المشاركين

	20.خالل االنشطة يقوم باعطاء تعليمات
واضحة وكاملة

5.يجيب على اسئلة واحتياجات المشاركين

	21.يعتمد إيقاع للجلسة مقبول من قبل
المشاركين

6.يعتمد وضعية وقوف جيدة خالل ادارة
الجلسة

	22.يمتلك ضبط الذات خالل النقاش

7.يقوم بالتواصل البصري مع المشاركين
في معظم االحيان

	23.يحسن استخدام المواد التدريبية
والمنشورات

8.يتحدث بصوت واضح وعال بما فيه
الكفاية ليكون مفهوما من قبل الجميع
افتتاح الجلسة
9.يجذب انتباه المشاركين

26

القسم الثاني التدريب

 -4المرحلة الرابعة( :دقيقتان)

ادى العمل
بطريقة
جيدة

ادى العمل
ولكن بحاجة
لتحسين

لم يؤد
العمل
بطريقة
جيدة

	10.يقوم بتقديم وشرح اهداف الجلسة
بشكل واضح
	11.يوضح اهمية وصلة الموضوع المطروح
بخبرات المشاركين
تنظيم محتوى الجلسة

انهاء الجلسة
	24.يقوم بمراجعة وتلخيص النقاط الرئيسية
في نهاية الجلسة
	25.يحث المشاركين على استخالص النتائج
من خالل تقصي االجوبة
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األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
تعداد مكونات مخطط جلسة تدريبية.
تحضير مخطط جلسة تدريبية.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة ونصف.

عدد المشاركين
 20مشارك

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 10( :دقائق)

القسم الثاني التدريب

مخطط الجلسة :تحضير مخطط جلسة تدريبية

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق ،ملحق رقم  :4نموذج مخطط
جلسة تدريبية.

ملحق رقم  :4نموذج مخطط جلسة تدريبية
عنوان الدورة التدريبية.......................................................................................... :
عنوان الجلسة التدريبية..........................................................................................:
األهداف التفصيلية ............................................................................................ :
الفئة المستهدفة .............................................................................................. :
المدة الزمنية  .................................:المكان ........................................................ :
تفصيل الجلسة ................................................................................................. :

المضمون
العنوان

األسلوب

المدة

المدرب

التفاصيل

مكونات مخطط جلسة تدريبية

نقاش:
يوزع المدرب/ة على المشاركين نموذج مخطط جلسة ويناقش مكوناتها مع المشاركين.
ويؤكد أنه يمكن أن يكون هنالك نماذج أخرى ولكن المكونات ال تتغير من نموذج آلخر.

 -3المرحلة الثالثة 70( :دقيقة)
التخطيط لجلسة تدريبية

28

عمل مجموعات
يقسم المدرب/ة المجموعة الكبرى إلى  4مجموعات ويطلب من كل منها أن تحضر مخطط
جلسة تدريبية لموضوع يختارونه هم (مثال :تقنيات التواصل ،العمل الجماعي .).... ،بعد
عمل المجموعات يعرض مندوب كل مجموعة نتائج مجموعته .يعلق المدرب ويؤكد على
المخططات التدريبية الصحيحة كما يصوب المخططات التي بحاجة لتصويب.
مدة عمل المجموعات 45 :دقيقة.
مدة خالصة األفكار 25 :دقيقة.

 -4المرحلة الرابعة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المواد والمعدات الالزمة .......................................................................................:
......................................................................................................................
مستندات للتوزيع ............................................................................................... :
......................................................................................................................
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ذ -مخطط جلسات تثقيف األقران
1.تثقيف األقران
2.المعلومات والتحفيز والمهارات الحياتية والموارد
3.مدونة سلوك مثقفي األقران
4.دورنا في ما يتعلق بتثقيف االقران

الموضوع
تثقيف األقران

مخطط الجلسة

المدة

القسم الثاني التدريب

مخطط الجلسة :تثقيف األقران
األهداف التفصيلية للجلسة

األهداف التفصيلية

تثقيف األقران

ساعة واحدة

تعريف مفهوم تثقيف األقران.
تحديد فوائد وحدود تثقيف األقران
تحديد بعض التحديات التي تواجع
نثقفي األقران.

المعلومات
والتحفيز والمهارات
الحياتية والموارد

نصف ساعة

تحديد المكونات األربعة األساسية
لبرنامج تثقيف األقران الناجح:
المعلومات والتحفيز والمهارات
الحياتية والموارد.

مدونة سلوك
مثقفي األقران

ساعة واحدة

تحديد مكونات مدونة سلوك
مثقفي األقران.

دورنا في ما يتعلق
بتثقيف األقران

ساعة واحدة

تحديد دور مثقفي األقران قبل
وأثناء وبعد جلسة تثقيف األقران.

في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
تعريف مفهوم تثقيف األقران.
تحديد فوائد وحدود تثقيف األقران.
تحديد بعض التحديات التي تواجه مثقفي األقران.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة واحدة

عدد المشاركين
 20مشارك

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:
يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 10( :دقئق)
التعريف بتثقيف األقران
تقنية النقاش:
يطرح المدرب/ة السؤال التالي :ما هو تثقيف األقران؟
يدون اإلجابات على اللوح القالب ويحاول التوصل إلى تعريف من خالل اإلجابات المدونة
ّ
بعد نقاش مع المشاركين.
بعدها يعرض المدرب/ة تعريف تثقيف األقران المكتوب على ورقة اللوح القالب.

 -3المرحلة الثالثة 35( :دقيقة)
مزايا وعيوب

30

تقنية جرائد الحائط:
يعلق المدرب/ة في قاعة التدريب ورقتين كبيرتين من أوراق اللوح القالب .يكتب على كل
منها عنوانا معينا:
على األولى“ :ما هي المزايا المحتملة لتثقيف األقران؟“
على الثانية “ :ما هي العيوب المحتملة لتثقيف األقران؟“
يطلب المدرب/ة من المشاركين التنقل في القاعة والتدوين بشكل فردي على كل ورقة
من األوراق المعلقة جوابا على السؤال المطروح.
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يختم المدرب/ة بالتأكيد على أن تثقيف األقران ليس الحل لكل مشكلة ،وأحيانا قد يكون
من األفضل استخدام نهج آخر .إن أهداف التدخل وخصائص الفئة المستهدفة أو اإلطار
ً
دورا في تحديد ما إذا كان تثقيف األقران مالئما أم ال.
المحدد كلها عناصر تلعب

 -4المرحلة الرابعة 10( :دقائق)
بعض التحديات التي تواجه مثقفي األقران
تقنية النقاش:
يطرح المدرب/ة السؤال على المشاركين :ما هي التحديات التي تواجه مثقفي األقران
في مهمتهم؟ يتلقى األجوبة ومن ثم يؤكد على بعض التحديات التالية:
صعوبة مثقفي األقران في مشاركة المعلومات ونقل المهارات .ومع ذلك ،تكمن
قوة تعليم األقران في قدرة مثقفي األقران على تغييراألعراف وبناء المهارات
بدال من مجرد مشاركة المعلومات الفنية وزيادة الوعي.
ً
مثقفو األقران هم مجموعة من الشباب والشابات الذين يعانون من مشاكلهم
الخاصة ويحتاجون إلى الكثير من الدعم لمساعدة أقرانهم .بدون التدريب والدعم
المناسبين ،يمكن أن يسيء مثقفون األقران استخدام دورهم أو ينتهكون
السرية ،أو يصبحون مثقلين بأعباء مشاكل اآلخرين.
عدم تقبل المجتمع لمثقفي األقران وأخذهم على محمل الجد.
انعدام األمن والسالمة خاصة في مناطق النزاعات.
عائق المصطلحات التقنية في بعض األحيان.
عدم تقدير مثقفي األقران.
عدم تقبلهم من قبل المجتمع واألهالي ألنهم يغيرون في بعض األحيان
المفاهيم السائدة.
عدم أخذهم على محمل الجد ألنه في بعض الحاالت ليسوا المرجع الصالح بل
عليهم أن يحيلوا األشخاص إلى الموارد المتوفرة في المجتمع بدل أن يأخذوا هم
القرار.
عدم تجديد معلوماتهم بشكل مستمر لمواكبة آخر المستجدات على صعيد
المشكالت اإلجتماعية التي يحاولون معالجتها.
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 -5المرحلة الرابعة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة
يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

القسم الثاني التدريب

يعطي المدرب/ة مدة  10دقائق إلى  15دقيقة للمشاركين كي يفسح في المجال أمام
الجميع لكي يتنقلوا من ورقة ألخرى ويدونوا إجاباتهم عليها .يذكر المدرب/ة أنه يستطيع
المشارك وضع عالمة ( )+أمام الجواب المكتوب من قبل اآلخرين والذي كان يود كتابته.
بعدها يجمع المدرب/ة الورقتين ويبدأ بنقاش ورقة تلوى األخرى مع المشاركين مع التأكيد
على ما هو صح والتصويب أو اإلضافة عند الضرورة .عند مناقشة مزايا وعيوب تثقيف
األقران مقابل أشكال أخرى من التثقيف ،قد يكون من المفيد استخدام جدول المزايا/
العيوب إلضافة نقاط أساسية إذا لزم األمر.

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
ورقة لوح قالب مكتوب عليها تعريف تثقيف األقران؛
ورقة لوح قالب مكتوب عليها جدول مزايا وعيوب تثقيف األقران.
المعلومات المرجعية :من الفصلين األول والثاني.

الرسائل األساسية للجلسة
إن تثقيف األقران عملية يتولى من خاللها المدربون أنشطة تثقيفية غير رسمية أو
منظمة مع اقرانهم (التقارب في السن والخلفية واإلهتمامات) على مدى فترة من
الزمن ،تهدف إلى تطوير المعرفة والمواقف والمعتقدات والمهارات والتمكين لتحمل
المسؤولية.
القرين هو شخص ينتمي إلى نفس المجموعة االجتماعية لشخص آخر أو مجموعات
أخرى .ويمكن أن تستند المجموعة االجتماعية على العمر والجنس والمهنة والحالة
االجتماعية؛ واالقتصادية و /أو الوضع الصحي ،الخ .ويشير التثقيف إلى تطور في
معارف أو مواقف أو معتقدات أو السلوك ناتج من عملية التعلم .الدعوة والمشورة،
وتيسير المناقشات والدراما وتوزيع المواد ،واإلحالة إلى الخدمات ،وتقديم الدعم،
وغيرها كلها وسائل وقنوات تثقيف؛

مزايا

عيوب

تحمل المسؤولية.
يتكلم المثقفون والمجموعة المستهدفة نفس
اللغة.
يكتسب مثقفي األقران المهارات التي تعتبر
مهمة لتطورهم الشخصي.
يكمل تثقيف األقران التدخالت التعليمية األخرى،
 ّ
مثل عمل المدرسين واألخصائيين االجتماعيين
ومقدمي الخدمات الصحية .يحدث تثقيف
األقران على مستوى المجتمع المحلي من هنا
فهو يمكن أن يوفر صلة وصل
مع الخدمات المجتمعية األخرى.
يصل مثقفي األقران إلى مجموعات يصعب
الوصول إليها.
إن تثقيف األقران فعال من حيث التكلفة.

مع تقدمهم في السن ،يتجاوز
مثقفي األقران دورهم من هنا
الحاجة إلى استقطاب وتدريب
أشخاص جدد.
من الصعب تقييم تأثير تثقيف
األقران.
إذا لم يتم تدريب مثقفي األقران
بشكل جيد ،يمكن لتثقيف األقران أن
يكون له تأثير ضار كتقديم معلومات
مضللة أو غير محترفة.
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األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
تحديـد المكونـات األربعـة األساسـية لبرنامـج تثقيـف األقـران الناجـح :المعلومـات والتحفيـز
والمهـارات الحياتيـة والمـوارد.

المدة الزمنية للجلسة
نصف ساعة

عدد المشاركين
 20مشارك

سير العمل في الجلسة

القسم الثاني التدريب

مخطط الجلسة :المعلومات والتحفيز والمهارات
الحياتية والموارد

 -3المرحلة الثالثة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعـدات التدريبيـة :القرطاسـية ،اللـوح القلاب مـع الـورق ،أقلام ملونـة للـوح القالب ،ورق
تلصيق.
المعلومات المرجعية :من الفصلين األول والثاني.

الرسائل األساسية للجلسة
توفيـر المعلومـات كتلـك المتعلقـة بالصحـة اإلنجابيـة أو تنظيـم األسـرة أو النـوع
اإلجتماعـي....
خلق الدافع ،أي تحفيز المشاركين على تغيير السلوك الخاطئ في ميادين مختلفة.
بناء المهارات الحياتية كالتواصل وحل المشكالت وأخذ القرار....
إحالـة المشـاركين إلـى المـوارد المناسـبة ،أي المراجـع المختصـة الصحيـة أو اإلجتماعيـة أو
المراكـز أو غيرهـا ...فـي المجتمـع.
هي المكونات األربعة األساسية لبرنامج تثقيف األقران الناجح.

 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 25( :دقيقة)
المعلومات والتحفيز والمهارات السلوكية والموارد
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تقنية التمرين الجماعي:
يرسم المدرب/ة أربعة أعمدة على اللوح القالب (مع العناوين التالية لكل عامود :األول:
توفير المعلومات ،الثاني :بناء المهارات الحياتية ،الثالث :خلق الحافز ،الرابع :اإلحالة إلى
الموارد) ويطرح السؤال التالي على المشاركين ،ماذا يمكن أن نكتب في كل مكون من
هذه المكونات األساسية لبرامج تثقيف األقران الناجحة ؟
يدون المدرب/ة الردود على اللوح القالب متبعا تصنيفا حسب المكونات األربع التالية
ّ
حتى اكتمال القائمة.
توفير المعلومات
خلق الحافز
بناء مهارات حياتية
اإلحالة إلى الموارد
حين يتم تدوين جميع الردود ،يناقش عندها المدرب /ما كتب مع إضافة ما يجب إضافته.
يوضح المدرب/ة أن هذه المكونات األربع هي متكاملة.
ّ
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األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
تحديد مكونات مدونة سلوك مثقفي األقران.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة واحدة

عدد المشاركين
 20مشارك

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 40( :دقيقة)
التعريف بمدونة السلوك

القسم الثاني التدريب

مخطط الجلسة :مدونة سلوك مثقفي األقران

محتوى مدونة السلوك:
احترام وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان؛
مراعاة النواحي الثقافية؛
احترام التنوع؛
تعزيز المساواة بين الجنسين واإلنصاف؛
ضمان وحماية السرية؛
تشجيع الفحص الذاتي للقيم؛ ال تفرض القيم؛
تجنب تقديم األدعاء الشخصي ضمن حدود الكشف عن أمور شخصية؛
توفير معلومات محدثة وصحيحة وغير متحيزة؛
كن على بينة من الحدود الفردية وكيفية تأثر األقران بسلوكك؛
االمتناع عن استغالل موقف احد األقران أو برنامج تثقيف األقران؛
يجمع ويناقش المدرب/ة اإلجابات ،ويصححها أو يضيف معلومات حسب الحاجة؛
يختم بالتأكيد على احترام مثقف األقران لكافة هذه المبادئ.

 -3المرحلة الثالثة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعـدات التدريبيـة :األدوات السـمعية -البصريـة ،العـروض الضوئيـة ،القرطاسـية ،اللـوح
القلاب مـع الـورق ،أقلام ملونـة للـوح القلاب ،ورق تلصيـق.
المعلومات المرجعية :من الفصلين األول والثاني.

تقنية النقاش والعمل الجماعي
يطرح المدرب/ة السؤال التالي على المشاركين“ ،ما معنى مدونة سلوك؟ “
يدون المدرب/ة كل الردود على اللوح القالب ومن ثم يحاول استنتاج تعريف لمدونة
السلوك:
“تحدد مدونات السلوك معايير األخالق المرغوبة والمتوقعة من قبل مجموعة معينة.
وتساهم في الترويج للمعايير المهنية وأخالقيات السلوك التي يجب أن تكون موجهة
ألعمال مثقفي األقران.
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مدونة السلوك هي وثيقة تتضمن مجموعة من القيم والمعايير والمبادئ ذات العالقة،
حيث تحدد من خاللها ما هو مرغوب وما هو غير مرغوب فيه من السلوك في إطار بيئة
العمل .كما أن هذه الوثيقة ترشد مثقفي األقران إلى الضوابط السلوكية التي يجب
االلتزام بها ،وبعض جوانب السلوك المهني منها “الحيادية ،والنزاهة ،ومراعاة األمانة،
واالنضباط ..الخ“.
يعرض بعدهاالمدرب/ة مدونة السلوك بالقول أن مثقفي األقران ،بحاجة إلى التصرف
بطريقة معينة لضمان الجودة وتحقيق أهداف البرنامج.
يطلب من كل  3مشاركين تشكيل مجموعة واحدة ويطلب من كل مجموعة شرح معنى
العبارة التي سيقوم بتوزيعها؛
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معايير برنامج تثقيف األقران:
تعطي صورة موضوعية لما هو عملي ومفيد وقد تم اختباره في برامج تثقيف األقران
للمبتدئين أو األقران األكثر خبرة؛
تضمن الجودة في جميع مراحل تطوير البرنامج وتنفيذه وتقييمه؛
تشرح كيفية تصميم البرامج وتقديمها .إن المعايير مفيدة في مرحلة التخطيط؛ وهي
أيضا مهمة مع تقدم البرنامج ،في حين قد تظهر الكثير من المخاوف ومن الممكن
القيام بتعديالت عملية؛
ً
إطارا للمتابعة والتقييم .فبمقارنة دورية لتقدم البرنامج وفقا للمعاير التي
تشكل
وضعت ،من الممكن قياس نجاح البرنامج وتحديد أين يجب توظيف الموارد للتحسين،
يمكن أن تكون المعايير بمثابة مؤشرات لقياس اإلنجاز واتخاذ التصحيحات خالل مسار
المشروع ومقارنة فعالية االستراتيجيات المختلفة؛
إن هذه المعايير معترف بها ويمكن جعلها علنية ،وبالتالي زيادة الوعي في المجتمع
حول سالمة البرنامج؛
تتضمن االعتبارات والمعايير األخالقية التي من المتوقع أن يطبقها
مدونة االخالقيات
ّ
مثقفي األقران أثناء عملهم .يضمن تطبيق هذه المبادئ ،إعتراف الجمهور المستهدف
وأعضاء المجتمع األوسع بسالمة برنامج األقران ونزاهة أولئك الذين ينفذوه؛
من المهم أن نذكر المشاركين أيضا بالمبادئ التوجيهية لالستجابة اإلنسانية :اإلنسانية
والحياد والنزاهة وعدم إلحاق أي ضرر؛
يجب أن يلتزم مثقفي األقران بمعايير تثقيف األقران ومدونة االخالقيات واحترام آليات
تنفيذها.

القسم الثاني التدريب

الرسائل األساسية للجلسة

مخطط الجلسة :دورنا فيما يتعلق بتثقيف األقران
األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
تحديد دور مثقفي األقران قبل وأثناء وبعد جلسة تثقيف األقران.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة واحدة

عدد المشاركين
 20مشارك

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 55( :دقيقة)
دورنا كمثقفي أقران قبل ،خالل وبعد
تقنية التمرين الجماعي:
يوزّ ع المدرب/ة بطاقة واحدة أو أكثر على كل مشارك حول األدوار قبل ،خالل وبعد
ويطلب منهم لصقها على إحدى اوراق اللوح القالب ،المعنونة :قبل الجلسة ،خالل
الجلسة وبعد الجلسة.
يطلب من المشاركين إضافات جديدة ،إذا لزم األمر.
يسـتخلص المـدرب/ة أن هـذه هـي المهام الرئيسـية لجلسـة تثقيف األقـران ،وأن المجموعة
سـوف تستكشـف بعضـا منها بمزيد مـن التعمق.

دورنا فيما يتعلق بجلسة تثقيف األقران
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قبل:

التقرب من األقران المتأثرين باألزمة اإلنسانية
إنشاء مجموعة من األقران
تحديد أو مسح أو رسم خريطة للخدمات المتاحة واالتصال بها وإنشاء الروابط
تحضير المواد الالزمة للجلسات والتأكد منها.
تحديد المكان واالتفاق عليه
التأكد من أن المكان مرتب ونظيف
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خالل:

بعد:

 بناء عالقات الثقة مع األقران
تشكيل مجموعة من ضباط االتصال من بين األقران
الترحيب باألقران
التأكد من جلوس األقران
التعارف
توقعات األقران ومخاوفهم
تقديم الدورة واألهداف وطرق العمل
إعداد الئحة القواعد األساسية
إبقاء األقران مهتمين ومشاركين/نشطين
استخدام الطرق التفاعلية
استخدام مهارات التواصل
التعامل مع مختلف الطباع في المجموعة
مناقشة القضايا الحساسة
ملئ التقييم القبلي والبعدي وكذلك تقييم الجلسة

القسم الثاني التدريب

التأكد من أن المحتوى جاهز وذات نوعية جيدة
إحضار المرطبات
دعوة المشاركين
تحديد المواضيع ذات األولوية
التمكن جيدا من المضامين

 -3المرحلة الثالثة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
المعلومات المرجعية :من الفصلين األول والثاني.

الرسائل األساسية للجلسة
حاول جعل األنشطة ناشطة قدر المستطاع؛
تستطيع احالة األقران إلى الخدمات؛
تذكر أن كل جلسة قد تقدم مجموعة مختلفة من االحتياجات؛
كلمـا كنـت علـى اسـتعداد ،سـتتداول الجلسـة بشـكل أفضـل وسـيكون لهـا تأثيـر أكبـر علـى
المشاركين؛
اعطاء اهتمام خاص لهذه التفاصيل خالل جلسة:
العمل الورقي
األمور اللوجستية
كيفية تكيف محتوى جلسة تثقيف األقران مع االحتياجات واألوضاع المحددة.

تحليل نتائج التقييم وإدخال التعديالت على الجلسات
متابعة بعض القضايا المتفق عليها مع األقران
تذكير األقران بمكان وموعد وتوقيت عقد الجلسة القادمة
متابعة وتحديث المعلومات المرتبطة بإحالة األقران
مشاركة المراجع والقراءات اإلضافية مع األقران
القيام بمناقشات فردية مع األقران

من ثم يوزع المدرب/ة المشاركين إلى  3مجموعات ويعطي لكل مجموعة حالة من الحاالت الواردة
أدناه .ينبغي أن يعملوا لمدة  10دقائق لتحديد اإلجراءات التي يجب اتخاذها في هذه الحالة ومن ثم
يعرضون نتيجة عملهم خالل  3دقائق لكل مجموعة.
يتم اعطاء مالحظات بعد كل عرض.
يركز المدرب/ة إلى أن بعض األدوار تبدأ قبل جلسة تثقيف األقران وبإمكانها أن تستمر خالل أو إلى
ما بعد الجلسة .مثال على ذلك :بناء الثقة مع األقران أو الدعوة/كسب التأييد لتثقيف األقران.
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الحاالت :

بناء عالقات الثقة مع األقران
إنشاء مجموعة من األقران
متابعة وتحديث المعلومات المرتبطة بإحالة األقران
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اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ
ﻟﻤﺪرﺑﻲ
ﻣﺜﻘﻔﻲ اﻷﻗﺮان
ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺠﻠﺴﺎت
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺣﻮل
اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ 2021

الدليل التدريبي
لمدربي مثقفي األقران
في المنطقة العربية
القسم الثا لث

مخطط الجلسات والمعلومات
المرجعية حول المواضيع الصحية
المختلفة والمهارات الحياتية
للشباب
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القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

العناوين الرئيسية
الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق
اإلنجابية وتنظيم األسرة
العنف المبني على النوع اإلجتماعي
زواج األطفال
فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب
واإليدز
اإلدمان
التغذية والنشاط البدني
المواطنة والمشاركة (السالم واألمان للحد
من التطرف)
ريادة األعمال ومهارات التوظيف
المعرفة
=
اإلختيارات
للجميع

صانعو

2

التغيير

تمكين
الشباب

تعجيل
تحقيق
الوعد
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الموضوع
الصحة الجنسية
واإلنجابية والحقوق
اإلنجابية وتنظيم
األسرة

مخطط الجلسة

المدة

األهداف التفصيلية

الصحة الجنسية
واإلنجابية

ساعة ونصف

تعريف الصحة االنجابية والجنسية.
تعداد مكونات الصحة االنجابية والجنسية.
تحليل أهمية الصحة االنجابية والجنسية.
حقوق الصحة االنجابية والجنسية.

األمومة اآلمنة ()1

ساعة و45
دقيقة

تعداد االستعدادات الضرورية قبل الحمل.
تعداد الدالئل على الحمل.
تعداد أهم األسباب للقيام بزيارات دورية
للطبيب خالل مراحل الحمل المختلفة.
تعريف أهم إنزعاجات تحصل خالل فترة
الحمل وكيفية التعامل معها.

األمومة اآلمنة ()2

ساعة وربع

تحديد سبب أهمية النظافة الشخصية
ً
خصوصا للمرأة الحامل.

األمومة اآلمنة ()3

ساعة واحدة

التغذية الجيدة خالل الحمل وبعد الوالدة.

تنظيم األسرة ()1

ساعتان

تعريف تنظيم األسرة.
تحليل فوائد تنظيم األسرة.
اتخاذ موقف ايجابي من تنظيم األسرة.

تنظيم األسرة ()2

نصف ساعة

تعداد وسائل تنظيم األسرة.
إحالة المشاركات إلى الموارد المتوفرة
في المجتمع إلعطاء المشورة الخاصة
بتنظيم األسرة.

اإللتهابات المنقولة
جنسيا

ساعة وربع

تعريف اإللتهابات المنقولة جنسيا.
تعداد طرق انتقال هذه اإللتهابات.
تعداد أعراض ومضاعفات اإللتهابات
المنقولة جنسيا.
تحديد طرق الوقاية المناسبة.

تعداد  3عادات حياتية على صعيد النظافة
الشخصية لحماية الحامل نفسها خالل
فترة الحمل.
تعداد السلوكيات الضرورية بعد الوالدة
لضمان صحة األم وحديث الوالدة على حد
سواء.
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العنف المبني على
النوع اإلجتماعي

الجنس والنوع
اإلجتماعي

ساعة وربع

التمييز بين الجنس والنوع االجتماعي.
تحليل كيف يتم تطبيق مفهوم النوع
االجتماعي في مجتمعنا.

ساعة واحدة

تعريف المساواة واإلنصاف بين الجنسين.
تحليل النتائج المترتبة على التمييز القائم على
النوع االجتماعي.
تحديد دور األهل لتعزيز المساواة في الحقوق
والمسؤوليات والفرص للبنين والبنات.

ساعة ونصف

تعريف مختلف أشكال العنف المبني على
النوع االجتماعي.
فهم أسباب ونتائج العنف المبني على
النوع االجتماعي.
ادراك أن عدم المساواة بين الجنسين
هو السبب الجذري للعنف القائم على
النوع االجتماعي.

زواج األطفال

ساعة وربع

التعريف بزواج األطفال.
تحديد أسباب زواج األطفال.

مخاطر زواج
األطفال

ساعة ونصف

تحديد المخاطر اإلجتماعية والنفسية
لزواج األطفال.
تحديد المخاطر الصحية لزواج األطفال.
تحديد مخاطر الحمل المبكر والتي على عالقة
بتنظيم األسرة.

ما العمل للحد من
زواج األطفال؟

ساعة

تحديد بعض التخالت التي تساهم في الحد
من زواج األطفال.

فيروس نقص
المناعة البشرية

ساعة ونصف

تعريف فيروس نقص المناعة البشرية
المكتسب واإليدز.
تعداد المراحل المختلفة من اإلصابة بفيروس
نقص المناعة البشرية المكتسب واإليدز.
تحديد عوامل الخطر وطرق اإلنتقال
والوقاية منه.
تحليل كيف تزيد األزمة اإلنسانية من خطر
اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
المكتسب واإليدز.
تحديد كيفية معرفة إصابة شخص ما.
تعداد ما يجب فعله إذا تم تشخيص
الشخص إيجابيا.
وصف أين ومتى وكيفية الحصول
على الخدمات.

استكشاف
المواقف تجاه
المساواة
واإلنصاف بين
الجنسين
فهم العنف
المبني على النوع
اإلجتماعي

زواج األطفال

فيروس نقص
المناعة البشرية

المكتسب واإليدز

المكتسب واإليدز

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

جدول مخطط الجلسات

الموضوع

مخطط الجلسة

المدة

األهداف التفصيلية
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اإلدمان

التغذية والنشاط
البدني

المواطنة والمشاركة
(السالم واألمان

اإلدمان ()1

ساعة وربع

التعريف باإلدمان.
تحديد أنواع اإلدمان.

اإلدمان ()2

ساعة ونصف

تحديد مساوئ اإلدمان.

التغذية والنشاط
البدني ()1

ساعتان

التعريف بالتغذية السليمة وبهرم
الدليل الغذائي.
إعطاء نصائح لتحضير الطعام.
الحفاظ على نظام غذائي صحي.
شرح النشاط البدني والرياضة لدى الشباب.

التغذية والنشاط
البدني ()2

ساعتان

تعداد المشكالت الصحية الناجمة عن
سوء التغذية.
تحديد أسباب السمنة والحد منها.
تحديد أسباب نقص التغذية ونتائجه.
تعداد أنماط األكل العاطفي.
تعداد التوصيات العالمية حول النشاط
البدني من أجل الصحة.

مشاركة الشباب ()1

ساعة و45
دقيقة

تعريف الشباب.
تأثير النزاع على الشباب.
أهم التحديات التي يعيشها الشباب.
فوائد نشر مفاهيم تقبل اآلخر واإلبتعاد عن
العنف والتطرف.
بعض أساليب التوعية للحد من
العنف والتطرف.

مشاركة الشباب ()2

ساعة ونصف

التعريف بالمواطنة ،بأهدافها ،بقيمها
وبعناصرها.
تحديد لماذا مشاركة الشباب؟
عرض للتحديات التي تؤثر في عزوف الشباب
عن المشاركة.
التأكيد على التوجهات والتوصيات لدعم
مشاركة الشباب.

ريادة األعمال

ساعتان

التعريف بريادة األعمال.
تحديد صفات رواد األعمال ومهاراتهم.
عرض ألهمية اإلبتكار في ريادة األعمال.

مهارات التوظيف

ساعة وربع

التعريف بالمهارات الضرورية
لتوظيف الشباب.

للحد من التطرف)

ريادة األعمال
ومهارات التوظيف
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الموضوع

مخطط الجلسة

المدة

األهداف التفصيلية

الصحة الجنسية اإلنجابية والحقوق اإلنجابية وتنظيم
األسرة
مخطط الجلسة :الصحة الجنسية واإلنجابية
األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
تعريف الصحة االنجابية والجنسية.
تعداد مكونات الصحة االنجابية.
تحليل أهمية الصحة االنجابية.
دراك حقوق الصحة االنجابية والجنسية.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة ونصف.

عدد المشاركين
 20مشارك.

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 40( :دقيقة)
مقدمة حول الصحة االنجابية
تقنية دراسة الحالة:
يقرأ المدرب حالة “قرية أم قاسم“ ويناقش مع المشاركين األسئلة التالية:
 .أما هي المشاكل التي تعانيها هذه القرية؟
 .بما هي أسباب هذه المشاكل؟
 .تما هو تعريف الصحة االنجابية؟
 .ثما هي مكونات الصحة االنجابية؟
 .جما هي أهمية الصحة االنجابية وفوائدها؟
يناقش المدرب/ة األجوبة بالتسلسل (أ) و (ب) استنادا ألجوبتهم وبالرسائل الخاصة بالحالة ومن ثم
يستخلص معهم تعريف الصحة اإلنجابية ومختلف مكوناتها وفوائدها.
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أم قاسم سيدة في الخامسة والثالثين من عمرها وهي أم ألربع بنات وصبيين دون
ذكر المواليد الذين توفوا عند الوالدة أو أولئك الذين أجهضتهم .هي اآلن حامل بالرغم
من أنها لم تكن ترغب في ذلك لكنها تريد أن تجد سببا يشجع زوجها على العودة الى
القرية فهي تخشى أن يتركها ويتزوج بامرأة من المدينة.
تعيش أم قاسم في قرية تعتمد على الزراعة في مواردها .هي نفسها تعمل في
الحقل لساعات طويلة خالل اليوم .فزوجها وغيره من الرجال قد تركوا القرية الى المدينة
سعيا وراء لقمة العيش.
في قرية أم قاسم ،كثير من الفتيات ال يذهبن الى المدارس فهن مشغوالت في
مساعدة االسرة على تأمين الحاجات اليومية والقيام باالعمال المنزلية والزواج في سن
مبكرة لتخفيف العبء عن االسرة .أما الذكور فيذهبون الى المدرسة ولكن ال يكملون
علمهم باألغلب ونسبة البطالة مرتفعة بينهم .قد لوحظ بدء تعاطي المخدرات وارتفاع
نسبة التدخين بين الشباب.
ارتفع معدل موت األمهات في قرية أم قاسم فالخدمات ذات النوعية الجيدة غير
متوفرة فيها .النساء نادرا ما يذهبن الى الطبيب لمتابعة الحمل والوالدة .فاجتماعيا
من غير المقبول أن تقوم المرأة بذلك من دون وجود زوجها الذي يجب أن يصطحبها
وخصوصا أن األطباء في هذه المنطقة معظمهم من الذكور.
قرية أم قاسم تعاني الفقر وقلة العمل وارتفاع مستوى الوالدات واألمية.

 -3المرحلة الثالثة 45( :دقيقة)
حقوق الصحة االنجابية
تقنية المشاهد المسرحية:
يعرف المدرب/ة المشاركين بأهداف النشاط ويطلب من ثماني مشاركين قبل الجلسة،
 ّ
التطوع ألداء المشاهد المسرحية.
يطلب من المتطوعين تقديم المسرحية إلى المجموعة بأكملها .عند إنتهاء المسرحية،
يشكر المتطوعين ويذكّر بقية المشاركين أنه يجب أن تكون تعليقاتهم على األدوار
والموضوع وليس على المتطوعين أنفسهم.
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يناقش األسئلة التالية:
ما هو موضوع المسرحية؟ ما هي القضايا التي تم تسليط الضوء عليها في المسرحية؟
ما الذي واجهته عايدة؟ كيف أثر ذلك عليها؟
ما الذي واجهته حميدة؟ كيف أثر ذلك عليها؟
ماذا عن زوج عايدة :ماذا يفعل؟ كيف يمكن أن يؤثر هذا عليه ،اآلن وعلى المدى الطويل؟
كيف يمكن للمجتمع حمايتهم؟
ما هي الحقوق المتناولة في مختلف المشاهد؟
يقدم المدرب/ة موضوع الحقوق المرتبطة فيها شارحا
بناء على تعريف الصحة الجنسية واالنجابية
ّ
مختلف الحقوق .يعطي أمثلة عن الحقوق التي لم تحترم في المسرحية.
يشرح للمجموعة أن معظم البلدان قد وافقت على تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان
والتنمية ( )International Conference on Population and Developmentالذي يدعوهم لدعم
حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز المساواة بين الجنسين.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

نص حالة “قرية أم قاسم“

نص المشاهد المسرحية
مشهد :1

في المرحلة الثانوية من مدرسة للبنات ،تشرح المعلمة عن الجهاز التناسلي األنثوي .سألت
إحدى البنات“ :وماذا عن الجهاز التناسلي الذكري؟ “ الجميع في الصف يضحك.
وسألت فتاة أخرى“ :كيف يتم الحمل؟ “
المزيد من الضحك ...إحمرار وجه المعلمة التي تقول بصوت غاضب“ :هذا ليس من شأنك“.

مشهد :2

ً
عاما ،وهي في طريق عودتها من المدرسة برفقة صديقتها
عايدة ،فتاة تبلغ من العمر 16
حميدة.
عايدة :توقفي عن رؤيته ،وإال ستقعي في متاعب .واألسوأ من ذلك ،لن يتزوجك .هل
يستطيع ذلك؟ ونحن في هذه األزمة اإلنسانية ،فهو ال يعمل وحتى أنه ترك المدرسة.
ً
بعيدا عن هذه الفوضى.
حميدة :ال أستطيع أن أتركه .أنا أصدقه عندما يقول انه سيأخذني

مشهد :3

حين دخول عايدة إلى غرفتها ،ناداها والدها.
األب :عايدة ،تعالي إلى هنا ،أريد أن أقول لك شيء.
عايدة“ :نعم يا والدي “ (والدتها جالسة في الجزء الخلفي من الغرفة وهي تبكي)
عايدة“ :ماذا حدث؟ “ وتركض إلى والدتها ،التي تدفعها نحو والدها وتخرج من الغرفة.
األب“ :أمور جيدة سوف تحدث لك ولنا ،يا فتاتي .لقد تحدثت اليوم مع جارتنا أم مالك.
لديها فتى وسيم أكبر منك بسنتين واتفقنا على أن تتزوجي منه .وسوف يكون لي
ً
سنا .سيتم الزواج االسبوع المقبل فتوقفي عن الذهاب إلى المدرسة
أيضا الفتاة األكبر
واستعدي.
عايدة ،تبكي“ :ولكن ابي أنا صغيرة ً
جدا على الزواج .كيف يجوز لي الزواج في هذا الوضع؟
فنحن ال نملك شيئا...
األب“ :أنا ال أريد أن أسمع أي شيء -استعدي! “ يغادر الغرفة.

مشهد :4

عايدة جالسة مع حماتها وزوجها.
حامال بعد .ال بد أن هناك مشكلة“ .تنظر
الحماة“ :مر ثالثة أشهر على زواجكما وأنت لست
ً
عايدة إلى زوجها ،الذي يبدو في حيرة وغير متأكد مما سيقول.
الحماة“ :تأكد من أن تحمل زوجتك بسرعة “ .وتغادر الغرفة.
الزوج“ :دعينا ننجب طفال لها“ .
عايدة“ :ولكن أنت عاطل عن العمل ،وأنا صغيرة جدا ...لنؤجل هذا“ .
حال“.
الزوج“ :ال ،ال .أنا ال أريد أي مشاكل معها ...سوف أجد ً

مشهد :5

تزور عايدة والدتها .وفجأة تدخل إحدى صديقاتها وتبدأ بالبكاء.
الصديقة :هل تعلمون أن حميدة توفيت أمس؟
عايدة (تصرخ) :ماذا ؟ لماذا ؟
الصديقة :أنت على علم أنها كانت على عالقة بهذا الرجل .فحملت منه وذهبت إلى
مستوصف المخيم ولكنهم رفضوا تقديم الخدمات لها ألنها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها.
على أية حال ،طلب منها التخلص من الطفل ،وإال سيتركها .فوجدنا سيدة في قرية بالقرب
ً
كثيرا...
من المخيم ووافقت على إجهاضها .لم تكن على ما يرام بعد ذلك ،وكانت تنزف
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خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
ملحق رقم  :1نص حالة قرية “ام قاسم“.
ملحق رقم  :2نصوص المشاهد المسرحية.
المعلومات المرجعية :م1-

الرسائل الخاصة بالجلسة
 -1مقدمة حول الصحة الجنسية واإلنجابية“ :قرية أم قاسم“
ما هي المشاكل التي تعانيها هذه القرية :مغادرة الرجال القرية الى المدينة
سعيا وراء لقمة العيش .هناك الكثير من الفتيات اللواتي ال يذهبن الى المدارس
فهن مشغوالت في مساعدة األسرة على تأمين الحاجات اليومية والقيام
باألعمال المنزلية والزواج في سن مبكر لتخفيف العبء عن األسرة .أما الذكور
فيذهبون الى المدرسة ولكن ال يكملون علمهم باألغلب ونسبة البطالة مرتفعة
بينهم .كما لوحظ بدء تعاطي المخدرات وارتفاع نسبة التدخين بين الشباب.
ارتفع معدل موت األمهات في قرية أم قاسم فالخدمات ذات النوعية الجيدة
غير متوفرة فيها .النساء نادرا ما يذهبن الى الطبيب لمتابعة الحمل والوالدة.
فاجتماعيا من غير المقبول أن تقوم المرأة بذلك من دون وجود زوجها الذي يجب
أن يصطحبها وخصوصا أن االطباء في هذه المنطقة معظمهم من الذكور .قرية
أم قاسم تعاني الفقر وقلة العمل وارتفاع مستوى الوالدات واألمية.
ما هي أسباب هذه المشاكل :أسباب المشاكل في قرية إم قاسم هي غياب
الوعي حول الصحة اإلنجابية واتباع عادات بعيدة عن حقوق الصحة اإلنجابية.

 -2الحقوق اإلنجابية :المشاهد المسرحية
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ما هو موضوع المسرحية؟ ما هي القضايا التي تم تسليط الضوء عليها في
المسرحية :موضوع المسرحية هو حول الصحة اإلنجابية .أما القضايا التي تم
تسليط الضوء عليها :ضرورة وصول المعلومات للشباب والشابات؛ ضرورة
الوعي حول مخاطر تزويج األطفال؛ ضرورة الوعي على مخاطر الحمل المبكر؛
ضرورة تأمين الحقوق والمساواة.
ما الذي واجهته عايدة؟ كيف أثر ذلك عليها :لم تستطع عايدة مواجهة والدها،
هي ال تعلم حقوقها في الصحة اإلنجابية وكذلك والدها .واجهت مصاعب مع
والدة زوجها بما يتعلق بالحمل المبكر .كما واجهت أيضا وفاة إحدى معارفها ،كل
ذلك يؤثر عليها سلبا في محيط ال تعلم فيه ما هي حقوقها.

ما الذي واجهته حميدة؟ كيف أثر ذلك عليها :تواجه حميدة وضعا صعبا في األزمة
اإلنسانية من جهة وعدم الوعي للمستقبل الذي ينتظرها بمشاكله وعقباته.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

 -4المرحلة الرابعة 3( :دقائق)

ماذا عن زوج عايدة :ماذا يفعل؟ كيف يمكن أن يؤثر هذا عليه ،اآلن وعلى المدى
الطويل :هو يرضخ لطلبات والدته وذلك يؤثر عليه سلبا وعلى زوجته في المدى
القريب ولكن خاصة على المدى البعيد.
كيف يمكن للمجتمع حمايتهم؟ ما هي الحقوق المتناولة في مختلف المشاهد:
حق الرجال والنساء في الحصول على المعلومات والحصول على وسائل آمنة
ً
اجتماعيا لتنظيم األسرة ،فضال عن أساليب أخرى ليست ضد
وفعالة ومقبولة
القانون يختارونها لتنظيم الخصوبة ،والحق في الحصول على خدمات الرعاية
الصحية المناسبة التي تتيح للمرأة أن تجتاز فترة الحمل والوالدة بأمان وتتيح
للزوجين أفضل فرصة إلنجاب طفل يتمتع بالصحة الكاملة.
بموجب القانون الدولي ،يتمتع المراهقون بالحقوق من خالل اتفاقية حقوق الطفل
حتى يبلغوا الثامنة عشر من العمر .وتشمل هذه الحقوق الحق في المعلومات
وخدمات الصحة اإلنجابية والحماية من التمييز وسوء المعاملة واالستغالل .ينبغي
أن يكون العاملين في مجال الصحة والمراهقين وأفراد المجتمع ،بما في ذلك اآلباء
ً
معا
واألمهات والعاملين في المجال اإلنساني ،على بينة من الحقوق وأن يعملوا
لضمان حماية هذه الحقوق.

المعلومات المرجعية :م1-
واالنجابية؟
الصحة الجنسية
 -1ما هو تعريف
ّ
ّ
ّ
المتعلقة بالجهاز التناسلي
واجتماعية في جميع األمور
وعقلية
بدنية
“حالة رفاه كاملة
ّ
ّ
ّ
منظمة
ّ
ووظائفه وعملياته ،وليست مجرد السالمة من المرض أو االعاقة”( .تعريف
العالمية)
الصحة
ّ
ّ
ً
ً
الصحة الجنسية واإلنجابية هي حالة من اكتمال السالمة بدنيا وعقليا والرفاه االجتماعي
وليس مجرد غياب المرض والعجز في جميع المسائل المتعلقة بالجهاز الجنسي واإلنجابي
ووظائفه وعملياته( .المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ،القاهرة ) 1994
معينة .فاألطفال
الحياتية للبشر .فكل عمر له حاجات
مهم من الدورة
الصحة االنجابية جزء
ّ
ّ
ّ
ّ

يتعرضون لإلساءة ،والتمييز على أساس الجنس .واليافعون واليافعات يحتاجون
قد
ّ
التعرف الى تغييرات هذه المرحلة والحماية من السلوك الجنسي المبكر :والرجال
الى
ّ
جنسي ًا أو معالجتها ومعالجة
التعرض لألمراض المنقولة
والنساء يحتاجون إلى الحماية من
ّ
ّ
سرطانات الجهاز التناسلي :والمرأة فوق عمر الخامسة واألربعين ،تحتاج الى الخدمات
مثال ،إلخ...
وترقق العظام :والرجل الى معالجة سرطان البروستات
ّ
المرتبطة بسن األمل
ً

 -2ما هو تعريف الصحة الجنسية؟
الصحة الجنسية هي حالة من الرفاه ،بدنيا وعاطفيا وعقليا واجتماعيا في ما يخص الجنسانية ،وليس
مجرد المرض أو اإلعاقة .الصحة الجنسية تتطلب غيجابية واحتراما لنهج الحياة الجنسية والعالقات
الجنسية ،فضال عن إمكانية وجود حياة جنسية ممتعة وأمنة دون إكراه أو تمييز أو عنف.

االنجابية؟
الصحة
مكونات
 -3ما هي
ّ
ّ
ّ
ّ
والمتعلقة بتنظيم األسرة؛
الجيدة
التثقيف والمشورة والخدمات ذات
النوعية ّ
ّ
ّ
المتعلقة بالرعاية ما قبل الوالدة ،الوالدة اآلمنة ورعاية ما
التثقيف والخدمات
بعد الوالدة؛
ّ
المتعلقة بالوالدة والمواليد الجدد والحاالت الطارئة؛
معالجة المضاعفات
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 -4الحقوق اإلنجابية والجنسية
االنجابية؟ (صندوق األمم المتّ حدة للسكان)
الصحة
ما هي حقوق
ّ
ّ
تحقيق أهداف التنمية واالستدامة العادلة بأن تكون لألفراد القدرة على ممارسة السيطرة على
الحق في:
ّ
االنجابية ،ويشمل هذا
حياتهم
ّ
كمكون رئيسي للصحة العامة ،في جميع مراحل الحياة ،لكل من الرجال
االنجابية
الصحة
ّ
ّ
ّ

والنساء؛
ّ
االنجابية ،بما في ذلك االختيار الطوعي في
بالصحة
المتعلقة
القدرة على اتخاذ القرارات
ّ
ّ
والحق في الحصول
ّ
الزواج وتكوين األسرة وتحديد عدد األطفال وفترة المباعدة بينهم
على المعلومات والوسائل للقيام بذلك؛
حرة وواعية في جميع
قرارات
اتخاذ
من
األفراد
لتمكين
المساواة والعدالة للرجال والنساء،
ّ
مجاالت الحياة وخالية من التمييز القائم على النوع االجتماعي؛
الخصوصية.
والحق في
ّ
عدم االكراه
ّ
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صحية لتحسين الوضع الصحي لألم والمواليد بهدف
االنجابية اعتبارات
للصحة
ّ
ّ
ّ

التطرق الى مسائل أخرى كالسلوك
تخفيض وفيات األمهات والمواليد ،باالضافة الى
ّ
الجنسي اآلمن والوقاية من االلتهابات واألمراض المرتبطة به.
حق الزوجين في التمتّ ع بحياة
تتضمن ّ
حقوقية ،حيث أنها
االنجابية اعتبارات
للصحة
ّ
ّ
ّ
ّ

وحرية تقرير موعد وعدد
والتكاثر
التناسل
على
والقدرة
ومأمونة،
ة
مرضي
ة
جنسي
ّ
ّ
ّ
حق المرأة والرجل في الحصول
األطفال المرغوب فيهم دون إكراه .باالضافة الى ّ
والتعرف الى خصوبتها وفهمها وتحديد قدرتهما على
صحية مناسبة
على خدمات
ّ
ّ
االنجاب وما يرتبط بها.
حق الرجال والنساء في الحصول على المعلومات والحصول على وسائل آمنة وفعالة
ً
اجتماعيا لتنظيم األسرة التي يختارونها ،فضال عن أساليب
وبأسعار معقولة ومقبولة
أخرى ليست ضد القانون يختارونها لتنظيم الخصوبة ،والحق في الحصول على خدمات
الرعاية الصحية المناسبة التي تتيح للمرأة أن تجتاز فترة الحمل والوالدة بأمان وتتيح
للزوجين أفضل فرصة إلنجاب طفل يتمتع بالصحة الكاملة.
بموجب القانون الدولي ،يتمتع المراهقون بالحقوق من خالل اتفاقية حقوق الطفل
حتى يبلغوا الثامنة عشر من العمر .وتشمل هذه الحقوق الحق في المعلومات
وخدمات الصحة اإلنجابية والحماية من التمييز وسوء المعاملة واالستغالل .ينبغي
أن يكون العاملين في مجال الصحة والمراهقين وأفراد المجتمع ،بما في ذلك اآلباء
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الوقاية من االجهاض ومعالجة مضاعفاته وتأمين عناية ما بعد االجهاض؛
جنسي ًا بما في ذلك انتقال
الوقاية من أمراض الجهاز التناسلي واألمراض المنقولة
ّ
فيروس نقص المناعة المكتسب/االيدز؛
الوقاية من العنف المبني على أساس النوع االجتماعي ومعالجته؛
االنجابية؛
مشاركة الرجال وزيادة دورهم في قضايا الصحة
ّ
الحصرية من الثدي ودعمها وتعزيزها؛
التثقيف عن الرضاعة
ّ
والوالدية
االنجابية
الصحة
توفير المعلومات والتثقيف والمشورة والخدمات بشأن
ّ
ّ
ّ
صحتها ورفاها؛
المسؤولة عن حماية األسر والحفاظ على
ّ
العقم ومعالجته بطريقة مناسبة؛
الوقاية من ُ
الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطانات الجهاز االنجابي لدى المرأة والرجل؛
االنجابية لليافعين واليافعات؛
الصحة
ّ
ّ

التناسلية لألنثى (الختان)؛
الفعالة للممارسات المؤذية مثل قطع أو تشويه األعضاء
المحاربة
ّ
ّ
سن األمل.
 ّ

ً
معا
واألمهات والعاملين في المجال اإلنساني ،على بينة من الحقوق وأن يعملوا
لضمان حماية هذه الحقوق.
تعمم خدمات الصحة
للصحة
االنجابية اعتبارات حول االنصاف والعدل :إذ يجب أن ّ
ّ
ّ

االنجابية على األشخاص واألزواج كافة بمن فيهم اليافعون واليافعات والشباب
ّ
لديهم/هن فرص متساوية للحصول
سن االنجاب ،لتكون
باالضافة الى أولئك خارج
ّ
ّ
نوعية مماثلة من الخدمات أينما ومتى أرادوا ذلك ،باالضافة الى وجوب وجود
على
ّ
الجنسية .وحماية األشخاص من
سياسات وتشريعات تضمن عدم حصول االعتداءات
ّ
ً
ضد المرأة.
جنسيا ،ومحاربة العنف
عليهم/هن
المعتدي
ّ
ّ
 ّ
االنجابية ال
فالصحة
االنجابية بثقافة المجتمعات.
الصحة
تتأثر فكرة األشخاص حول
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
صحة الرجل
المتعلقة بالحمل واالنجاب ،إنّ ما تتخطاها الى
صحة المرأة
تقتصر على
ّ
ّ
والمرأة بمفهومها الشمولي لضمان حدوث تكاثر سليم وإنجاب أطفال سليمين
وبالتالي بناء مجتمعات سليمةً .
إذا ،للرجال والنساء الحق في الحصول على المعلومة
الصحية المناسبة خالل مختلف مراحل حياتهم .باالضافة الى
الصحيحة والخدمات
ّ
والقانونية .على أن
والمقبولة
الة
والفع
اآلمنة
األسرة
تنظيم
وسائل
الحصول على
ّ
ّ
تكون هذه المعلومات والخدمات حساسة للنوع االجتماعي وتمكّن:
ّ
يتعلق بنشاطهم الجنسي والتناسلي ،وعيش
·الجميع من اتخاذ القرار المستنير بما
ومرضية؛
جنسية آمنة
حياة
ّ
ّ
·النساء من عيش مرحلة حمل ووالدة مأمونة؛
·الزوجين من إنجاب طفل يتمتّ ع بالصحة والعافية؛
·النساء من تفادي األحمال غير المرغوب فيها ومعالجة نتائج اإلجهاض غير المأمون.
·الحصول على التشخيص واإلختبارات الطوعية والعالجات المتعلقة باإليدز
واإللتهابات المنقولة جنسيا.

بفعالية من خالل:
يتحقق تأمين هذه الخدمات
ّ
-5
ّ
الشراكة مع المجتمع المدني؛
مشاركة المجتمع؛
إدماج الخدمات؛
الصحة؛
تعزيز
أنشطة
تضمين
ّ
االنجابية والحقوق الناتجة منها؛
الصحة
كسب التأييد حول
ّ
ّ
التنسيق بين الخدمات والقطاعات والوزارات وغيرها.
ً
ً
الصحة االنجابية تقع على عاتق األفراد ذكورا وإناثا في المراحل
مسؤولية
المهم إدراك أن
من
ّ
ّ
ّ
العمرية كافة وعلى المجتمعات وعلى السياسات والحكومات في الوقت عينه.
ّ

واالنجابية؟
الصحة الجنسية
نتحدث عن
 -6لماذا
ّ
ّ
ّ
المعدالت المتزايدة في وفيات األمهات واألطفال؛
ّ

المتكررة ومضاعفات الوالدة؛
تعرض المرأة للمرض نتيجة لألحمال
ّ
 ّ
جنسي ًا بما في ذلك تفشي فيروس نقص
ارتفاع نسبة االصابة باألمراض المنقولة
ّ
المناعة المكتسب/االيدز؛
وفيات األمهات نتيجة لإلجهاض غير اآلمن تشكّل نسبة ال بأس بها من وفيات األمهات؛
جنسي ًا في زيادة األشخاص
مساهمة اإلجهاض غير اآلمن وبعض األمراض المنقولة
ّ
الذين يعانون العقم؛
صحة وحياة أسرتها؛
لصحة المرأة على
التأثير الكبير
ّ
ّ
مستمر؛
وبشكل
والطفل
المرأة
ة
بصح
العناية
زيادة
الحاجة الى
ّ
ّ
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 -7مسائل مرتبطة بالصحة الجنسية :عوامل الخطر
يثير الجنس فضول معظم المراهقين في طور المراهقة وتنخرط نسبة كبيرة منهم في نشاطات
جنسية .تحمل تلك النشاطات في بعض األوقات مخاطر سببها التطبيق الخاطئ لتدابير الجنس
اآلمن .وفي أوقات أخرى ،قد تكون العالقات الجنسية الإرادية وقسرية .كذلك ،يعاني المراهقون
مشاكل أخرى ناتجة عن معرفتهم المتواضعة باألمور الجنسية والموارد الضرورية ،فضال عن األزمة
التي تنشأ بين العادات والسلوك.
تشير المعلومات إلى أن األعمار التي يبدأ فيها المراهقون باإلنخراط في العالقات الجنسية تتراجع
عند الفتيان والفتيات معا .ويعود السبب جزئيا إلى بداية مرحلة البلوغ في سن مبكرة وتأخر الزواج
األول ،ما يزيد فرص اإلنخراط في عالقات جنسية قبل الزواج.
يتأثر سلوك المراهق الجنسي بعدة عوامل:
األسرة :تعتبر العالقة الجيدة بين الوالدين وأوالدهم مصدر وقاية.
المدرسة :تعتبر العالقة الجيدة بين التلميذ وأستاذه مصدر وقاية.
األصدقاء :قد يكون الضغط الذي يشكله األقران فيما بينهم مصدر وقاية أحيانا أو مصدر
خطر أحيانا أخرى.
المعتقدات :تسهم المعتقدات الدينية بتأخير اإلنخراط في العالقات الجنسية.
السلوك الخطر :قد يؤدي السلوك الخطر المتسلسل إلى انخراط مبكر في العالقات
الجنسية.
من المهم التركيز على عوامل الوقاية من السلوك الجنسي وتقديم المشورة المالئمة للمراهقين.
كما من المهم ادراك النشاطات المختلفة للفتيان والفتيات في ما يخص العالقات الجنسية وواقع
تعرض الفتيات لإلستغالل وسوء المعاملة والعنف.
من عواقب العالقات الجنسية غير المحمية :اإللتهابات المتنقلة جنسيا ،الحمل غير المخطط له،
متالزمة العوز المناعي المكتسب ،فيروس نقص المناعة البشرية.
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واالنجابية لفئات المجتمع كالمراهقين والمراهقات ،الشباب،
الصحة الجنسية
إهمال
ّ
ّ
الرجال والنساء وكذلك المجموعات األكثر عرضة لألخطار؛
ً
واالقتصادية ومكانتها في المجتمع.
والنفسية
االجتماعية
تأثرا بالنواحي
صحة المرأة أكثر
ّ
ّ
ّ
 ّ

ملحق رقم :1
نص حالة “قرية أم قاسم”
أم قاسم سيدة في الخامسة والثالثين من عمرها وهي أم ألربع بنات وصبيين دون ذكر
المواليد الذين توفوا عند الوالدة أو أولئك الذين أجهضتهم .هي اآلن حامل بالرغم من
أنها لم تكن ترغب في ذلك لكنها تريد أن تجد سببا يشجع زوجها على العودة الى القرية
فهي تخشى أن يتركها ويتزوج بامرأة من المدينة.
تعيش أم قاسم في قرية تعتمد على الزراعة في مواردها .هي نفسها تعمل في
الحقل لساعات طويلة خالل اليوم .فزوجها وغيره من الرجال قد تركوا القرية الى المدينة
سعيا وراء لقمة العيش.
في قرية أم قاسم ،كثير من الفتيات ال يذهبن الى المدارس فهن مشغوالت في
مساعدة االسرة على تأمين الحاجات اليومية والقيام باالعمال المنزلية والزواج في سن
مبكرة لتخفيف العبء عن االسرة .أما الذكور فيذهبون الى المدرسة ولكن ال يكملون
علمهم باألغلب ونسبة البطالة مرتفعة بينهم .قد لوحظ بدء تعاطي المخدرات وارتفاع
نسبة التدخين بين الشباب.
ارتفع معدل موت األمهات في قرية أم قاسم فالخدمات ذات النوعية الجيدة غير متوفرة
فيها .النساء نادرا ما يذهبن الى الطبيب لمتابعة الحمل والوالدة .فاجتماعيا من غير
المقبول أن تقوم المرأة بذلك من دون وجود زوجها الذي يجب أن يصطحبها وخصوصا
أن األطباء في هذه المنطقة معظمهم من الذكور.
قرية أم قاسم تعاني الفقر وقلة العمل وارتفاع مستوى الوالدات واألمية.

ملحق رقم :2
نص المشاهد المسرحية
مشهد :1

في المرحلة الثانوية من مدرسة للبنات ،تشرح المعلمة عن الجهاز التناسلي األنثوي .سألت
إحدى البنات“ :وماذا عن الجهاز التناسلي الذكري؟ “ الجميع في الصف يضحك.
وسألت فتاة أخرى“ :كيف يتم الحمل؟ “
المزيد من الضحك ...إحمرار وجه المعلمة التي تقول بصوت غاضب“ :هذا ليس من شأنك“.

مشهد :2
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ً
عاما ،وهي في طريق عودتها من المدرسة برفقة
عايدة ،فتاة تبلغ من العمر 16
صديقتها حميدة.
عايدة :توقفي عن رؤيته ،وإال ستقعين في متاعب .واألسوأ من ذلك ،لن يتزوجك .هل
يستطيع ذلك؟ ونحن في هذه األزمة اإلنسانية ،فهو ال يعمل وحتى أنه ترك المدرسة.
ً
بعيدا عن هذه الفوضى.
حميدة :ال أستطيع أن أتركه .أنا أصدقه عندما يقول انه سيأخذني

مشهد :3

حين دخول عايدة إلى غرفتها ،ناداها والدها.
األب :عايدة ،تعالي إلى هنا ،أريد أن أقول لك شيء.
عايدة“ :نعم يا والدي “ (والدتها جالسة في الجزء الخلفي من الغرفة وهي تبكي)
عايدة“ :ماذا حدث؟ “ وتركض إلى والدتها ،التي تدفعها نحو والدها وتخرج من الغرفة.
األب“ :أمور جيدة سوف تحدث لك ولنا ،يا فتاتي .لقد تحدثت اليوم مع جارتنا أم مالك.
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مشهد :4

عايدة جالسة مع حماتها وزوجها.
حامال بعد .ال بد أن هناك مشكلة“.
الحماة“ :مر ثالثة أشهر على زواجكما وأنت لست
ً
تنظر عايدة إلى زوجها ،الذي يبدو في حيرة وغير متأكد مما سيقول.
الحماة“ :تأكد من أن تحمل زوجتك بسرعة “ .وتغادر الغرفة.
الزوج“ :دعينا ننجب طفال لها“ .
عايدة“ :ولكن أنت عاطل عن العمل ،وأنا صغيرة جدا ...لنؤجل هذا“ .
حال“.
الزوج“ :ال ،ال .أنا ال أريد أي مشاكل معها ...سوف أجد ً

مشهد :5

تزور عايدة والدتها .وفجأة تدخل إحدى صديقاتها وتبدأ بالبكاء.
الصديقة :هل تعلمون أن حميدة توفيت أمس؟
عايدة (تصرخ) :ماذا ؟ لماذا ؟
الصديقة :أنت على علم أنها كانت على عالقة بهذا الرجل .فحملت منه وذهبت إلى
مستوصف المخيم ولكنهم رفضوا تقديم الخدمات لها ألنها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها.
على أية حال ،طلب منها التخلص من الطفل ،وإال سيتركها .فوجدنا سيدة في قرية بالقرب
ً
كثيرا...
من المخيم ووافقت على إجهاضها .لم تكن على ما يرام بعد ذلك ،وكانت تنزف
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لديها فتى وسيم أكبر منك بسنتين واتفقنا على أن تتزوجي منه .وسوف يكون لي
ً
سنا .سيتم الزواج االسبوع المقبل فتوقفي عن الذهاب إلى المدرسة
أيضا الفتاة األكبر
واستعدي.
عايدة ،تبكي“ :ولكن ابي أنا صغيرة ً
جدا على الزواج .كيف يجوز لي الزواج في هذا الوضع؟
فنحن ال نملك شيئا...
األب“ :أنا ال أريد أن أسمع أي شيء -استعدي! “ يغادر الغرفة.

مخطط الجلسة :األمومة اآلمنة ()1
األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:

تعداد االستعدادات الضرورية قبل الحمل.
تعداد الدالئل على الحمل.
تعداد أهم األسباب للقيام بزيارات دورية للطبيب خالل مراحل الحمل المختلفة.
تعريف أهم إنزعاجات تحصل خالل فترة الحمل وكيفية التعامل معها.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة و 45دقيقة.

عدد المشاركين
 20مشارك.

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 40 ( :دقيقة)
االستعداد للحمل
تقنية البطاقات:
يطلب المدرب/ة من كل  3مشاركين متجاورين أن يكتبوا على بطاقة نصائح موجهة
للسيدات قبل الحمل وما هو دور الرجل في هذه الفترة.
تقوم المجموعات بعرض النقاط ويفتح النقاش حيث يستخلص المدرب/ة مع
المشاركين أهم النقاط التي يجب على السيدات التقيد بها من أجل االستعداد للحمل
بشكل صحي َ
وامن.

 -3المرحلة الثالثة 60 ( :دقيقة)
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خالل الحمل
قصة دالل“ :الوقاية خالل فترة الحمل“ على شكل دراسة حالة أو مشاهد تمثيلية.
يطلب المدرب/ة من المشاركين العمل ضمن مجموعات واستخالص الرسائل التوعوية األساسية
المتعلقة بفترة الحمل وذلك من خالل كل مشهد .ثم يطلب من كل مجموعة قراءة ومناقشة
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المجموعة  :1دالئل الحمل ،نمط الحياة أثناء الحمل وما هو دور الرجل خالل هذه الفترة.
المجموعة  :2أهمية الزيارات الدورية إلى الطبيب خالل مراحل الحمل المختلفة وأهم
الفحوصات الطبية.
المجموعة  :3أهم اإلنزعاجات واإلحتياجات الصحية التي تحصل خالل الحمل وكيفية
التعامل معها (والتي من الممكن أن تحصل لدى الحامل).
المجموعة  :4الحفاظ على فاصل زمني بين الوالدات ،أعراض المخاض.
المجموعة  :5أهم العالمات والحاالت المثيرة للقلق عند األم الحامل (والتي تعتبر مقلقة
ويجب مراجعة الطبيب).
بعد عرض كل مجموعة يستخلص المدرب/ة مع المشاركين النقاط األساسية المرتبطة بكل سؤال
مع التركيز على الوقاية وضرورة طلب المساعدة من المراكز المتخصصة خالل فترة الحمل.

تفاصيل المشاهد المسرحية -دالل
المشهد األول :دالل فرحة بحملها تتحسس بطنها ،تحضر الثياب للمولود المنتظر
وتحسب األيام على الروزنامة.
المشهد الثاني :تدخل دالل على عماد وهي تحمل له فنجان من القهوة وتخبره أن
ً
ً
متحججا بموسم الزيتون
رافضا الموضوع
لديها موعد اليوم مع الطبيبة .يبدأ عماد بالصراخ
وبعدم وجود وقت للفحوصات .تؤكد دالل على قول الطبيبة بضرورة اإللتزام بجدول الزيارات
فينهرها عماد ويأمرها أن تذهب إلى قطاف الزيتون.

المشهد

ً
أرضا أثناء قطف الزيتون وحمل أوزان ثقيلة منه.
الثالث :دالل تتعب وتقع

المشهد الرابع :في المستوصف تقوم الطبيبة بفحص دالل بينما األخيرة قلقة على
وضع حملها .تطمئنها الطبيبة أن الحمل بخير ولكنها تعاني من إرتفاع ضغط الدم.
ً
أيضا الزوج يستغرب سبب حصول ذلك مع أنها لم تتابع زيارات طبيب في
في المشهد
الحملين األولين فتجيبه الطبيبة أن ذلك ال يضمن سالمة األمر كل مرة وتؤكد على أهمية
ً
حفاظا على صحة األم والطفل.
الزيارات المنتظمة إلى الطبيب
المشهد الخامس :الزوج عماد يصرخ في زوجته المستلقية على سرير المستشفى
للقيام وعدم الغنج .بينما تصرخ فيه أمه مشددة على إتباع إرشادات الطبيبة.

المشهد
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السادس :الحماة تذكر الزوجين بموعد الطبيبة وعماد يرافق زوجته إلى الموعد.

 -4المرحلة الرابعة 3( :دقائق)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.
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المواضيع الواردة في قصة دالل حول الوقاية خالل فترة الحمل ،وذلك على الشكل التالي:

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
ملحق رقم  :3تفاصيل المشاهد المسرحية -دالل.
المعلومات المرجعية :م2-

المعلومات المرجعية :م2-
األمومة اآلمنة
األمومة اآلمنة هي رعاية شاملة تتركز في خدمات دعم وتحسين الصحة (تغذية وبيئة صحية
وإجتماعية مناسبة) والخدمات الوقائية والعالجية لألمهات وتهدف بدرجة أساسية األم خالل فترة
الحمل والوالدة والنفاس ورعاية الوليد حديث الوالدة إذ انه حق من حقوق المرأة والوليد الصحية من
أجل تقليل وفيات وأمراض األمومة والطفولة وتتطلب في البداية العناية بالمرأة من مراحل الصغر
ً
ً
ً
ونفسيا على تحمل متاعب الحمل.
وصحيا
جسمانيا
ثم ما قبل الزواج حتى تكون قادرة
المراحل :ما قبل الحمل ،بداية الحمل ،خالل الحمل ،المخاض ،بعد الوالدة.

 -1تحضيرات ما قبل الحمل
تأكيد عدم وجود أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والشرايين وارتفاع الضغط،
ألنها تؤثر في امكانية الحمل واستمراره وفي عملية الوالدة؛
تأكيد عدم وجود أمراض معدية؛
تأكيد عدم وجود أي أمراض وراثية؛
تأكيد سالمة االعضاء التناسلية وانتظام الدورة الشهرية وتحديد النساء اللواتي لديهن
حاالت حمل عالية الخطورة؛
عدم تناول المرأة أي أدوية يمكن أن تشكل خطرا على الجنين؛
عدم التدخين من قبل المرأة والرجل واستهالك الكحول؛
اتباع المرأة نظاما غذائيا سليما؛
اجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج.

دور الرجل قبل الحمل:

اإلنتباه لصحته ولصحة زوجته.
عدم التدخين.
مواكبة الزوجة في إجراء الفحوصات الطبية.
اإلطالع على الخدمات الطبية المقدمة في المنطقة.
التعرف على مراحل الحمل وما بعده.

 -2بداية الحمل
أول عالمات الحمل هي تأخر العادة الشهرية .أضف الى ذلك التبول المتكرر ،غثيان
الصباح ،المزاج المتقلب والضغط النفسي ،الشعور المستمر بالتعب والنعاس ،زيادة في
االفرازات المهبلية وتغيير في الثديين .عندها يجب القيام بفحص البول للتأكد؛
عند التأكد من وجود الحمل يتم االتصال بالطبيب أو القابلة القانونية لتسجيل موعد
الزيارة األولى.
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تحتاج المرأة الحامل إلى القيام بزيارات منتظمة إلى الطبيب طوال فترة حملها وذلك
بهدف رعاية ومتابعة صحتها ،متابعة صحة الجنين ومواكبة نموه وسماع ضربات قلبه مما
قد يساعد المرأة في تجاهل اآلالم الخفيفة وتجاوز اآلثار الجانبية للحمل .طرح أية أسئلة
تعتبرها المرأة مقلقة؛
قد تتطلب بعض المشكالت زيادة وتيرة الزيارات لدى الطبيب؛
عدد الزيارات الطبية للحمل الخالي من المخاطر هو  4الى  6زيارات؛
تشتمل الزيارة االولى على أمور عديدة :التاريخ الطبي والشخصي والعائلي ،الوالدات
السابقة ،العوارض الحالية ،عمر الحمل الحالي ،فحص جسدي ونسائي وصورة صوتية
في بعض االحيان؛
اتباع نظام غذائي متنوع؛
التنبه الى بعض العوارض واالنذارات خالل الحمل كاالم الحوض ،النزيف ،وجع عند البول،
تورم زائد في االطراف؛
اجراء تقييم لضغط الدم ،الوزن ،حجم الرحم ،نبض الجنين وحركته؛
تأكد االلتزام باالرشادات لجهة تناول الحديد وحامض الفوليك يوميا ,كما تعطى فيتامينات
وكالسيوم عند الحاجة؛
يتم اجراء فحص السكري في بداية الحمل وفي الزيارتين األوليتين للطبيب وفي
الشهر السادس؛
في أواسط الشهر الثامن وخالل التاسع يتم التمييز بين حركة الجنين وعالمات الطلق
وهي تقلصات في أسفل البطن بمعدل  5الى  10دقائق ،تبقع دم ،أو رشح من السائل
الدافق من المهبل؛
من الضروري متابعة الوضع النفسي للحامل وزوجها.
دور الرجل خالل الحمل:
الرجل هو جزء أساسي في عملية تكوين األسرة ،ولذلك عليه ان يساند زوجته ويواكبها ويرعاها
في كافة مراحل حملها بما فيه من تغيرات كثيرة على الصعيد الهرموني ،الجسدي ،النفسي
واإلجتماعي وغيرها.
من المهم أن تشعر المرأة بفرح زوجها بهذا الحمل .فرح الزوج ينتج عن:
فخره واعتزازه بهذا الحمل؛
فرحه بأنه سوف يصبح أبا سواء كان ذلك للمرة األولى أو الثانية أو حتى غير ذلك؛
قناعته بجنس المولود (ذكر أم أنثى)؛
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عدم قبول الرجل للحمل يسبب للمرأة:
الخوف
الندم
عقدة الذنب
الغضب والثورة واإلنفعال السريع
هذا بطبيعة الحال يؤثر سلبا على الرحم ثم على الوالدة ،كما يؤثر على الجنين وعلى تكيف المولود
مع محيطه الحقا.
أهم أدوار الرجل:
مرافقة الشريكة خالل الزيارات الطبية.
عدم التدخين في المنزل.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

 -3خالل الحمل

تأمين أجواء إيجابية مع الشريكة.
اإلستفسار عن كافة التفاصيل المتعلقة بالحمل.
الجسدية والبيئية والغذائية
الصحية على األصعدة
الدعم العاطفي للمرأة وتأمين األجواء
ّ
ّ
ً
حرصا على نمو الجنين بشكل مثالي وعلى راحة المرأة.
والعاطفية واالجتماعية،
ّ
يشكّل الحمل تجربة فرحة غير أنه فترة مجهدة ويتخللها ضغط نفسي بخاصة على الوالدين
ألول مرة يمكن للحمل أن ّ
يوثق الرابط العاطفي بين الشريكين لكنّ ه قد يخلق بعض
والتحدث
التوترات ،ويزيد من الضغوط االقتصادية الخ ...من الضروري التحلي بالصبر
ّ
تسبب النزاعات.
بصراحة حول المسائل التي قد
ّ
الجسدية
واألبوة بإمكانهم المساهمة في تعزيز الصحة
عبر أداء الرجال دوري الشراكة
ّ
ّ
واالستقرار النفسي والعاطفي لدى األم والطفل خالل الحمل.
من الضروري ً
جدا مشاركة الرجال بشكل فاعل خالل الحمل من خالل :جعل الشريكة تشعر
والتحدث عن الطفل القادم وإراحة الشريكة من خالل تأمين
بالرعاية والدعم العاطفي
ّ
طبية إلجراء الفحوصات.
العناية الطبية الضرورية لها زمرافقتها الى زيارات
ّ
أهمية الزيارات الدورية إلى الطبيب خالل مراحل الحمل المختلفة وأهم الفحوصات الطبية:
تحتاج المرأة الحامل إلى القيام بزيارات منتظمة إلى الطبيب طوال فترة حملها وذلك
بهدف رعاية ومتابعة صحتها ،متابعة صحة الجنين ومواكبة نموه وسماع ضربات قلبه مما
قد يساعد المرأة في تجاهل اآلالم الخفيفة وتجاوز اآلثار الجانبية للحمل .طرح أية أسئلة
تعتبرها المرأة مقلقة.
قد تتطلب بعض المشكالت زيادة وتيرة الزيارات لدى الطبيب.
عدد الزيارات الطبية للحمل الخالي من المخاطر هو  4الى  6زيارات.
تشتمل الزيارة االولى على أمور عديدة :التاريخ الطبي والشخصي والعائلي ،الوالدات
السابقة ،العوارض الحالية ،عمر الحمل الحالي ،فحص جسدي ونسائي وصورة صوتية
في بعض االحيان.
أهم العالمات والحاالت المثيرة للقلق عند األم الحامل:
شح في إدرار البول ،انخفاض حركة الجنين ،تمشيح دم أو نزيف ،تسرب السائل الذي
يحيط بالجنين ،أعراض حمل مبالغ بها ،حرارة مرتفعة ،ارتفاع ضغط الدم ،تورم عام،
مغص ،األلم من جانب واحد في أسفل البطن ،السكري ،اإللتهابات ،الحمل عند األم
ذات فئة الدم السلبية.
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من المهم استشارة الطبيب عند الضرورة.

االنزعاج
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كيفية التعامل معها

اإلمساك

اإلكثار من شرب الماء.
القيام بتمارين ال سيما المشي بشكل منتظم.
كثرة تناول األطعمة الغنية باأللياف مثل خبز القمحة الكاملة،
الخضار والفاكهة.

الضعف والوهن

النهوض من السرير بشكل بطيءو هادئ.
َ
سريعا على أقرب كرسي.
في حال الوقوف ،الجلوس

الصداع

الذهاب في نزهة واإلسترخاء.
إن الصداع الحاد قد يكون دليال على إرتفاع ضغط الدم.

التشنجات-
التقلصات العضلية

فرك العضلة المتشنجة جيدا.
شد أصابع القدم نحو األعلى بإتجاه الكاحل.
القيام بتمارين خفيفة للكاحل والقدم يحسن الدورة الدموية مما
يساعد على تقليل التشنجات.

الحرارة المرتفعة

إرتداء المالبس غير الضيقة.
إبقاء الغرفة مبردة.
اإلغتسال المتكرر.

عسر الهضم
والحرقة

زيادة عدد الوجبات في اليوم مع تقليل الكمية.
الجلوس بشكل مستقيم أثناء تناول الطعام.
تجنَ ب الطعام المقلي والكثير التوابل.
شرب الحليب.
تناول وجبة العشاء قبل النوم بساعتين على األقل.

التشققات وتمدد
الجلد

هي خطوط زهرية تظهر عادة على البطن أو الفخذين أو الثديين
وتخف بعد الوالدة.

تورم في الكاحلين
والرجلين واألصابع

تجنب الوقوف لفترة طويلة من الوقت.
إرتداء أحذية مريحة.
محاولة اإلستراحة عدة مرات في اليوم مع الجلوس واألرجل
بوضعية أعلى من مستوى القلب.
القيام بتمارين لألرجل.

إفرازات مهبلية

تكثر اإلفرازات المهبلية خالل فترة الحمل عند معظم النساء ،وعادة
ما تكون بيضاء وعديمة الرائحة.
ينصح بمراجعة الطبيب في حال كانت اإلفرازات ملونة أو ذات رائحة
كريهة ،أو إن كان هناك حكة.

حكة

تكثر الحكة خالل فترة الحمل نتيجة إحتباس الدم ،لذلك ينصح بإرتداء
مالبس غير ضيقة.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

بعض انزعاجات الحمل وكيفية التعامل معها

الحمل والتمارين الرياضية المسموحة
ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة أثناء الحمل صحية(مشي و/أو سباحة) لمدة  30دقيقة
ثالثة مرات أسبوعيا.
ترتبط ممارسة الحامل للرياضة المفرطة بانخفاض وزن الطفل عند الوالدة.
يجب إستشارة الطبيب قبل البدء بممارسة الرياضة في الحاالت التالية:
عنق رحم غير كفء.
الجنين ذو نمو مقيد.
مضاعفات حمل مثل النزيف ،تمزق الغشاء والوالدة المبكرة.

الحمل والتدخين وكذلك التعرض للتدخين السلبي
المدخنات أثناء الحمل أكثر عرضة من غيرهن لإلجهاض!
نتائج التدخين:
مشاكل مع المشيمة.
والدة مبكرة جدا.
وزن الطفل منخفض عند الوالدة.
بعض العيوب الخلقية عند الطفل مثل الشفة المشقوقه والحنك المشقوق.
متالزمة موت الرضع المفاجئ.

الحمل وتناول الكحول
ليس هناك قدر آمن من الكحول لالستهالك خالل فترة الحمل.
شرب الكحول خالل فترة الحمل يزيد من خطر متالزمة الجنين الكحولي.
مشاكل في الدماغ والجهاز العصبي المركزي.
القضايا االجتماعية والسلوكية.
العيوب الجسدية.

الحمل وكمية الكافيين
الكافيين موجود في القهوة ،الشاي ،الصودا ،الشوكوالته وحتى بعض األدوية.
ال أثر سلبي على الحمل إذا تم شرب مستويات معتدلة من الكافيين ( 300-150مجم يوميا).
الكافيين هو منشط ومدرللبول .ال ينبغبي على المرأة الحامل تناوله ألنه يسبب:
زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.
زيادة تواتر التبول مما يؤدي إلى الجفاف.
يعبر المشيمة يغير في نمط النوم لطفلك أو نمط الحركة العادية في المراحل
المتأخرة من الحمل.
يسبب األرق لألم والطفل.
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منتجات للتجنب أثناء الحمل
)البديل (اآلمن

المنتج
كيميائيا
إزالة الشعر
ً

الحالقة بواسطة الة الحالقة أو الشمع

منتجات التجميل والحمام :قد تحتوي
العديد من السموم والمهيجات

المنتجات المصممة لألطفال والرضع ال تحتوي
على المواد الكيميائية الضارة .الروائح الطبيعية
هي المفضلة

الوشم

الوشم بالحناء

علب الرش والمبيدات
منتجات التنظيف الصناعي

إستعمال األضواء الخاصة والشموع التي تدرء البق،
استخدام قفازات

البطانية الكهربائية

تسخين البطانية قبل النوم وإطفائها قبل النوم
في السرير

المكمالت العشبية

الفيتامين قبل الوالدة يحتوي كل المواد التي تحتاجها
األم والطفل

مالبس ضيقة أكثر من الالزم

ارتداء مالبس فضفاضة

على الحامل مراجعة الطبيب في الحاالت التالية:
حصول نزيف مهبلي ،نزول سوائل من المهبل ثشبه المياه ،الشعور بصداع شديد
تورم غير إعتيادي لليدين والوجه واألطراف ،إرتفاع الضغط ،إرتفاع الحرارة إلى
ومستمرّ ،
 40-39درجة وما فوق ،زيادة أو نقص كبير في الوزن ،قلة حركة الطفل أو توقفها خالل
 12ساعة متواصلة ،الشعور بألم شديد في أعلى أو أسفل البطن ،عطش فجائي مع
تسرع أو إضطراب في نبض القلب.
التبول،
رغبة في
ُّ
ّ
على الحامل تجنُّ ب إرتداء المالبس الضيقة أثناء الحمل ،السفر الطويل ،التدخين وشرب
المدخنين والمصابين باألمراض المعدية.
ِّ
الكحول ،كما عليها اإلبتعاد عن
ً
أمانا للوالدة.
المستشفى أو المركز الطبي هو المكان األكثر
ً
يوما التي تلي الوالدة إلكتشاف ومعالجة
على السيدة مراجعة طبيبها في فترة األربعين
المشاكل التي قد تواجهها .فالحصول على الرعاية بعد الوالدة توازي في أهميتها
العناية المطلوبة قبل وخالل الحمل .خالل هذه المرحلة ،يتم إجراء الكشف الطبي على
األم والطفل ،تشجيع األم على إرضاع طفلها من ثدييها وبالطريقة الصحيحة ،تعليم
األم أهمية النظافة الشخصية لها ولطفلها ،إرشاد األم ألهمية وطريقة تغذيتها وتغذية
طفلها التغذية المتوازنة خالل فترة اإلرضاع ،تشجيع األم على الحركة والرياضة المناسبة
ً
وتبعا لحالتها الصحية ونوع الوالدة ،تقديم المشورة بشأن تنظيم األسرة،
بعد الوالدة
وكذلك التحصين للمولود الجديد.
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عالمات وأعراض بداية المخاض:
تقلصات منتظمة.
عالمات أخرى :تشمل كسر ماء الراس ،تمزق األغشية ،آالم الظهر ،الرغبة في الذهاب إلى
المرحاض الذي يسببه راس الطفل الذي يضغط على األمعاء.
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في موضوع الصحة الجنسية والحمل:
قد ينتج عن اإلنجاب المبكر قبل عمر  18سنة ،واإلنجاب المتقارب :وفيات األمهات،
وفيات الرضع واألطفال ،والدات أطفال قبل األوان ،مشاكل صحية كفقر الدم
واإللتهابات الحوضية ،مشاكل أسرية وصعوبات في التنفس.
من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الحامل التي لم تبلغ السابعة عشرة :اإلجهاض،
مشاكل أثناء عملية الوالدة (ألم ووالدة صعبة) ،والدة مبكرة قبل اكتمال نمو الجنين.
التنبه لعمر األم وعدد المواليد
الحمل بعد سن ال 35هو حمل صعب وخطر ،لذلك يجب
ّ
الذي يرغب الوالدين إنجابه قبل اتخاذ قرار تأجيل اإلنجاب ،أو المباعدة بين الحمول.
قد يؤدي الحمل المتأخر (بعد سن ال )35إلى مشاكل تهدد صحة األم والجنين إذا لم
يخضع للمتابعة الطبية .من المشاكل التي يمكن أن تحصل :صعوبة الحمل ،زيادة إحتمال
اإلصابة بالسكري أثناء الحمل ،زيادة إحتمال إرتفاع ضغط الدم ،طلق مبكر ،والدة مبكرة،
والدة قيصرية ،زيادة إحتمال تشوهات خلقية عند الجنين.

ملحق رقم :3
تفاصيل المشاهد المسرحية -دالل
المشهد األول :دالل فرحة بحملها تتحسس بطنها ،تحضر الثياب للمولود المنتظر
وتحسب األيام على الروزنامة.
المشهد الثاني :تدخل دالل على عماد وهي تحمل له فنجان من القهوة وتخبره أن
ً
ً
متحججا بموسم الزيتون
رافضا الموضوع
لديها موعد اليوم مع الطبيبة .يبدأ عماد بالصراخ
وبعدم وجود وقت للفحوصات .تؤكد دالل على قول الطبيبة بضرورة اإللتزام بجدول الزيارات
فينهرها عماد ويأمرها أن تذهب إلى قطاف الزيتون.

المشهد الثالث:

ً
أرضا أثناء قطف الزيتون وحمل أوزان ثقيلة منه.
دالل تتعب وتقع

المشهد الرابع :في المستوصف تقوم الطبيبة بفحص دالل بينما األخيرة قلقة على
وضع حملها .تطمئنها الطبيبة أن الحمل بخير ولكنها تعاني من إرتفاع ضغط الدم.
ً
أيضا الزوج يستغرب سبب حصول ذلك مع أنها لم تتابع زيارات طبيب في
في المشهد
الحملين األولين فتجيبه الطبيبة أن ذلك ال يضمن سالمة األمر كل مرة وتؤكد على أهمية
ً
حفاظا على صحة األم والطفل.
الزيارات المنتظمة إلى الطبيب
المشهد الخامس :الزوج عماد يصرخ في زوجته المستلقية على سرير المستشفى
للقيام وعدم الغنج .بينما تصرخ فيه أمه مشددة على إتباع إرشادات الطبيبة.

المشهد

السادس :الحماة تذكر الزوجين بموعد الطبيبة وعماد يرافق زوجته إلى الموعد.
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األهداف التفصيلية للجلسة

يمكنك تشارك قلم الكحل وأحمر الشفاء مع األقارب (األم ،األخت ،بنات
العم( فقط.

في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:

كاف لتعقيمها قبل استعمالها على شخص آخر.
ٍ
مسح إبرة الوشم بالسبيرتو

ً
خصوصا للمرأة الحامل.
تحديد سبب أهمية النظافة الشخصية
تعداد  3عادات حياتية تخص النظافة الشخصية لحماية الحامل نفسها خالل فترة الحمل.
تعداد السلوكيات الضرورية بعد الوالدة لضمان صحة األم والجنين على حد سواء.

يجب غسل الوجه في الصباح والمساء واستعمال منشفة قطنية خاصة
للوجه وتغييرها بشكل يومي.

المدة الزمنية للجلسة

الطريقة الفعالة في تنظيف االسنان هي وضع فرشاة األسنان على زاوية
 45درجة مع اللثة وتحريك الفرشاة من اسفل االسنان باتجاه اللثة.

ساعة وربع.

يجب غسل المهبل من الخارج بالماء ومنتج لطيف خاص للمنطقة التناسلية
كل يوم.

عدد المشاركين
 20مشارك.

 -3المرحلة الثالثة 45( :دقيقة)

سير العمل في الجلسة

مرحلة بعد الوالدة

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

يقسم المدرب/ة المشاركين إلى  4مجموعات متساوية ويطلب من كل مجموعة أن تعد الئحة
ارشادات لألم بعد الوالدة وما هو دور األب في هذه المرحلة .تتضمن الالئحة نصائح للحفاظ على
صحة األم .يطلب المدرب/ة من كل مجموعة أن تعلن عن نتائج عملها من خالل مندوبها.
يفتح المدرب/ة النقاش ويصوب أو يضيف بعض المعلومات إذا لزم األمر .يتم التركيز على أهمية
االعتناء بالمرأة بعد الوالدة وكذلك الطفل.

 -2المرحلة الثانية 25(:دقيقة)

 -4المرحلة الرابعة 3( :دقائق)

النظافة خالل الحمل

خالصة لنقاط البحث في الجلسة

 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

تقنية المسابقة“ :مسابقة النظافة خالل الحمل“
يوزع المدرب/ة على المشاركين المسابقة ويطلب منهم االجابة ب “صح“ أو “خطأ“ على سلسلة
االسئلة المطروحة .يمكن للمشاركين العمل بشكل ثنائي لإلجابة على األسئلة.
يصوب المدرب/ة االجابات ويستخلص أهمية النظافة للمرأة الحامل.

السؤال

صح

خطأ
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مخطط الجلسة :األمومة اآلمنة ()2

السؤال

صح

خطأ

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
ملحق رقم  :4مسابقة النظافة خالل الحمل.
المعلومات المرجعية :م3-

من الضروري إستعمال مزيل الرائحة ( )deodorantعند التعرق.
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عند غسل الشعر ،من الضروري فرك فروة الرأس باالظافر كي تحصلي على
النتيجة المرجوة.
رش بودرة االطفال على القدمين قبل انتعال الجوارب يساعد على
امتصاص الرطوبة.

الجوارب القطنية او المصنوعة من مادة النايلون تساهمان في مستوى
مماثل من الرطوبة في القدمين.
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النظافة الشخصية
على المرأة الحامل أن تبذل المزيد من اإلهتمام خالل فترة الحمل ألن اهمال النظافة
الشخصية يعرضها لألمراض؛
شمل النظافة الشخصية غسل كل أعضاء الجسم ،قص وتقليم االظافر ،تنظيف
االسنان ،استعمال الفوطة اليومية؛
على المرأة الحامل عدم مشاركة االغراض الشخصية؛
غسل اليدين المتكرر أمر أساسي؛
االعتناء بصحة الفم واالسنان؛
االستحمام اليومي يزيل رواسب التعرق ويقلل البكتيريا المسببة للرائحة وبالتالي
يخفف الرائحة؛
استخدام مزيل الرائحة المضاد للتعرق  deodorantال ينظف الجسم بل يعطي رائحة عطرة
اذ كان الجسم نظيف؛
استعمال المناديل الورقية المبللة مفيد إذا تعرقت كثيرا خالل النهار؛
تجفيف القدمين جيدا وخصوصا بين األصابع ألن البكتيريا والفطريات تفضل األماكن
الرطبة للتكاثر؛
االعتناء بنظافة القدمين واختيار المالبس والجوارب القطنية اذ إنها تمتص العرق كما يجب
تغيير المالبس القطنية والجوارب يوميا وانتعال األحذية مداورة؛
في نظافة الشعر ،من االفضل غسل الشعر الدهني يوما بعد يوم والشعر العادي/
الجاف كل يومين .يستحسن فرك فروة الرأس بهدوء وتحاشي الفرك القوي واستخدام
االظافر اذ قد تؤدي الى جرح وتحسس فروة الرأس؛
نظافة المهبل :اإلفرازات المهبلية هي جزء من عملية التنظيف الذاتي للجهازالتناسلي،
فهي تأخذ معها البكتيريا مما يساعد على إبعاد االلتهابات المهبلية .عادة ما تكون
االفرازات شفافة اللون او مائلة إلى األبيض ومن دون رائحة .دالئل على احتمال وجود
التهاب هي :رائحة سيئة ،حكة أو تحسس ،افرازات سميكة ولونها مائل الى األصفر.
تستطيع الميكروبات أن تنمو بسهولة في المهبل كونه رطب ودافئ .تنشأ المشكلة من
ارتداء المالبس الداخلية و/أو السراويل الضيقة التي تتسبب في زيادة التعرق وكذلك من
البقاء في مالبس السباحة الرطبة لفترة طويلة.
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نظافة المناطق الحساسة:
ً
عاديا غير معطر للفرج أو الجزء الخارجي من منطقة المهبل.
حميميا
غسول
استخدمي
ً
ً
ال تستخدمي الدوش المهبلي (حيث يتدفق الماء من المهبل) ،فهذا يمكن أن يطرد
البكتيريا النافعة وقد يزيد في الواقع من خطر اإلصابة بالعدوى.
ال تغسلي داخل المهبل – ألن له آلية تنظيف ذاتي بسبب اإلفرازات المهبلية التي تحافظ
على نظافتها بشكل طبيعي.
ال تغسلي منطقة المهبل بالصابون العادي والهالم أو المعطر بكثافة -فهذا يضر
بتوازن ال phوالبكتيريا الجيدة التي تحافظ على صحة المهبل وتجعلك أكثر عرضة لإلصابة
أيضا إلى تهيج الجلد الحساس في المنطقة.
بالعدوى .قد يؤدي هذا ً
هل من اآلمن استخدام غسل المناطق الحساسة أثناء الحمل؟
نعم ،إذا اخترت بشكل صحيح .يجب أال يحتوي الغسول الحميمي للحوامل على عطور ومواد
كيماوية قوية يمكن أن تهيج بشرتك وتؤثر على توازن درجة الحموضة في المهبل .ابحث عن واحدة
خالية من البارابين وخالية من المهيجات.
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المعلومات المرجعية :م3-

المتابعة ما بعد الوالدة
تمتد حتى ستة أسابيع بعد الوالدة وتحتاجها المرأة للتكيف مع وضعها الجديد جسديا
ونفسيا وأسريا.
من المهم خالل هذه الفترة زيارة الطبيب والمتابعة معه الحالة العامة لألم والعوارض
الممكن مصادفتها.
تتعرض بعض االمهات لالكتئاب بعد الوالدة بسبب التقلبات الهرمونية أو لغياب
المساندة االسرية.
في االسبوع االول يمكن أن تحدث حمى النفاس أو نزف أو التهاب في المسالك البولية
مما يستدعي مراقبة دقيقة بعد الوالدة وااللتزام بتعليمات الطبيب.
في حال وجود البواسير ،اجراء مغاطس مياه فاترة.
االمساك والبواسير مشكلتان شائعتان لدى النساء بعد الوالدة .لذا يجب تناول المياه
بكثرة ،االبتعاد عن القهوة والشاي ،االكثار من االطعمة الغنية بااللياف مثل الفاكهة
والخضار والحبوب.
يفضل تجنب الجماع في  4الى  6أسابيع االولى.
بدء االرضاع حصريا من الثدي منذ اليوم األول.
المتابعة الدائمة للطفل من قبل طبيب أطفال للقاحات وغيره.

دور األب بعد الوالدة:

الرعاية المباشرة ضرورية للمولود الجديد واألم.
تسجيل الطفل رسميا.
معرفة زمان ومكان أول كشف طبي للطفل.
معرفة عوارض اإلكتئاب الالحق للوالدة وسبل مساعدة األم على التعامل معه.
اإلهتمام بالمولود الجديد وحمله لتشكيل الرابط بينهما.
المشاركة باإلعتناء بالطفل.
المساعدة في بعض األعمال المنزلية.

ملحق رقم :4
مسابقة النظافة خالل الحمل
السؤال

صح

خطأ

من الضروري إستعمال مزيل الرائحة ( )deodorantعند التعرق.
عند غسل الشعر ،من الضروري فرك فروة الرأس باالظافر كي تحصلي على
النتيجة المرجوة.
رش بودرة االطفال على القدمين قبل انتعال الجوارب يساعد على
امتصاص الرطوبة.
الجوارب القطنية أو المصنوعة من مادة النايلون تساهمان في مستوى
مماثل من الرطوبة في القدمين.
يمكنك تشارك قلم الكحل وأحمر الشفاء مع األقارب (األم ،األخت ،بنات
العم( فقط.
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كاف لتعقيمها قبل استعمالها على شخص آخر.
ٍ
مسح إبرة الوشم بالسبيرتو

األهداف التفصيلية للجلسة

يجب غسل الوجه في الصباح والمساء واستعمال منشفة قطنية خاصة
للوجه وتغييرها بشكل يومي.

في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
تحديد التغذية الجيدة لألم خالل الحمل وبعد الوالدة.

الطريقة الفعالة في تنظيف االسنان هي وضع فرشاة األسنان على زاوية
 45درجة مع اللثة وتحريك الفرشاة من اسفل االسنان باتجاه اللثة.

المدة الزمنية للجلسة

يجب غسل المهبل من الخارج بالماء ومنتج لطيف خاص للمنطقة التناسلية
كل يوم.

ساعة واحدة.

عدد المشاركين

النتائج

السؤال

صح

خطأ

من الضروري إستعمال مزيل الرائحة ( ) deodorantعند التعرق.

X

عند غسل الشعر ،من الضروري فرك فروة الرأس باالظافر كي تحصلي على
النتيجة المرجوة.

X

رش بودرة االطفال على القدمين قبل انتعال الجوارب يساعد على
امتصاص الرطوبة.
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السؤال

صح

خطأ

مخطط الجلسة :األمومة اآلمنة ()3

 20مشارك.

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

X

الجوارب القطنية او المصنوعة من مادة النايلون تساهمان في مستوى
مماثل من الرطوبة في القدمين.

X

يمكنك تشارك قلم الكحل وأحمر الشفاء مع األقارب (األم ،األخت ،بنات
العم( فقط.

X

كاف لتعقيمها قبل استعمالها على شخص آخر.
ٍ
مسح إبرة الوشم بالسبيرتو

X

 -2المرحلة الثانية 40( :دقيقة)
التغذية الجيدة لألم خالل الحمل وبعد الوالدة
تقنية عمل المجموعات:
يقسم المدرب/ة المشاركين إلى مجموعات ويعطي لكل مجموعة السؤال نفسه :ما هي التغذية
الجيدة لألم خالل الحمل وبعد الوالدة؟

يجب غسل الوجه في الصباح والمساء واستعمال منشفة قطنية خاصة
للوجه وتغييرها بشكل يومي.

X

تعرض المجموعات نتيجة عملها ويستخلص المدرب/ة مع المشاركين التغذية الجيدة لألم خالل
الحمل وبعد الوالدة.

الطريقة الفعالة في تنظيف االسنان هي وضع فرشاة األسنان على زاوية
 45درجة مع اللثة وتحريك الفرشاة من اسفل االسنان باتجاه اللثة.

X

 -3المرحلة الثالثة( :دقيقتان)

يجب غسل المهبل من الخارج بالماء ومنتج لطيف خاص للمنطقة التناسلية
كل يوم.

X

خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
المعلومات المرجعية :م4-
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تغذية المرأة الحامل
تعد التغذية الجيدة مهمة خالل فترة الحمل؛ للمحافظة على صحة األم والجنين ،حيث إن نوعية
الطعام أهم من كميته ،لذلك ينصح باختيار األطعمة الصحية ذات القيمة الغذائية العالية ،وتجنب
المأكوالت غير الصحية.

أهمية التغذية الجيدة في فترة الحمل:
بناء عظام وخاليا الدم للجنين.
تقليل متاعب ومشاكل الحمل.
تعزيز المناعة للوقاية من األمراض المعدية.
الوقاية من اإلصابة بأنيميا نقص الحديد.
استعدادا للوالدة.
تقوية الجسد
ً
تعزيز تكوين الحليب للرضاعة الطبيعية.

األطعمة التي ينصح بتناولها:
البروتينات :ينصح بالحصول عليها من اللحوم الخالية من الدهون (مثل :الدجاج ،األسماك،
والبقول ،وغيرها) كل يوم.
الكربوهيدرات (مثل :الخبز ،الحبوب ،البطاطا ،األرز والمعكرونة).
الدهون :ينصح بالحصول عليها من المصادر النباتية (مثل :زيت الزيتون) ،وتجنب الدهون
المشبعة ذات المصدر الحيواني (مثل :الزبدة).
منتجات األلبان المبسترة( :مثل :الزبادي ،الحليب والجبن).
الفيتامينات والمعادن.
االكثار من األلياف.

المكمالت الغذائية:
المكمالت الغذائية الجيدة:
الحديد :لوقاية األم من اإلصابة بأنيميا نقص الحديد ،باإلضافة إلى المساعدة على نقل
الدم ألكبر كمية من االكسجين إلى الجنين.
حمض الفوليك :لوقاية الجنين من اإلصابة بالصلب المشقوق.

إرشادات عامة:
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تجنب األطعمة المقلية واستبدالها بالمشوية.
جيدا.
ينصح بتناول الفاكهة والخضراوات المغسولة ً
تجنب البدء بالحمية الغذائية إلنقاص الوزن (الرجيم) في فترة الحمل ،حيث يؤثر ذلك في حصول
األم والطفل على العناصر الغذائية المهمة.
التقليل من الملح في الطعام؛ حيث إنه يسبب احتباس السوائل؛ مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

المعلومات المرجعية :م4-

مخطط الجلسة :تنظيم األسرة ()1
األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:

تعريف تنظيم األسرة.
تحليل فوائد تنظيم األسرة.
اتخاذ موقف ايجابي من تنظيم األسرة.

المدة الزمنية للجلسة
ساعتان.

عدد المشاركين
 20مشارك.

سير العمل في الجلسة
 -4المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -5المرحلة الثانية 70( :دقيقة)
تنظيم األسرة :تعريف وفوائد

تقنية عمل المجموعات إلكمال القصة:
يقسم المدرب/ة المشاركين إلى مجموعات ويعطي لكل مجموعة “قصة سوسن“
ويطلب منهم تكملة القصة من خيالهم واإلجابة على األسئلة التالية:
كيف تصفون الروتين اليومي لسوسن؟
اذا طرأت عليها أمور اضافية كالمرض أو مرض أحد االطفال ،ماذا يحدث حينها؟
برأيكم ما هي األسباب الكامنة وراء انجاب سوسن وزوجها لهذا العدد من االطفال؟
كيف تقيمون الفرق في عدد السنوات بين الفتيات الثالث؟
ما أثر ذلك على سوسن؟ على زوجها؟ على األطفال أنفسهم؟ على المجتمع؟
كيف كان باالمكان تجنب هذا الوضع؟
تعرض المجموعات نتيجة عملها ويستخلص المدرب/ة مع المشاركين تعريف تنظيم
األسرة وفوائد تنظيم األسرة على األهل واألطفال والمجتمع.
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سوسن في السادسة والعشرين وأم ألربعة أطفال :رؤى  6سنوات ،عليا  5سنوات ،سلوى
 4سنوات ومهند  6أشهر.
تستيقظ سوسن صباحا حوالي الساعة الخامسة والنصف لتبدأ يومها ب...

 -6المرحلة الثالثة 45( :دقيقة)
تمرين المواقف:

يعطي المدرب/ة المشاركين جمال لمواقف معينة متعلقة بتنظيم األسرة ويطلب منهم اتخاذ إحدى
المواقف التالية:
موافقة
غير موافقة
غير متاكدة
بعد كل جملة يفتح النقاش وتحاول المشاركين اعطاء التعليل لسبب اختيار هذا الموقف أو ذاك.
يحاول المدرب/ة في كل مرة تعزيز المواقف االيجابية من تنظيم األسرة.

جمل المواقف
قرار المباعدة بين الوالدات يتوقف على الزوج فقط.
يجب اتباع نصائح الحماة بما يتعلق بعدد االطفال الواجب انجابهم.
يجب على الزوجين االستمرار في االنجاب لحين والدة ذكر واحد على االقل.
اذا أنجبت عددا كبيرا من االطفال سأمنع زوجي من الزواج بأخرى.
كل ولد بتجي رزقته معه.
من المهم أن ال يؤثر الوضع االقتصادي الصعب على عدد االوالد.

 -7المرحلة الرابعة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة
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نص حالة سوسن

الرسائل األساسية للجلسة
حالة سوسن:
كيف تصفون الروتين اليومي لسوسن :سيكون لسوسن روتينا يوميا سريعا يتمحور
حول اإلهتمام بأطفالها األربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين  6أشهر و 6سنوات ما
يعني العناية الدائمة والمستمرة من تحضير الطعام للوجبات اليومية ،إلى السهر
على صحتهم إلى اإلهتمام بنظافتهم إلى اإلهتمام بأمور المنزل عامة ،دون أن
ننسى إهتمامها بواجباتهم المدرسية.
اذا طرأت عليها أمور اضافية كالمرض أو مرض أحد االطفال ،ماذا يحدث حينها:
سيكون الوضع صعبا عليها وعلى األطفال معا .فالحالة اإلعتيادية دون إضافة المرض
هي أصال حالة شائكة لها فكيف إذا أضيف عليها المرض؟ سيكون عليها تأمين الحاجات
اليومية باإلضافة إلى العناية الصحية الفائقة للحاالت المرضية.
برأيكم ما هي األسباب الكامنة وراء انجاب سوسن وزوجها لهذا العدد من االطفال:
يعود ذلك إلى عدم إدراكهم بتنظيم األسرة من جهة ،مع كل ما يضاف من عادات
وضغوطات المجتمع على العائلة والتي تشجعهم على اإلنجاب المتتالي.
كيف تقيمون الفرق في عدد السنوات بين الفتيات الثالث :ليس هناك إال سنة
واحدة فقط بين فتاة وأخرى مما يعني انه لم يتم التخطيط لإلنجاب أو انهم اعتمدوا
ذلك دون معرفة حيثيات هذا القرار.
ما أثر ذلك على سوسن؟ على زوجها؟ على االطفال أنفسهم؟ على المجتمع:
عموما سيكون األثر سلبيا على سوسن أوال لما ستعانيه من مشقات لتامين كافة
المستلزمات والوقت واإلهتمام ....أما على زوجها فهناك عبء مادي واقتصادي
كبير يجبره على العمل بشكل مستمر وحتى في بعض األحيان في عملين اثنين
لتأمين لقمة العيش للعائلة ككل .أما من جهة األطفال فمن الممكن أن ال تتأمن كافة
احيتياجاتهم للنمو السليم والمتكامل.
كيف كان باالمكان تجنب هذا الوضع :من خالل استخدام وسائل تنظيم األسرة.

المعلومات المرجعية :م5-

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

تنظيــــم األســــرة

المستندات والمعدات الضرورية

 -1ماذا يعني تنظيم األسرة؟

المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح القالب مع
الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
ملحق رقم  :5نص حالة سوسن.
ملحق رقم  :6جمل المواقف.
المعلومات المرجعية :م5-

تنظيم األسرة يعني المباعدة بين األحمال من خالل استخدام وسائل المباعدة بين األحمال سواء
تقليدية أم حديثة .حيث تساعد هذه الوسائل الزوجين على تنظيم اإلنجاب والمباعدة بين
أكانت وسائل
ّ
والصحية.
المعيشية
األحمال لمدة سنتين أو ثالث بحسب ما يرغبان أو ما يناسبهما ويناسب ظروفهما
ّ
ّ

نتحدث عن تنظيم األسرة؟
 -2لماذا
ّ
ً
ضروريا ً
ً
ً
نظرا للفوائد العظيمة المتحققة التباعه .أو للمشاكل
جدا .وذلك
أمرا
يعتبر تنظيم األسرة
الكثيرة الناجمة عن عدم إتباعه ،فتنظيم األسرة يساعد كل فرد سواء على نطاق األسرة أو المجتمع
أو الدولة وحتى العالم.
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للمرأة:

صحية من حياتها؛
يساعد األم على االنجاب في أفضل فترة
ّ
كامال في الرعاية واالهتمام؛
حقهم
يمكنها إعطاء األطفال الباقين ّ
ً
 ّ
يقلل نسبة األحمال غير المرغوب فيها؛

إنقاذ حياة الكثير من النساء من حاالت الحمل عالية الخطورة أو االجهاض غير اآلمن حيث
ً
ألفا في البلدان العربية؛
من الممكن خفض االجهاض غير اآلمن من  1.6مليون الى 530
إنقاذ حياة حديثي الوالدة؛
يساهم في استرداد األم لعافيتها بين الحمل واآلخر وبالتالي تمتّ عها بصحة سليمة؛
يساهم في الوقاية :فبعض الوسائل لها منافع صحية أخرى كالوقاية من السرطان
ً
جنسيا؛
واألمراض المنقولة
 ّ
األسرية الملقاة على كاهل األم والعائلة؛
يقلل األعباء
ّ
يضاعف فرص وصول المرأة الى التعليم واكتساب المهارات؛
يساهم في تعزيز المشاركة االقتصادية لألم وبالتالي زيادة دخل األسرة.

للزوج:
يساعده على:
رعاية أسرته بشكل أفضل إذ ّ
والتربوية الملقاة على كاهله؛
يقلل األعباء األسرية
ّ
توفير حياة أفضل ألسرته إذ ّ
يقلل األعباء المادية على كاهل رب األسرة؛
حماية صحته :فبعض الوسائل لها منافع صحية أخرى كالوقاية من السرطان واألمراض
ً
جنسيا.
المنقولة
للمولود/الطفل:
يساهم في:
صحة سليمة؛
وذوات
معافيات
أمهات
من
مناسبة
وأوزان
سليمة
صحة
ذوي
أطفال
والدة
ّ

استفادة األطفال من الرضاعة الطبيعية ألطول فترة ممكنة؛
االشباع العاطفي من الحب والحنان والرعاية؛
الصحية؛
حصول األطفال على أفضل مستويات التغذية والرعاية
ّ
ّ
لتعلم األطفال واليافعين واليافعات والشبان والشابات؛
إعطاء فرص أكثر وأفضل
التقليل من وفيات األطفال والوالدات المبكرة.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

 -3ما هي فوائد تنظيم األسرة؟

للعالم:
الطبيعية كالمياه الصالحة للشرب واألراضي الزراعية ومصادر
الموارد
على
الطلب
سيقل
ّ
ّ
ستتحقق الفرصة للجميع في حياة أفضل.
ّ
الطاقة ،وبالتالي

ملحق رقم :5
نص حالة سوسن
سوسن في السادسة والعشرين وأم ألربعة أطفال :رؤى  6سنوات ،عليا  5سنوات ،سلوى
 4سنوات ومهند  6أشهر.
تستيقظ سوسن صباحا حوالي الساعة الخامسة والنصف لتبدأ يومها ب...

ملحق رقم :6
جمل المواقف
قرار المباعدة بين الوالدات يتوقف على الزوج فقط.
يجب اتباع نصائح الحماة بما يتعلق بعدد االطفال الواجب انجابهم.
يجب على الزوجين االستمرار في االنجاب لحين والدة ذكر واحد على االقل.
اذا أنجبت عددا كبيرا من االطفال سأمنع زوجي من الزواج بأخرى.
كل ولد بتجي رزقته معه.
من المهم أن ال يؤثر الوضع االقتصادي الصعب على عدد االوالد.

لألسرة:
يساهم في:
التنشئة السليمة من خالل المقدرة على متابعة شؤون األبناء والبنات داخل المنزل وخارجه؛
حصول األبناء والبنات على مستوى تعليمي أفضل؛
عيش األسرة في حالة أكبر من الرفاهية من حيث المستوى المعيشي والصحي واالجتماعي.
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للمجتمع
تحسن في:
ّ
األحوال االقتصادية للمجتمع؛
الصحية؛
ة
الرفاهي
ق
وتحق
ّ
الوضع الصحي والغذائي
ّ
ّ
التعليمي والثقافي؛
الوضع
ّ
الوضع الخدماتي بشكل عام من خالل كفاية الموارد المتاحة في ذلك المجتمع؛
ً
ً
وخصوصا نصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب؛
عموما
البيئة
المجتمعية األفضل.
التنمية
تحقيق
في
المساهمة
هنا
من
ّ
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األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:

تعداد وسائل تنظيم األسرة.
إحالة المشاركات إلى الموارد المتوفرة في المجتمع ألخذ المشورة الخاصة بتنظيم األسرة.

المدة الزمنية للجلسة
نصف ساعة.

عدد المشاركين
 20مشارك.

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 25( :دقيقة)
تقنية النقاش:

يشرح المدرب/ة بعض وسائل مباعدة األحمال دون الدخول في التفاصيل الخاصة بكل وسيلة أو
حسناتها وسيئاتها .بل يؤكد المدرب/ة أنه على مثقف األقران إحالة اللواتي يطلبن نصائح معينة،
إلى الموارد الطبية المتوفرة في المجتمع للحصول على المشورة المتخصصة .من الضروري التأكيد
على أنه ليس على مثقف األقران لعب هذا الدور أو تحمل هذه المسؤولية.
وسائل طبيعية :طريقة انقطاع الحيض بسبب الرضاعة الطبيعية ،طريقة األيام القياسية
والعزل /االنسحاب.
وسائل هرمونية :أقراص منع الحمل اإلصضطرارية ،اقراص منع الحمل المركبة.
وسائل موضعية :الجهاز الرحمي (اللولب) ،الواقي الذكري والواقي األنثوي.
وسائل دائمة :ربط األنابيب ،وربط القناة المنوية للرجل.
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 -3المرحلة الثالثة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

مخطط الجلسة :تنظيم األسرة ()2

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
المعلومات المرجعية للمدرب/ة فقط وليس للمشاركين :م6-

الرسائل الخاصة بالجلسة
ملخص حول وسائل تنظيم األسرة للمدرب/ة فقط وليس للمشاركين.
 -1أقراص منع الحمل المركبة
تتطلب تناول حبة بانتظام كل يوم؛
 -2حبوب منع الحمل االضطرارية
حبوب تحتوي على هرمون البروجسترون فقط؛ حبوب تحتوي على هرمون
ً
معا )Ulipristal acetate (UPA؛ فعاليتها :تكون أكثر
البروجسترون واإلستروجين
فعالية إذا أخذت خالل ال  24ساعة األولى من ممارسة الجنس دون وقاية .يمكن
تناولها خالل الخمسة أيام التي تلي جماع غير محمي .من األفضل أخذها بعد
ً
مبكرا،
الجماع غير المحمي مباشرةً كلما أمكن ذلك .فكلما كان تناول هذه األقراص
زادت فعاليتها أكثر في منع حدوث الحمل؛ هي واحدة من الطرق التي يمكن
أن تمنع الحمل بعد ممارسة الجنس بدون وقاية .باقي وسائل منع الحمل في
الحاالت الطارئة تتضمن اللولب النحاسي أو لولب الليفونرجسترل؛
 -3الواقي األنثوي
الواقي األنثوي هو بطانة لينة رقيقة وشفافة مصنوعة من غشاء بالستيكي؛
يوضع داخل المهبل .ويحتوي على حلقتان مرنتان عند األطراف .هو نفس طول
الواقي الذكري؛ يمكن وضعه داخل المهبل حتى  8ساعات قبل الجماع؛
الهرمونية:
 -4الغرسات
ّ
شكلها أنبوبي ،حجمها صغير ،مثل عود ثقاب تغرس تحت الجلد؛ تمنع الحمل لفترة
زمنية طويلة تختلف باختالف نوعه:
جاديل 5 :سنوات ،سينوبلنت 4 :سنوات ،إمبالنن أو نيكسبلنن 3 :سنوات
 -5الجهاز الرحمي (اللولب):
يوفر حماية لفترة طويلة؛ هو جهاز صغير من البالستيك يوضع داخل الرحم .له خيط
رقيق يتدلى من عنق الرحم إلى المهبل؛ وسيلة امنة وفعالة لكثير من النساء ،بما
في ذلك النساء بعد فترة اإلجهاض والنساء في فترة ما بعد الوالدة؛
 -6طريقة انقطاع الحيض بسبب الرضاعة الطبيعية:
ً
حصريا؛ ينبغي تشجيع الرضاعة
تناسب األمهات اللواتي يرضعن أوالدهن
الطبيعية الحصرية خالل  6أشهر واالستمرار بها حتى عمر السنتين أو أكثر..
 -7الواقي الذكري
الواقي الذكري هو عبارة عن غالف او غطاء مصنوع من مادة المطاط الالتكس
الرقيق ناعم الملمس ورقيق جدا ،قابل للتمدد ذات ألوان وروائح مختلفة؛
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المصغرة والمحتوية على البروجستين:
ّ
 -8أقراص منع الحمل
آمنة للمرضعاتُ .يمكن البدء بتناولها  6اسابيع بعد الوالدة؛
 -9الحقن الشهرية:
ً
تتطلب من المستفيدة أخذ الحقنة كل  4اسابيع (أو  30يوما) وذلك للحصول على
مقارنة بحقن DMPA or NET- EN؛
ً
فعالية قصوى؛ تنظم الدورة الشهرية أكثر
 -10حقن البروجسترون
حقن الديبو ميدروكسي بروجستيرون ايستات (الديبوبرفيرا) أو حقن النورا
يثيستيرون (النت إن)؛ شهرين أو  3أشهر حسب األنواع .تؤخذ كل حقنة بالعضل؛
آمنة للنساء المرضعات؛ إذا كانت المرأة المرضعة ال تستخدم الرضاعة كوسيلة منع
حمل ،يمكنها بدء الحقن بعد  6اسابيع من الوالدة .الخصوبة يمكن أن تعود خالل
 3اسابيع بعد الوالدة ،لذلك على المستخدمة إستعمال وسيلة أخرى مثل الواقي
الذكري إلى حين أن تبدأ بالحقن؛

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

يعمل كحاجز يمنع وصول المني من العضو الذكري الى المهبل؛ يستخدم واقي
جديد مع كل جماع؛
إذا استخدم بطريقة صحيحة ومستدامة فهو يحمي من الحمل واألمراض المنقولة
جنسيا بما في ذلك األيدز من العضو الذكري أو من المهبل الى الشريك االخر؛

في األيام التي قد تحمل فيها المتلقية ،يجب االمتناع عن ممارسة الجنس غير
المحمي ،أو بإمكان الشريكين استخدام الواقي الذكري ،أو أي وسيلة مانعة أخرى؛
 -15قطع القنوات المنوية:
وسيلة دائمة الفعالية؛ ليس لها أخطار صحية على المدى البعيد؛ وسيلة دائمة
للرجال المتأكدون بأنهم ال يريدون مزيدا من األطفال ،أو ال يمكنهم ألسباب صحية
خاصة بهم أو بزوجاتهم الحصول على المزيد من األطفال ،ويرغبون بتعاطي
وسيلة دائمة لمنع الحمل؛ عملية جراحية بسيطة وآمنة تجرى بالتخدير الموضعي؛
تبدأ فعاليتها بعد  3أشهر من العملية .لذلك يجب على المستخدم أو الشريكين
إستخدام الواقي أو أي وسيلة أخرى لمدة  3أشهر من عملية التعقيم؛ ال تتعارض
مع الجماع؛ ال تؤثر على األداء الجنسي للرجل؛
 -16القذف الخارجي:
يسحب الرجل عضوه الذكري من مهبل شريكته ،ويقذف خارجه؛ هي من الوسائل
األقل فعالية ،ومع ذلك تقدم حماية أكثر من أي وسيلة أخرى؛ ال تناسب الرجال
ً
مبكرا.
الذين ال يمكنهم الشعور باقتراب القذف أو الذين يقذفون
مالحظة :لمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة فصل المعلومات المرجعية.

 -11طريقة األيام القياسية:
ً
مثالية للنساء التي تتراوح دورتهن الشهرية بين ستة وعشرين يوما واثنين وثالثين
ً
يوما؛ يجب حصول ثالث دوارت شهرية منتظمة عند النساء اللواتي أنجبن أو

عند المرضعات قبل استخدام طريقة األيام القياسية؛ تتابع المستفيدة مسار
دورتها الشهرية لمعرفة األيام التي ُيمكن أن تحمل فيها )أيام الخصوبة(؛ ُيمكن
للمستفيدة استخدام تقويم أو مسبحة الدورة ،وهي سلسلة من الحبات المختلفة
األلوان والتي تشبه المسبحة ،لتتبع األيام التي ُيمكن أن تكون فيها خصبة ،أو
التي ال ُيمكن أن تحمل فيها.

 -12المبيدات المنوية:
تحتوي على مادة كیماویة  nonoxynol 9تقتل الحیوانات المنویة؛ متوفرة في عدة
أشكال؛ یتم إدخالها بعمق داخل المهبل قبل كل جماع؛ یمكن أن تسخدم بمفردھا أو
مع الواقي الذكري ،أو الحاجز المهبلي ،أو غطاء عنق الرحم؛
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 -13ربط األنابيب:
ً
مجددا او اللواتي يعانين
وسيلة دائمة للسيدات اللواتي ال يرغبن في االنجاب
ً
خطرا على حياتهن؛ وسيلة فعالة؛
من مشاكل صحية وقد يشكل الحمل أوالوالدة
تحمي من حدوث الحمل على الفور؛ تتم عبر عملية جراحية بسيطة تجرى داخل
المستشفى تحت التخدير الموضعي او العام؛ ال تؤثر على الدورة الشهرية وال
على الرغبة الجنسية؛
 -14طريقة اليومان
مثالية للنساء اللواتي لديهن إفرازات صحية لعنق الرحم؛ ال يوجد رائحة كريهة
لإلفرازات الصحية ،وال تسبب حكة أو ألم؛ تراقب المتلقية إفرازات عنق الرحم لديها
لمدة يومين .إذا الحظت إفرازات من أي نوع ،مع اللون والثبات ،خالل يوم المراقبة
أو قبله بيوم ،فقد تحمل (أيام الخصوبة)؛
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وسائل تنظيم األسرة
حبوب منع الحمل االضطرارية:
فعاليتها :تكون أكثر فعالية إذا أخذت خالل ال  24ساعة األولى من ممارسة الجنس دون
وقاية .يمكن تناولها خالل الخمسة أيام التي تلي جماع غير محمي .من األفضل أخذها
ً
مبكرا،
بعد الجماع غير المحمي مباشرةً كلما أمكن ذلك .فكلما كان تناول هذه األقراص
زادت فعاليتها أكثر في منع حدوث الحمل؛
هي واحدة من الطرق التي يمكن أن تمنع الحمل بعد ممارسة الجنس بدون وقاية .باقي
وسائل منع الحمل في الحاالت الطارئة تتضمن اللولب النحاسي أو لولب الليفونرجسترل؛
ال يوصى بها لالستخدام المتكرر ،ولكن ليس هنالك أي ضرر في حاالت اإلستخدام
المتكرر .ومن الضروري توفير فرصة للسيدة للبدء في إستخدام وسيلة منع حمل بانتظام؛
ال ينصح بالرضاعة الطبيعية لمدة أسبوع واحد بعد إستخدام UPA؛
يجب أن تؤخذ خالل  5-3ايام أيام ( 120-72ساعة) من ممارسة الجنس الغير آمن؛
آمنة للنساء اللواتي ال يمكن لهم إستخدام وسائل منع الحمل الهرمونية العادية ،بما في
ذلك النساء المرضعات في فترة ما بعد الوالدة؛
ال تسبب أي مشاكل للحمل إذا كان قد حدث فعال”؛
آمنة للمرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية /األيدز ،حتى لو كانت تأخذ
مضادات الفيروسات؛
ً
جنسيا ،بما في ذلك فيروس االيدز .يجب التأكد من
ال تحمي من األمراض المنقولة
الحماية المزدوجة مع العميلة.

أقراص منع الحمل المركبة:
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تتطلب تناول حبة بانتظام كل يوم وفي نفس الوقت؛
ال ينصح بها للمرأة التي ترضع طفلها البالغ من العمر  6أشهر أو أقل؛
ً
يوما بغض النظر عن حالة االرضاع الطبيعي؛
ال ينصح بها للنساء اللواتي أنجبن خالل 21
قد تسبب نزيف غير منتظم خالل األشهر القليلة األولى من اإلستخدام ،وبعد ذلك يمكن
أن يكون الطمث أخف وأكثر إنتظاما؛
في بعض الحاالت ،قد تتسبب بعض االثار الجانبية مثل الصداع والغثيان والنفخة
وإحتقان الثديين وزيادة الوزن؛
ال ينصح بها إذا كانت المرأة تأخذ أدوية الصرع أو ريفامبيسين (السل أو غيره من األمراض)؛
ً
مسبقا؛
ال ينصح بها إذا كان لدى المرأة تاريخ سرطان الثدي
ال ينصح بها إذا كانت المرأة لديها الشقيقة (الصداع النصفي) وهي في عمر ال 35أو أكثر؛
ال ينصح بها إذا كانت المرأة عرضة أكثر لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية الوريدية،
بما في ذلك كبر السن والسكتة الدماغية والتدخين ومرض السكري وإرتفاع ضغط الدم أو
اضطرابات في دهون الدم؛
آمنة بالنسبة للمرأة التي تعيش مع فيروس أو نقص المناعة المحتملة ،حتى ولو كانت
تتناول أدوية مضادة للفيروسات؛
هنالك العديد من العالمات التجارية والتركيبات .يجب مناقشة الطرق المتاحة واألنسب
مع المستفيدة؛
ً
جنسيا ،بما في ذلك فيروس االيدز .يجب التأكد
ال تحمي من األمراض المنقولة
والتشديد على الحماية المزدوجة مع المستفيدة.
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المعلومات المرجعية :م :6-للمدرب/ة فقط وليس للمشاركين.

المصغرة والمحتوية على البروجستين (للمرضعات):
ّ
أقراص منع الحمل
آمنة للمرضعاتُ .يمكن البدء بتناولها  6اسابيع بعد الوالدة؛
قد تسبب نزيف شهري غير منتظم .وبالنسبة للمرضعات ،قد تسبب تأخير في عودة
النزيف الشهري؛
آمنة للمرأة التي تعيش مع فيروس أو مرض نقص المناعة ،وحتى لو كانت تتناول أدوية
مضادة للفيروسات؛
ال ُينصح بها للمرأة التي تتناول أدوية مضادة للنوبات المرضية أو ريفامبسين (للسل
ً
جنسيا ،بما فيها فيروس نقص
أو غيره من األمراض)؛ال تحمي من األمراض المنتقلة
المناعة .التشديد على ضرورة الحماية المتبادلة مع المستفيد/المستفيدة .بما في ذلك
فيروس االيدز .يجب التأكد من الحماية المزدوجة مع المستفيدة.

الهرمونية:
الغرسات
ّ
شكلها أنبوبي ،حجمها صغير ،مثل عود ثقاب تغرس تحت الجلد؛
تمنع الحمل لفترة زمنية طويلة تختلف باختالف نوعه:

جاديل 5 :سنوات
سينوبلنت 4 :سنوات
إمبالنن أو نيكسبلنن 3 :سنوات
باستطاعة مقدم الخدمة زرع هذه الغرسات وازالتها؛
ينبغي القيام بتقييم كامل وفحوصات قبل استخدام هذه الوسيلة في حال كانت المرأة
تعاني من نزيف مهبلي غير مبرر؛
آمنة للمرأة المرضعة؛
يمكن حقن الغرسة بعد الوالدة؛
ال ينصح بها إذا كان لدى المرأة تاريخ سرطان الثدي؛
ً
مؤقتا أو زيادة في كميته؛
تسبب تغيرات في نمط الحيض .تؤدي إلى انقطاع الطمث
آمنة للمرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية /األيدز ،حتى لو كانت تأخذ
مضادات الفيروسات؛
ً
ال تحمي من األمراض المنقولة جنسيا ،بما في ذلك فيروس االيدز .يجب التأكد من
الحماية المزدوجة مع المستفيدة.

حقن البروجسترون:
شهرين أو  3أشهر حسب األنواع .تؤخذ كل حقنة بالعضل ؛
آمنة للنساء المرضعات؛
إذا كانت المرأة المرضعة ال تستخدم الرضاعة كوسيلة منع حمل ،يمكنها بدء الحقن بعد
 6اسابيع من الوالدة .الخصوبة يمكن أن تعود خالل  3اسابيع بعد الوالدة ،لذلك على
المستخدمة إستعمال وسيلة أخرى مثل الواقي الذكري إلى حين أن تبدأ بالحقن؛
قد يسبب نزيف غير منتظم أو إنقطاع الدورة الشهرية؛
هناك تأخر في عودة الخصوبة بعد التوقف عن إستخدام هذه الوسيلة .قد تستغرق
ً
مقارنة بالوقت الذي تستغرقه مع الوسائل األخرى .تعود
ً
وقتا أطول
عودة الخصوبة
الخصوبة ،خالل شهر بعد التوقف عن إستخدام النت إن ،وبعد  4أشهر منذ التوقف عن
إستخدم اللديبوبرفيرا؛
آمنة للمرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية /األيدز ،حتى لو كانت تأخذ مضادات
ً
جنسيا ،بما في ذلك فيروس االيدز .يجب
الفيروسات .ال تحمي من األمراض المنقولة
التأكد من الحماية المزدوجة مع العميلة؛
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الحقن الشهرية:
ً
يوما) وذلك للحصول على
تتطلب من المستفيدة أخذ الحقنة كل  4اسابيع (أو 30
فعالية قصوى؛
ً
يمكن أن تتأخر عودة الخصوبة بعد التوقف عن إستخدام هذه الوسيلة .وغالبا ما يحدث
ً
مقارنة مع وسائل تنظيم االسرة االخرى؛
ً
شهرا
هذا التأخير
ً
يوما من الوالدة ،بغض النظر عن الرضاعة الطبيعية؛
ال ينصح باستخدامها خالل 21
طفال عمره  6أشهر أو أقل؛
ال ينصح بها إذا كانت المستفيدة ترضع
ً
ال ينصح بها إذا كانت المستفيدة تعاني من صداع نصفي وهي في عمر ال 35أو أكثر؛
آمنة للمرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية /األيدز ،حتى لو كانت تأخذ
مضادات الفيروسات؛
ال ينصح بها إذا كانت المستفيدة عرضة أكثر لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية
الوريدية ،بما في ذلك كبر السن والسكتة الدماغية والتدخين ومرض السكري وإرتفاع
ضغط الدم أو اضطرابات في دهون الدم؛
ال ينصح بها إذا تبين أن للمستفيدة تاريخ في سرطان الثدي؛
ً
جنسيا ،بما في ذلك فيروس االيدز .يجب التأكد من
ال تحمي من األمراض المنقولة
الحماية المزدوجة مع المستفيدة.

الجهاز الرحمي (اللولب):
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يوفر حماية لفترة طويلة؛
هو جهاز صغير من البالستيك يوضع داخل الرحم .له خيط رقيق يتدلى من عنق الرحم
إلى المهبل؛
وسيلة امنة وفعالة لكثير من النساء ،بما في ذلك النساء بعد فترة اإلجهاض والنساء
في فترة ما بعد الوالدة؛
مدرب لتركيب اللولب داخل الرحم .وهي من وسائل منع حمل الطارئة؛
يحتاج إ لى مقدم خدمة ّ
يمكن تركيب اللولب مباشرةً بعد الوالدة (خالل  48ساعة) أو بعد  4اسابيع من الوالدة؛
تغيرات الحيض شائعة الحدوث خالل الشهر االولى .يستمر الحيض لفترة أطول أو تكون
كمية الدم أكبر .كما يحدث بعض التقلصات أثناء نزول الحيض؛
ينبغي القيام بتقيم كامل وفحوصات قبل إستخدم هذه الوسيلة في حال كانت المرأة
تعاني من نزيف مهبلي غير مبرر؛
آمنة للمرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية /األيدز ،حتى لو كانت تأخذ
مضادات الفيروسات؛
ال ينصح بإستخدام اللولب للنساء األكثر عرضة لألمراض التي تنتقل عبر اإلتصال الجنسي؛
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ينبغي القيام بتقيم كامل وفحوصات قبل إستخدم هذه الوسيلة في حال كانت المرأة
تعاني من نزيف مهبلي غير مبرر؛
ال ينصح بها إذا كانت للمرأة تاريخ في سرطان الثدي؛
ال ينصح بها إذا كانت المرأة عرضة أكثر لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية الوريدية،
بما في ذلك كبر السن والسكتة الدماغية والتدخين ومرض السكري وإرتفاع ضغط الدم أو
إضطرابات في دهون الدم(.النت إن)؛
ال ينصح به إذا كانت المستفيدة تأخذ أدوية الصرع أو ريفامبيسين (السل أو غيره
من األمراض)؛
إذا كانت المستخدمة تأخذ
NNRTIs (specifically Efavirenz or Nevirapine) or Ritonavir-boosted protease inhibitors
قد يكون أقل فعالية مع الحقن .لذا يجب استخدام الحماية المزدوجة للحد من فرص الحمل.

ً
جنسيا ،بما في ذلك فيروس االيدز .يجب التأكد من
ال يحمي من األمراض المنقولة
الحماية المزدوجة مع المستفيدة.

الواقي األنثوي:
الواقي األنثوي هو بطانة لينة رقيقة وشفافة مصنوعة من غشاء بالستيكي؛
يوضع داخل المهبل .ويحتوي على حلقتان مرنتان عند األطراف .هو نفس طول
الواقي الذكري؛
يمكن وضعه داخل المهبل حتى  8ساعات قبل الجماع؛
يستخدم واقي جديد مع كل جماع؛
إذا استخدم بطريقة صحيحة ومستدامة فهو يحمي من الحمل واألمراض المنقولة جنسيا
بما في ذلك فيروس عدوى األيدز؛
يحافظ على اإلحساس خالل العمل الجنسي؛
يتطلب تعاون الشريك.

الواقي الذكري:
الواقي الذكري هوعبارة عن غالف او غطاء مصنوع من مادة المطاط الالتكس الرقيق ناعم
الملمس ورقيق جدا ،قابل للتمدد ذات ألوان وروائح مختلفة؛
يعمل كحاجز يمنع وصول المني من العضو الذكري الى المهبل ؛
يستخدم واقي جديد مع كل جماع؛
إذا استخدم بطريقة صحيحة ومستدامة فهو يحمي من الحمل واألمراض المنقولة جنسيا
بما في ذلك فيروس عدوى األيدز من العضو الذكري أومن المهبل الى الشريك االخر؛
قد يقلل من االحساس بالمتعة الجنسية لدى بعض الرجال؛
يتطلب تعاون الشريك.

المبيدات المنوية:
تحتوي على مادة كیماویة تقتل الحیوانات المنویة؛
متوفرة في عدة أشكال؛
یتم إدخالها بعمق داخل المهبل قبل كل جماع؛
یمكن أن تسخدم بمفردھا أو مع الواقي الذكري ،أو الحاجز المهبلي ،أو غطاء عنق الرحم؛
ال تحمي من االمراض التناسلیة المعدیة ،بما في ذلك فیروس نقص المناعة البشري؛
االستخدام المتكرر قد یزید من خطر فیروس نقص المناعة البشري.

ربط األنابيب:
ً
مجددا او اللواتي يعانين من
وسيلة دائمة للسيدات اللواتي ال يرغبن في االنجاب
ً
خطرا على حياتهن؛
مشاكل صحية وقد يشكل الحمل أوالوالدة
وسيلة فعالة ؛ تحمي من حدوث الحمل على الفور؛
تتم عبر عملية جراحية بسيطة تجرى داخل المستشفى تحت التخدير الموضعي او العام؛
ال تؤثر على الدورة الشهرية وال على الرغبة الجنسية؛
آمنة للمرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية /األيدز ،حتى ولو كانت تأخذ
مضادات الفيروسات؛
ً
ال تحمي من األمراض المنقولة جنسيا ،بما في ذلك فيروس االيدز .يجب التأكد من
الحماية المزدوجة مع المستفيدة.
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وسيلة دائمة الفعالية؛
ليس لها أخطار صحية على المدى البعيد؛
وسيلة دائمة للرجال المتأكدون بأنهم ال يريدون مزيدا من األطفال ،أو ال يمكنهم ألسباب
صحية خاصة بهم أو بزوجاتهم الحصول على المزيد من األطفال ،ويرغبون بتعاطي
وسيلة دائمة لمنع الحمل؛
عملية جراحية بسيطة وآمنة تجرى بالتخدير الموضعي؛
تبدأ فعاليتها بعد  3أشهر من العملية .لذلك يجب على المستخدم أو الشريكين إستخدام
الواقي أو أي وسيلة أخرى لمدة  3أشهر من عملية التعقيم؛
ال تتعارض مع الجماع؛
الشفاء منها سريع؛
ال تؤثر على األداء الجنسي للرجل؛
آمنة للرجل المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية /األيدز ،حتى لو كان يأخذ
مضادات الفيروسات؛
ً
جنسيا ،بما في ذلك فيروس االيدز .يجب التأكد من
ال تحمي من األمراض المنقولة
الحماية المزدوجة مع االمستفيد.

طريقة األيام القياسية:
ً
ً
يوما؛
يوما واثنين وثالثين
مثالية للنساء التي تتراوح دورتهن الشهرية بين ستة وعشرين
يجب حصول ثالث دوارت شهرية منتظمة عند النساء اللواتي أنجبن أو عند المرضعات
قبل استخدام طريقة األيام القياسية؛
تتابع المستفيدة مسار دورتها الشهرية لمعرفة األيام التي ُيمكن أن تحمل فيها
)أيام الخصوبة(؛
 ُيمكن للمستفيدة استخدام تقويم أو مسبحة الدورة ،وهي سلسلة من الحبات المختلفة
األلوان والتي تشبه المسبحة ،لتتبع األيام التي ُيمكن أن تكون فيها خصبة ،أو التي ال
ُيمكن أن تحمل فيها؛
خالل أيام الخصوبة ،على الشريكين االمتناع عن القيام بعالقة جنسية غير محمية .أو
بإمكانهما استخدام الواقي الذكري ،أو وسائل مانعة أخرى؛
ً
جنسيا ،بما فيها فيروس نقص المناعة.
ال تحمي هذه الوسيلة من األمراض المنتقلة
يجب التشديد على ضرورة الحماية المتبادلة مع المستفيدة/المستفيد؛
ّ
تتطلب تعاون الشريك.


طريقة اليومان:
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مثالية للنساء اللواتي لديهن إفرازات صحية لعنق الرحم؛
ال يوجد رائحة كريهة لإلفرازات الصحية ،وال تسبب حكة أو ألم؛
تراقب المتلقية إفرازات عنق الرحم لديها لمدة يومين .إذا الحظت إفرازات من أي نوع ،مع
اللون والثبات ،خالل يوم المراقبة أو قبله بيوم ،فقد تحمل (أيام الخصوبة)؛
في األيام التي قد تحمل فيها المتلقية ،يجب االمتناع عن ممارسة الجنس غير المحمي،
أو بإمكان الشريكين استخدام الواقي الذكري ،أو أي وسيلة مانعة أخرى؛
ال تحمي من األمراض المنتقلة جنسيا ،بما فيها فيروس نقص المناعة.
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قطع القنوات المنوية:

القذف الخارجي:
يسحب الرجل عضوه الذكري من مهبل شريكته ،ويقذف خارجه؛
هي من الوسائل األقل فعالية ،ومع ذلك تقدم حماية أكثر من أي وسيلة أخرى؛
ال تناسب الرجال الذين ال يمكنهم الشعور باقتراب القذف أو الذين يقذفون مبكرا؛ً
ً
جنسيا ،بما فيها فيروس نقص المناعة؛
ال تحمي من األمراض المنتقلة
يجب التشديد على ضرورة الحماية المزدوجة مع المستفيد/المستفيدة.

طريقة انقطاع الحيض بسبب الرضاعة الطبيعية:
ً
حصريا؛
تناسب األمهات اللواتي يرضعن أوالدهن
ينبغي تشجيع الرضاعة الطبيعية الحصرية خالل  6أشهر واالستمرار بها حتى عمر
السنتين أو أكثر..
تتطلب هذه الوسيلة  3شروط مجتمعة:
عدم عودة الحيض الشهري بعد الوالدة.
ً
ونهارا (على مدة  24ساعة).
ليال
 الرضاعة الحصرية ً
يتعدى عمر الرضيع الـ 6أشهر.
أال
ّ
هي وسيلة تنظيم أسرة مؤقتة .على المرأة التي تستخدم هذه الوسيلة أن تقوم بزيارة
مقدم الخدمة قبل البدء في إدخال األغذية التكميلية لطفلها ،وذلك للتحدث عن وسائل
أخرى لتنظيم األسرة في حال عدم توافر الشروط الثالثة لوسيلة الرضاعة الطبيعية؛
آمنة للمرأة المصابة بفيروس األيدز عندما تكون الرضاعة الطبيعية حصرية .على الرغم
من ذلك ،فهنالك خطر إنتقال فيروس األيدز للطفل عبر لبن أمه إذا كانت السيدة ال تأخذ
العالج لمضاد للرتروفيرس؛
ً
جنسيا ،بما في ذلك فيروس االيدز .يجب التأكد من
ال تحمي من األمراض المنقولة
الحماية المزدوجة مع العميلة.

المعتقدات الشائعة حول وسائل تنظيم األسرة
خطأ :استخدام وسائل تنظيم األسرة تمنع الحمل بصورة دائمة.
صواب :يمكن حصول حمل في وقت قصير بعد التوقف عن استعمال جميع وسائل
تنظيم األسرة األخرى )باستثناء الوسائل الطويلة المفعول التي تعطى عن طريق الحقن:
فالخصوبة تعود بعد وقت أطول(.
خطأ :إذا لم تنجح وسيلة تنظيم األسرة فقد يولد الطفل مشوها.
صواب :ال توجد وسائل تنظيم األسرة تتسبب في تشوهات خلقية.
خطأ :وسائل تنظيم األسرة تسبب زيادة كبيرة في الوزن وتغيرات في شكل الجسم.
صواب :ال توجد وسائل تنظيم األسرة تسبب تغيرات أو تورم في الجسم .الوسائل
الهرمونية قد تسبب تغيرات طفيفة في زيادة أو نقصان الوزن .اما الوسائل الطويلة
ً
حقنا ،تسبب بتغيرات ملحوظة في زيادة الوزن بمتوسط 2-1
المفعول التي تعطى
ً
سنويا.
كيلو غرام
خطأ :بعض وسائل تنظيم األسرة تسبب اإلجهاض.
ً
قائما ،وبذلك فهي ال تسبب اإلجهاض.
حمال
صواب :إستخدام وسائل تنظيم األسرة ال يوقف
ً
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خطأ :اليمكن للنساء المتقدمات في السن استخدام الوسائل الهرمونية أو اللولب الرحمي.
صواب :يمكن للنساء المتقدمات في السن واللواتي يتمتعن بصحة جيدة استخدام أية وسيلة
تنظيم األسرة بأمان.

استثاء :النساء المدخنات فوق  35سنة ،يجب أن ال يستخدمن حبوب منع الحمل.

خطأ :يجب على النساء الصغيرات في السن أن ال يستخدمن وسائل تنظيم األسرة.
صواب :يمكن للنساء الصغيرات في السن اللواتي بدأت دورتهن الشهرية استخدام أية وسيلة
تنظيم األسرة بأمان.
ً
جنسيا من دون الولوج.
خطأ :ال يمكن حدوث حمل وال يمكن اإلصابة باألمراض المنقولة
صواب :من الممكن والنادر حدوث حمل بدون ولوج ،ومن المؤكد احتمال اإلصابة بأمراض
ً
جنسيا عـن طريـق تالمـس األعضـاء التناسـلية ،حتـى مـن دون ولـوج القضيب في
منقولة
المهبل أو الشـرج.
خطأ :تحتاج المستفيدة لفترة من الراحة من استخدام وسائل تنظيم األسرة.
صواب :يمكن استخدام جميع وسائل تنظيم األسرة لسنوات عديدة ،وال يوجد من بينها ما يتطلب
فترة للتوقف عن استخدامها.
خطأ :استخدام وسائل تنظيم األسرة ضار بصحتك.
ً
تقريبا ،تعتبر الفوائد الصحية ألية وسيلة تنظيم األسرة أكبر بكثير من
صواب :بالنسبة لجميع النساء
مخاطر استخدام الوسيلة بحد ذاتها.
ً
أثارا جانبية مثل الغثيان أو الصداع أو نزف حيضي شديد .أما
بعض الوسائل قد تسبب
النساء اللواتي تحدث لهن أثار جانبية سيئة يمكنهن تغيير أواستبدال الوسيلة.
وسائل تنظيم األسرة ال تؤثرعلى النشاط وال تسبب تعبا لدى النساء اللواتي يتمتعن
بصحة جيدة.
خطأ :تحتاج المستفيدة لفترة من الراحة من استخدام وسائل تنظيم األسرة.
صواب :يمكن استخدام جميع وسائل تنظيم األسرة لسنوات عديدة ،وال يوجد من بينها ما يتطلب
فترة للتوقف عن استخدامها.
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تناول الحبوب واستخدام الوسائل التي تعطي عن طريق الحقن وغرسة االمبالنون
واللولب الرحمي ،تمنع الحمل عن طريق منع اإلباضة أو اإلخصاب ،وكذلك بتثخن مخاط عنق
الرحم )الذي يمنع مرور الحيمن أو الحيوان المنوي(.

مخطط الجلسة :اإللتهابات المنقولة جنسيا
األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ستتمكن كل مشاركة من:

تعريف اإللتهابات المنقولة جنسيا.
تعداد طرق انتقال هذه اإللتهابات.
تعداد أعراض ومضاعفات اإللتهابات المنقولة جنسيا.
تحديد طرق الوقاية المناسبة.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة وربع.

عدد المشاركين
 20مشارك.

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 20( :دقيقة)
اإللتهابات المنقولة جنسيا :تعريف ومعلومات عامة
تقنية االستبيان الفردي:
يوزع المدرب/ة على المشاركين االستبيان ويطلب منهم االجابة ب “صح“ أو “خطأ“ على
سلسلة االسئلة المطروحة.
يصوب المدرب/ة االجابات ويصوبها مع المجموعة الكبيرة ويستخلص تعريف اإللتهابات
المنقولة جنسيا كما طرق االنتقال.

أسئلة االستبيان حول اإللتهابات المنقولة جنسيا
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أجب ب “صح“ أو “خطأ“
اإللتهابات المنقولة جنسيا هي أمراض سرطانية.
اإللتهابات المنقولة جنسيا تصيب الذكور واالناث على حد سواء.
تنتقل اإللتهابات المنقولة جنسيا عبر العالقات الجنسية غير المحمية مع
شخص مصاب.
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قروح على االعضاء التناسلية
سرطان عنق الرحم
افراز قيحي غير اعتيادي
تأثير على شرايين القلب واالعصاب
حمل خارج الرحم
العمى للمولود الجديد من ام مصابة بالسيالن
رمد في العيون

ال تنتقل اإللتهابات المنقولة جنسيا عبر الدم الملوث.
الجراثيم المسببة لإللتهابات المنقولة جنسيا تكون موجودة داخل جسم
االنسان وتسبب له المرض حين تضعف مناعته.
المواقف والسلوكيات السليمة تساعد في حماية األشخاص من االصابة
باإللتهابات المنقولة جنسيا.
باالمكان معالجة معظم اإللتهابات المنقولة جنسيا.

األعراض

التشارك في المراحيض يسبب جميع اإللتهابات المنقولة جنسيا.

النساء

الرجال

المضاعفات
االطفال

النساء

الرجال

االطفال

من الممكن أن تنتقل اإللتهابات المنقولة جنسيا من األم المصابة الى الجنين.

 -3المرحلة الثالثة 40( :دقيقة)
أعراض ،مضاعفات وطرق الوقاية من اإللتهابات المنقولة جنسيا

تقنية التمارين ضمن عمل المجموعات:
يقسم المدرب/ة المشاركين إلى  4مجموعات ،فيعطي:
المجموعة األولى والثانية :تمرين تصنيف األعراض والمضاعفات.
المجموعة الثالثة والرابعة :تمرين المطابقة بين طرق االنتقال والوقاية.

تمرين مطابقة طرق الوقاية
صل الجمل بعضها ببعض لتجد طريقة الوقاية المناسبة لكل طريقة انتقال.

الدم

تعمل المجموعات ثم تعرض نتيجة عملها.
يفتح المدرب/ة النقاش ويصوب االجابات ويستخلص أعراض ومضاعفات اإللتهابات المنقولة
جنسيا وطرق الوقاية منها.

تمرين تصنيف بعض االعراض وبعض المضاعفات:
صنف الجمل في خانة بعض األعراض وبعض المضاعفات (األعراض هي مؤشرات ترافق
الحالة أما المضاعفات فهي نتيجة غير مرغوبة للحالة).
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افرازات مهبلية غير اعتيادية مع أو دون رائحة كرهة
الوفاة
تأخر في النمو
قذف مؤلم
ألم عند التبول
ألم في القسم السفلي من البطن
ألم في المهبل خالل المجامعة
احمرار في العضو الذكري
من الممكن حدوث عقم
اجهاض تلقائي
حك في االعضاء التناسلية الخارجية

العالقات الجنسية
النظافة الشخصية
االم الى الجنين

االمتناع عن العالقات الجنسية خارج اطار الزواج.
عدم التشارك في الحقن وشفرات الحالقة.
اجراء الفحوص الالزمة للمرأة الحامل.
التأكد من سالمة الدم المنقول.
استعمال الواقي الذكري أو االنثوي بالطريقة الصحيحة.
التأكد من نظافة المرحاض قبل استعماله.
عدم ممارسة الجنس اذا كان أحد الزوجين يشكو من ألم أو
حكاك أو وجود افرازات أو قرحة على االعضاء التناسلية.
االخالص المتبادل بين الزوجين غير المصابين.
عدم التشارك في المناشف والثياب الداخلية مع أي كان.
التأكد من تعقيم االدوات الجراحية.

 -4المرحلة الرابعة 15( :دقيقة)
اإليدز
تقنية النقاش:
يناقش المدرب/ة مع المشاركات :ما هو اإليدز وطرق انتقاله.

 -5المرحلة الخامسة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.
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المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
ملحق رقم  :7أسئلة االستبيان حول اإللتهابات المنقولة جنسيا.
ملحق رقم  :8تمرين تصنيف االعراض.
ملحق رقم  :9تمرين المطابقة في طرق الوقاية.
المعلومات المرجعية :م7-

المعلومات المرجعية :م7-
جنسي ًا؟
 -1ما هي اإللتهابات المنقولة
ّ
جنسي ًا هي التهابات معدية تنتقل من شخص مصاب إلى شخص آخر سليم عن
اإللتهابات المنقولة
ّ
تسببها:
الدم ،هذه اإللتهابات
الجنسية أو عن طريق
طريق العالقات
ّ
ّ
ّ
بكتيريا؛
فيروس؛
طفيليات.
تشققات
ّ
والفم أو من خالل
تدخل إلى الجسم عن طريق القضيب أو المهبل أو الشرج (باب البدن)
ّ
الدم.
الجلد والغشاء المخاطي أو
ّ
جنسي ًا ،وهي قد تصيب الذكور واالناث على السواء ،من
هنالك عدد كبير من اإللتهابات المنقولة
ّ
الوقائية لتفادي
أهمية اتخاذ التدابير
الممكن أن ال تظهر أعراض واضحة لهذه اإللتهابات .من هنا
ّ
ّ
االصابة بها عبر اعتماد سلوكيات سليمة واتخاذ مواقف صحيحة.
ً
صحية طويلة األمد لدى كل من
باكرا ،فأنّ ها تؤدي الى مضاعفات
في حال لم تُ عالج هذه اإللتهابات
ّ
ّ
ً
االنجابية ،يمكن معالجة معظم هذه اإللتهابات ،غير أن
صحتهم
سلبا على
وتؤثر
االناث والذكور
ّ
ّ
شاف لها مثل متالزمة العوز المناعي المكتسب (االيدز).
ٍ
يتم اكتشاف عالج
بعضها لم ّ
ً
جنسي ًا أو أنّ هم ال يتعبرونها ذات خطورة أو
التحدث عن اإللتهابات المنقولة
غالبا ما يرفض الناس
ّ
ّ
ً
خصوصا أن بعض هذه إللتهابات ال أعراض واضحة لها،
أهمية ،فال يستشيرون الطبيب بشأنها،
ّ
ً
ً
عالميا هنالك سنويا من  100مليون حالة جديدة من اإللتهابات
تدل االحصاءات على أنه
رغم ذلك ّ
ّ
ً
جنسيا تصيب الشباب تحت عمر الـ  25سنة.
المنقولة
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ً
انتشارا في العالم ،فهي:
أما اإللتهابات واألمراض األكثر
االيدز؛
الكالميديا Chlamydia؛
السيالن Gonorchea؛
الجنسية Genital Warts؛
الثآليل
ّ
الحال الجنسي Herpes؛
المشعرات Trichomonaiais؛
الزهري Syphilis؛
وغيرها...
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المستندات والمعدات الضرورية

جنسي ًا أكثر من
هن عرضة لإلصابة باإللتهابات المعدية المنقولة
ّ
من الجدير ذكره أن النساء والفتيات ّ
ّ
البيولوجية،
الناحية
فمن
الثقافية.
واألعراف
الجنس
بنوع
قة
متعل
بيولوجية وأخرى
الرجال وذلك ألسباب
ّ
ّ
مرات بالنسبة
يكون خطر االصابة أثناء ممارسة الجنس من دون حماية أكبر بما يتراوح بين مرتين الى أربع ّ
المخاطية لدى النساء هي أكبر .كما أن النساء الصغيرات
ألن مساحة األغشية
ّ
للمرأة عنه بالنسبة للرجل ّ
التناسلية ،كما أن حدوث تمزّ قات في
قنواتهن
يكن أكثر عرضة لإلصابة بسبب عدم نضج
ّ
ّ
بالسن ّ
ّ
أنسجتهن يتيح سهولة االصابة.
ّ
السن مخاطر أكبر وذلك ألسباب
أما من الناحية الثقافية -االجتماعية ،فتواجه النساء الصغيرات
ّ
ّ
عديدة منها:
ً
منهن والميسوري الحال والذين يقومون
ا
سنّ
األكبر
بالرجال
ارتباطهن
احتمال
زيادة
ّ
ّ

بإعالتهن مقابل الجنس؛
ّ
الوضع االقتصادي السيء في معظم دول العالم النامي الذي يدفع العديد من الفتيات
أسرهن و/أو
السن مقابل النقود الالزمة إلعالة
جنسية للرجال الكبار في
لتقديم خدمات
ّ
ّ
ّ
تدبير نفقات التعليم وغيرها؛
االنتشار الواسع لعادة التزويج المبكر؛
ً
السن الى المعلومات والمهارات والخدمات التي يحتاجون اليها لحماية أنفسهم
غالبا ما يفتقر صغار
ّ
البشرية.
من االصابة بفيروس نقص المناعة
ّ

 -2كيف تنتقل هذه اإللتهابات؟
الرئيسية النتقال هذه اإللتهابات هي:
إن الطريقة
ّ
محمية مع شخص مصاب؛
جنسية غير
إقامة عالقة
ّ
ّ
ولكن البعض منها ينتقل عبر طرق أخرى ،وهي:
مثال :االيدز ،التهاب الكبد الفيروسي ()B,C
ملوث بجرثومة المرض،
ً
دم ّ
عملية نقل ّ
ّ

والزهري؛
ملوثة بجرثومة المرض كأدوات الحالقة وحقن
التشارك في أدوات حادة قاطعة أو واخزة ّ
مثال :االيدز ،والتهاب الكبد الفيروسي ب وج؛
المخدرات وأدوات الوشم،
ً
مثال :االيدز ،التهاب الكبد
األم المصابة إلى وليدها خالل الحمل أو أثناء الوالدة
ً
التناسلية؛
الفيروسي ب و س ،الحال التناسلي ،الزهري ،السيالن ،وثآليل األعضاء
ّ
الداخلية
التشارك في مقاعد المراحيض وشراشف السرير أو المناشف أو المالبس
ّ
مثال :قمل العانة.
الملوثة بجرثومة المرض،
ً
ّ
جنسي ًا بواسطة واحدة أو أكثر من هذه الطرق وليس بالضرورة أن تنتقل
تنتقل اإللتهابات المنقولة
ّ
بواسطتها ّ
كلها.
على سبيل المثال يمكن أن ينقل الشخص المصاب بعقبولة أو الهربس  HERPESهذه الى شريكه
الجنسي حتى ولو لم يكن لديه أية جروح ظاهرة للعيان.
ّ

ً
جنسيا؟
 -3ما هي أعراض اإللتهابات المنقولة
في كثير من األحيان ،تظهر أعراض أكثر عند الرجال منها عند النساء ،ومع ذلك فإن ظهور واحدة وأكثر
الطبية.
من اإللتهابات المذكورة أدناه توجب االستشارة
ّ
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النساء

إفراز قيحي غير اعتيادي

اعتيادية
مهبلية غير
إفرازات
ّ
ّ
مع أو بدون رائحة كريهة

رمد في العيون

قذف مؤلم

ألم في القسم السفلي
من البطن

النمو
التأخر في
ّ

احمرار في العضو الذكري

ألم في المهبل خالل
المجامعة

تقرح في أنحاء الجسم
ّ

قروح أو ثآليل (تالولة) على
التناسلية
األعضاء
ّ

التبول
ألم عند
ّ

التبول
ألم عند
ّ

التناسلية
حك على األعضاء
ّ
ّ
الخارجية
ّ

ً
ً
الجرثومية
طبيا لكشف معظم األمراض
فحصا
يمكن أن يجري الرجال والنساء على حد سواء
ّ
ً
وفقا للماضي
جنسي ًا؛ تختلف الفحوصات بين الرجال والنساء
والفيروسية المعدية والمنقولة
ّ
ّ
ً
ً
الجنسي للشخص وتحديدا وفقا ألنماط سلوكه (زرع خاليا من الفم ومن عنق الرحم ومن مجرى
البول ومن الشرج).

ً
جنسيا؟
 -6ما هي طرق الوقاية من اإللتهابات المنقولة

الطبية؟
 -4ما هي المضاعفات الناتجة من عدم االستشارة
ّ
هذه اإللتهابات خطيرة ً
جدا إذا لم تُ عالج ألنها تؤدي الى ما يلي:

األطفال

النساء

التأثير على شرايين القلب
واألعصاب

إجهاض تلقائي

العمى

الوفاة

حمل خارج الرحم

الوفاة

العقم
سرطان عنق الرحم
الوفاة
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من الضروري إبالغ الشريك الجنسي (الزوج أو الزوجة) ،استخدام أساليب الوقاية معهّ ،
وحثه على
ً
مصابا.
زيارة الطبيب لتلقي العالج في الوقت نفسه إذا كان

ً
جنسيا وهي:
وهناك ثالثة أنواع من فحوصات اإللتهابات المنقولة
(للسفلس أو الزّ هري وفيروس نقص المناعة)؛
الدم
فحوصات
َّ
ّ
زرع الخاليا (للكالميديا وللسيالن)؛
ي ،وللعقبولة أو الهربس HERPES
الح
ليمي البشر ّ
ّ
المعاينة بالنظر لفيروس الورم ُ

اضطرابات في العادة
الشهرية (دم خارج العادة
ّ
الشهرية)
ّ

الرجال
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الرجال

األطفال

المحددين ،وذلك للحصول على الشفاء التام
بالكمية والوقت
يجب االنتباه الى ضرورة أخذ العالج
ّ
ّ
يؤخر أو يمنع الشفاء.
كما أن استخدام وصفات أو أدوية غير مناسبة ّ

يتم تشخيص هذه اإللتهابات ومعالجتها؟
 -5كيف ّ
الشك بأن الشخص قد ُأصيب بالعدوى ،يجب
ّ
في حال ظهور إحدى األعراض المذكورة أعاله و/أو
معينة.
ة
مخبري
فحوص
استشارة الطبيب إلجراء كشف طبي و/أو إلجراء
ّ
ّ
أغلبية األحيان إنّ ما ثمة أمراض ال يمكن شفاؤها ولكن
معالجة هذه اإللتهابات ممكنة وشافية في
ّ
يسببها فيروس مثل االيدز.
من الممكن السيطرة على تفاقمها ،كاألمراض التي
ّ

الزوجية؛
جنسية قبل الزواج أو خارج إطار الحياة
عدم إقامة عالقات
ّ
ّ
االخالص المتبادل بين الزوجين غير المصابين؛
استعمال الواقي الذكري بانتظام وبالطريقة الصحيحة عند إصابة أحد الشريكين (الزوجين)
واستشارة الطبيب بهذا الخصوص؛
عدم ممارسة الجنس إذا كان أحد الزوجين يشكو من ألم أو حكاك أو وجود افرازات أو قرحة
التناسلية؛
على األعضاء
ّ
الداخلية مع أي كان والتأكد من نظافة
االمتناع عن التشارك في المناشف والثياب
ّ
شراشف السرير؛
التأكد من نظافة المرحاض قبل استعماله؛
عملية الزرع؛
التأكد من سالمة الدم واألعضاء المنقولة عبر
ّ
الشخصية مثل االبر وشفرات
عدم التشارك في األدوات القاطعة أو الثاقبة أو األدوات
ّ
الحالقة وفرشاة األسنان؛
الجراحية؛
التأكد من تعقيم األدوات
ّ
إجراء الفحوص الالزمة للمرأة الحامل؛
ّ
في حال االصابة ،على المصاب إعالم الشريك اآلخر (الزوج) واستخدام الوقاية معه وحثه
ً
مصابا.
لتلقي العالج في الوقت نفسه إذا كان
ّ
على زيارة الطبيب
من الجدير ذكره أن المرأة التي تتناول أقراص منع الحمل ليست محمية من اإللتهابات
يعرضها الى خطر
ّ
جنسي ًا وذلك ألن تبادل سوائل الجسم عند المرأة
المعدية المنقولة
ّ
ً
جنسيا وليست أقراص منع الحمل بعازل يمنع تمازُ ج
االصابة باإللتهابات المعدية المنقولة
ّ
هذه السوائل؛
ً
ضد األمراض المعدية
معا ال يضمن حماية أكبر
كما أن استخدام واقيين ذكريين في آن
ّ
جنسي ًا الن الواقي الذكري صنع كي ُيستخدم لوحده -وأي احتكاك بين واقيين
المنقولة
ّ
وواق نسائي
واق ذكري
ذكريين يمكن أن يؤدي الى تمزّ قهما؛ كما أنه ال يجب استخدام
ٍ
ٍ
ً
معا.
في آن
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هذه اإللتهابات تصيب الذكر واألنثى على السواء؛
أكثرية هذه اإللتهابات يحملها الشخص لفترة طويلة دون ظهور أعراض عليه ،ومن
 ّ
هنا خطورة االنتقال إلى آخرين دون قصد أو علم
الطبية قد
من الضروري مراقبة وعدم إهمال األعراض التي سبق ذكرها ،فاالستشارة
ّ
ً
جنسياّ ،مما يساعد على معالجتها
تؤدي الى االكتشاف المبكر لإللتهابات المنقولة
وتفادي المضاعفات؛
تعرض الشخص المصاب بها
سهل هذه اإللتهابات االصابة بفيروس االيدز في حال ّ
تُ ّ
الى الفيروس ،وذلك ألن أغلبها ينتقل بطرق انتقال االيدز نفسها ،إضافة إلى وجود
المصاب بها.
وتقرحات على األعضاء
جروح
التناسلية للشخص ٌ
ّ
ّ
ً
دافعا
ودينية ننشأ عليها ،تٌ عتبر
أخالقية
العربية المحافظة بما فيها من مبادئ
إن مجتمعاتنا وثقافاتنا
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
جنسيا.
بسلوكيات تجعلنا بمنأى عن االصابة باإللتهابات المنقولة
اللتزامنا
ّ
ولكن...
تعرضهم
سلوكيات جديدة يعتمدها البعض،
نالحظ اليوم في مجتمعاتنا
والتصرفات التالية قد ّ
ّ
ّ
ً
جنسيا:
لإللتهابات المنقولة
اللجوء الى المخدرات والكحول كحلول لمشاكلنا ،وفي بعض األحيان ُح ّب ًا بتجربة ممنوعات
وتحد ًيا لآلخرين؛
ّ
جنسية قبل وخارج إطار الزواج.
بعالقات
القيام
ّ


ملحق رقم :7
أسئلة االستبيان حول اإللتهابات المنقولة جنسيا
أجب ب “صح“ أو “خطأ“
اإللتهابات المنقولة جنسيا هي أمراض سرطانية.
اإللتهابات المنقولة جنسيا تصيب الذكور واالناث على حد سواء.
تنتقل اإللتهابات المنقولة جنسيا عبر العالقات الجنسية غير المحمية مع
شخص مصاب.
ال تنتقل اإللتهابات المنقولة جنسيا عبر الدم الملوث.
الجراثيم المسببة لإللتهابات المنقولة جنسيا تكون موجودة داخل جسم
االنسان وتسبب له المرض حين تضعف مناعته.
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المواقف والسلوكيات السليمة تساعد في حماية األشخاص من االصابة
باإللتهابات المنقولة جنسيا.
باالمكان معالجة معظم اإللتهابات المنقولة جنسيا.
التشارك في المراحيض يسبب جميع اإللتهابات المنقولة جنسيا.
من الممكن أن تنتقل اإللتهابات المنقولة جنسيا من األم المصابة الى الجنين.
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ً
جنسيا
خصائص اإللتهابات المنقولة

النتائج
اإللتهابات المنقولة جنسيا هي أمراض سرطانية.

خطأ

اإللتهابات المنقولة جنسيا تصيب الذكور واالناث على حد سواء.

صح

تنتقل اإللتهابات المنقولة جنسيا عبر العالقات الجنسية غير المحمية مع
شخص مصاب.

صح

ال تنتقل اإللتهابات المنقولة جنسيا عبر الدم الملوث.

خطأ

الجراثيم المسببة لإللتهابات المنقولة جنسيا تكون موجودة داخل جسم
االنسان وتسبب له المرض حين تضعف مناعته.

صح

المواقف والسلوكيات السليمة تساعد في حماية األشخاص من االصابة
باإللتهابات المنقولة جنسيا.

صح

باالمكان معالجة معظم اإللتهابات المنقولة جنسيا.

صح

التشارك في المراحيض يسبب جميع اإللتهابات المنقولة جنسيا.

صح

من الممكن أن تنتقل اإللتهابات المنقولة جنسيا من األم المصابة الى الجنين.

صح

ملحق رقم :8
تمرين تصنيف االعراض:
صنف الجمل في خانة األعراض والمضاعفات.
افرازات مهبلية غير اعتيادية مع أو دون رائحة كريهة
الوفاة
تأخر في النمو
قذف مؤلم

ألم عند التبول
ألم في القسم السفلي من البطن
ألم في المهبل خالل المجامعة
احمرار في العضو الذكري
العقم
اجهاض تلقائي
حك في االعضاء التناسلية الخارجية
قروح على االعضاء التناسلية
سرطان عنق الرحم
افراز قيحي غير اعتيادي
تأثير على شرايين القلب واالعصاب
حمل خارج الرحم
العمى للمولود الجديد من ام مصابة بالسيالن
رمد في العيون
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النساء

الرجال

المضاعفات
النساء

االطفال

الرجال

االطفال

صل الجمل بعضها ببعض لتجد طريقة الوقاية المناسبة لكل طريقة انتقال

الدم
العالقات الجنسية
الحل:
النساء

الرجال
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األعراض

الحل:

األطفال

إفراز قيحي غير
اعتيادي

اعتيادية مع أو بدون
مهبلية غير
إفرازات
ّ
ّ
رائحة كريهة

رمد في العيون

قذف مؤلم

ألم في القسم السفلي من البطن

النمو
التأخر في
ّ

احمرار في العضو
الذكري

ألم في المهبل خالل المجامعة

تقرح في أنحاء الجسم
ّ

قروح أو ثآليل
(تالولة) على األعضاء
التناسلية
ّ

التبول
ألم عند
ّ

التبول
ألم عند
ّ

الخارجية
التناسلية
حك على األعضاء
ّ
ّ
ّ
الشهرية (دم خارج
اضطرابات في العادة
ّ
الشهرية)
العادة
ّ

النظافة الشخصية
االم الى الجنين

االمتناع عن العالقات الجنسية خارج اطار الزواج.
(العالقات الجنسية)
عدم التشارك في الحقن وشفرات الحالقة.
(النظافة الشخصية)
اجراء الفحوص الالزمة للمرأة الحامل.
(األم والجنين)
التأكد من سالمة الدم المنقول.
(الدم)
استعمال الواقي الذكري أو االنثوي بالطريقة الصحيحة.
(العالقات الجنسية)
التأكد من نظافة المرحاض قبل استعماله.
(النظافة الشخصية)

عدم ممارسة الجنس اذا كان أحد الزوجين يشكو من ألم أو
حكاك أو وجود افرازات أو قرحة على االعضاء التناسلية.
(العالقات الجنسية)
االخالص المتبادل بين الزوجين غير المصابين.
(العالقات الجنسية)
عدم التشارك في المناشف والثياب الداخلية مع أي كان.
(النظافة الشخصية)
التأكد من تعقيم االدوات الجراحية.
(النظافة الشخصية)

ملحق رقم :9
تمرين مطابقة في طرق الوقاية
صل الجمل بعضها ببعض لتجد طريقة الوقاية المناسبة لكل طريقة انتقال

الدم
العالقات الجنسية
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النظافة الشخصية
االم الى الجنين

االمتناع عن العالقات الجنسية خارج اطار الزواج.
عدم التشارك في الحقن وشفرات الحالقة.
اجراء الفحوص الالزمة للمرأة الحامل.
التأكد من سالمة الدم المنقول.
استعمال الواقي الذكري أو االنثوي بالطريقة الصحيحة.
التأكد من نظافة المرحاض قبل استعماله.
عدم ممارسة الجنس اذا كان أحد الزوجين يشكو من ألم أو
حكاك أو وجود افرازات أو قرحة على االعضاء التناسلية.
االخالص المتبادل بين الزوجين غير المصابين.
عدم التشارك في المناشف والثياب الداخلية مع أي كان.
التأكد من تعقيم االدوات الجراحية.
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األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
التمييز بين الجنس والنوع االجتماعي.
تحليل كيف يتم تطبيق مفهوم النوع االجتماعي في المجتمع.

المدة الزمنية للجلس
ساعة وربع.

عدد المشاركين
 20مشارك.

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 30( :دقيقة)
تقنية النقاش:

يطرح المدرب/ة األسئلة التالية على المشاركين:
ً
ما هي الصفات الشخصية والقدرات واألدوار التي غالبا ما ترتبط بالصبية الصغار/
الرجال في مجتمعك؟
ما هي السمات الشخصية والقدرات واألدوار التي غالبا ما ترتبط بالفتيات الصغيرات /
النساء في مجتمعك؟
ويدون األجوبة.
يقسم المدرب/ة ورقة اللوح القالب إلى قسمين
ّ
 ّ
ويميز بين تلك المتعلقة بالجنس وتلك المتعلقة بالنوع اإلجتماعي.
اإلجابات
بعدها
يراجع
ّ

يعرف المدرب/ة هذين المصطلحين من خالل تبادل المعلومات مع المشاركين.
 ّ
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البنات الصغيرات رقيقات أما الصبيان فهم خشنون؛
ترتفع نسبة االناث في وظائف التدريس والتمريض والسكرتاريا ،بينما تنخفض
في الوظائف اإلدارية؛
معظم عمال البناء من الرجال؛
معظم رؤساء الجمهوريات في العالم من الرجال؛
معظم الجنود في الجيوش من الرجال؛
يتغير؛
فال
المرأة
يتغير صوت الرجال عند البلوغ أما
ّ
 ّ
تشير إحصاءات األمم المتحدة إلى أن  67%من العمل في العالم تقوم به
دخلهن يصل الى  10%من الدخل في العالم؛
النساء ومع ذلك فإن
ّ
الطفل الذكر يلعب بالمسدس واألنثى تلعب بالدمية؛
ً
طبيعيا ولكن الرجال ال يستطيعون؛
النساء يستطعن إرضاع األطفال
يلدن أما الرجال فال يلدون؛
النساء
َ
المرأة عاطفية أما الرجل فهو عقالني؛
ً
صبرا؛
أقل
ّ
المرأة صبورة والرجل
أشهر الطباخين هم من الرجال؛
تنجح المرأة أكثر من الرجل في االهتمام باألوالد ورعايتهم.

 -4المرحلة الرابعة 15( :دقيقة)
تقنية النقاش:

يناقش المدرب/ة األسئلة التالية مع المشاركين:
من يقرر أدوار كل من الرجال/النساء؟
إذا كان لديك عصا سحرية ،ما الذي قد تغيره للسماح للشبان والشابات/للرجال والنساء
تحقيق أنفسهم؟

يدير المدرب/ة النقاش بإفساح المجال أمام المشاركين بالتعبير عن أرائهم واستخالص العبر منها.
من الضروري أن يتأكد المدرب/ة من عدم تحول النقاش إلى إصدار أحكام أو اإلساءة إلى المجتمع
الذي يأتي منه المشاركين.

 -5المرحلة الخامسة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

 -3المرحلة الثالثة 25( :دقيقة)

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

تقنية التمرين الفردي:

المستندات والمعدات الضرورية

يوزع المدرب/ة الجدول التالي على المشاركين ويطلب منهم اإلجابة عليه بشكل فردي
تعبر عن كل منهما.
بوضع حرف “ن” (للنوع) وحرف “ج” (للجنس) أمام الجملة التي ّ
بعد أن يقوم كل مشارك بوضع “ن” أو “ج” لكل مقولة ،يستعرض المدرب/ة االجابات
الصحيحة ويصوب المفاهيم الخاطئة.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

مخطط الجلسة :الجنس والنوع اإلجتماعي

مقوالت حول الرجل والمرأة

ن أو ج

المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
ملحق رقم  :10مقوالت حول الرجل والمرأة.
المعلومات المرجعية :م8-
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 -1مقدمة
“العنف المبني على أساس النوع االجتماعي هو العنف الذي يكون فيه الرجل والمرأة معنيان
والذي ينتج عن عدم التوازن في عالقات السلطة بين المرأة والرجل .ويكون العنف موجها مباشرة
ضد المرأة او الرجل ألنها/ه امرأة أو رجل ،وهو يتضمن وإنما ليس حصرا ،الممارسات النفسية
والجسدية والجنسية (التهديد ،التعذيب ،االغتصاب ،الحرمان من الحرية داخل األسرة وخارجها) .وقد
يتضمن أيضا الممارسات التي تقودها الدولة أو الجماعات السياسية“.
صندوق األمم المتحدة للسكان ()1998
العنف القائم على النوع االجتماعي هو مصطلح شامل ألي عمل ضار يرتكب ضد إرادة الشخص
ويستند إلى االختالفات المسندة اجتماعيا بين الذكور واإلناث .وهو يشمل األفعال التي تلحق
األذى أو المعاناة على المستوى الجسدي أو الجنسي أو العقلي ،والتهديد بهذه األعمال ،واإلكراه،
والحرمان من الحرية في األماكن العامة أو الخاصة .ويستخدم مصطلح “العنف القائم على النوع
االجتماعي“ بشكل عام للتأكيد على الكيفية التي يعمل بها التفاوت المنهجي بين الذكور واإلناث
كخاصية موحدة وأساسية لمعظم أشكال العنف.
أما بحسب المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن التدخالت في العنف
فيعتبر هذا المصطلح شامال لكل
المبني على أساس النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانيةُ ،
فعل مؤذ ُيرتكب ضد إرادة شخص ما ويعتمد على الفروقات المحددة اجتماعيا بين الذكور واإلناث
(النوع االجتماعي) .وتشكل أعمال العنف المبني على أساس النوع االجتماعي انتهاكا لعدد من
حقوق اإلنسان العالمية التي تحميها المواثيق واالتفاقيات الدولية .وتعد الكثير من أشكال العنف
المبني على أساس النوع االجتماعي ،ولكن ليس كلها ،أفعاال غير قانونية وجنائية في القوانين
والسياسات الوطنية.
على اعتبار هذا العنف مظهرا الختالل توازن القوى بين الرجل والمرأة الذي يعد من أهم األسباب
التي تجعل النساء أكثر عرضة للعنف ،ينطوي الحد من تلك الظاهرة على معالجة األسباب الكامنة
وراء هذا النوع من العنف .وتكمن األسباب الجذرية له أوال في مواقف المجتمع تجاه التمييز بين
الجنسين وممارساتها ،الناتجة عن ترسخ وجمود في األدوار ومواقع القوة المفروضة على الرجل
والمرأة ،حيث غالبا ما تكون األخيرة خاضعة ،أو في حالة “تبعية“ نتيجة عوامل متعددة منها الثقافي
واالجتماعي والتربوي والعقائدي والسياسي.
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على الرغم من أن الخصائص والفوارق واإلمتيازات المحددة اجتماعيا لكل من الجنسين متجذرة في
الثقافة الحاضنة لها ،إال انها قابلة للتغيير وهي تختلف من مكان وزمان وسياق إلى آخر ،وتتجلى
بطرق ودرجات مختلفة.
غالبا ما يتشابك النوع اإلجتماعي مع عوامل أخرى مثل الدين ،والطبقة اإلجتماعية ،والعرق وغيرها.
وهو يكتسب من خالل التربية والتنشئة اإلجتماعية ،ويتطور مع الوقت ليستجيب للتغيرات في
البيئة اإلجتماعية والسياسية والثقافية.
إذا يصف هذا المصطلح الخصائص والسلوكيات التي تعتبرها الثقافة مناسبة للرجال والنساء.
فالنوع اإلجتماعي مصطلح إجتماعي -ثقافي وليس وصفا بيولوجيا .وغالبا ما يتعرض غير
الممتثلين/ات للتصنيفات الجامدة والمقبولة اجتماعيا ألشكال عنف وتمييز.
ب -الفرق بين الجنس البيولوجي والنوع االجتماعي
الجنس البيولوجي :االختالفات البيولوجية بين الجنسين ،اختالف في الكروموزومات
والجينات واألعضاء التناسلية والوظيفة اإلنجابية ،أنثى وذكر ،ثابت ال يتغير.
النوع االجتماعي :التنشئة االجتماعية التي تحدد طريقة سلوك األفراد حسب جنسهم
وهي تختلف من مجتمع إلى آخر ومن زمان إلى آخر.
إن تغيير الصفات االجتماعية ممكنة بتغيير األدوار في المجتمع مع تطور الزمن وتغيير األوضاع
االجتماعية واالقتصادية يقوم كال من الجنسين بأدوار جديدة.

الجنس

النوع االجتماعي

الفروقات البيولوجية بين الرجال والنساء

األدوار االجتماعية التي يقوم بها الرجال والنساء

ال يتغير مع الزمن

يتغير مع الزمن وتأثر بعوامل كثيرة

الفروقات بين النساء والرجال هى نفسها
في كل أنحاء العالم

يختلف باختالف العرق واللون والطبقة االجتماعية
والدين والثقافة والعمر والحالة االجتماعية

وفي لبنان أيضا تناضل الجمعيات النسائية منذ سنوات عديدة لوقف اعتبار العنف داخل األسرة
شأنا خاصا ومن أجل حماية النساء منه .وكان مشروع القانون المقدم من جمعية “كفى“ هو تتويج
لهذا المسار الطويل من النضال على هذه القضية (قانون رقم  293حماية النساء وسائر أفراد
األسرة من العنف األسري أقره مجلس النواب بتاريخ  2014/4/1ونشر في الجريدة الرسمية عدد 21
بتاريخ .(2014/5/15

إذا النوع اإلجتماعي:
فروقات اجتماعية مكتسبة ال تولد معنا ينشئها ويحددها المجتمع.
وبتغير ظروف مختلفة.
بتغير الزمان والمكان،
متغيرة
ّ
ّ
ّ

تحدد األدوار ،المسؤوليات ،الفرص ،االمتيازات ،التوقعات لكل من الرجال والنساء في
 ّ
معين.
مجتمع
ّ

 -2النوع اإلجتماعي

بينما الجنس البيولوجي:
فروقات بيولوجية طبيعية تولد معنا وتحدد جنسنا بوظائف فيزيولوجية محددة تختلف عند الذكر عما
متغيرة (دون تدخل جراحي).
عليه عند األنثى غير
ّ

أ -التعريف
يطلق مصطلح النوع اإلجتماعي (الجندر) للداللة إلى األدوار والقيم والمسؤوليات التي يحددها
المجتمع لكل منة الجنسين (الذكور واإلناث) ويشير إلى الفوارق المحددة إجتماعيا بينهما.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

المعلومات المرجعية :م8-

“يولد األشخاص إناثا وذكورا (الجنس)
يتعلمون كيف يكونون فتيات وفتيانا ،ثم نساء ورجاال (النوع اإلجتماعي)“.

أمثلة:

النساء يلدن اما الرجال فال (البيولوجي).
معظم سائقو التاكسي في لبنان من الرجال (نوع االجتماعي).
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ملحق رقم :10

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

يتغير صوت الرجل عند البلوغ أما المرأة فال (البيولوجي).
تشير إحصاءات األمم المتحدة إلى أن  67%من العمل في العالم تقوم به النساء ومع
ذلك فإن دخلهن يصل إلى  10%من الدخل في العالم( .نوع االجتماعي).

مخطط الجلسة :استكشاف المواقف تجاه
المساواة واإلنصاف بين الجنسين
األهداف التفصيلية للجلسة

مقوالت حول الرجل والمرأة
البنات الصغيرات رقيقات أما الصبيان فهم خشنون؛
ترتفع نسبة االناث في وظائف التدريس والتمريض والسكرتاريا ،بينما تنخفض
في الوظائف اإلدارية؛
معظم عمال البناء من الرجال؛
معظم رؤساء الجمهوريات في العالم من الرجال؛
معظم الجنود في الجيوش من الرجال؛
يتغير؛
يتغير صوت الرجال عند البلوغ أما المرأة فال
ّ
 ّ
تشير إحصاءات األمم المتحدة إلى أن  67%من العمل في العالم تقوم به
دخلهن يصل الى  10%من الدخل في العالم؛
النساء ومع ذلك فإن
ّ
الطفل الذكر يلعب بالمسدس واألنثى تلعب بالدمية؛
ً
طبيعيا ولكن الرجال ال يستطيعون؛
النساء يستطعن إرضاع األطفال
يلدن أما الرجال فال يلدون؛
النساء
َ
المرأة عاطفية أما الرجل فهو عقالني؛
ً
صبرا؛
أقل
ّ
المرأة صبورة والرجل
أشهر الطباخين هم من الرجال؛
تنجح المرأة أكثر من الرجل في االهتمام باألوالد ورعايتهم.

ن أو ج

في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:

تعريف المساواة واإلنصاف بين الجنسين.
تحليل النتائج المترتبة على التمييز القائم على النوع االجتماعي.
تحديد دور األهل لتعزيز المساواة في الحقوق والمسؤوليات والفرص للبنين والبنات.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة واحدة.

عدد المشاركين
 20مشارك.

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 55( :دقيقة)
المواقف تجاه المساواة
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تقنية التمرين الجماعي:
يشرح المدرب/ة للمشاركين أنه سيقوم بقراءة عبارات ويجب اختيار إحدى المواقف
التالية أوافق ،ال أوافق أو غير متأكد والمعلقة في أماكن متفرقة من القاعة .يستطيع
المشاركين أن يغيروا رأيهم بعد سماع وجهات النظر األخرى.
يقرأ العبارات من الجدول التالي ويمهل المشاركين الوقت للتجمع بالقرب من البطاقة
يوفر الفرص لهم لتقديم الحجج فيما يتعلق بالمواقف المختلفة.
التي تعبر عن موقفهمّ .
ّ
ويسلط الضوء على القضايا الهامة.
يلخص المدرب/ة المناقشة
ّ
يعرف بعدها المدرب/ة المساواة واإلنصاف بين الجنسين باستخدام أمثلة ذات صلة
 ّ
باألوضاع اإلنسانية.
يؤكد المدرب/ة على الحق في المساواة واإلنصاف وأنه حق ورد في شرعة
حقوق اإلنسان وهو ليس هبة من أحد بل حق من حقوقنا ،يجب التفكير دائما به
والعمل لتحقيقه.
يختم المدرب/ة الجلسة بالقول أن كل شخص له دور في تعزيز المساواة بين الجنسين
واإلنصاف بينهما .نحن بحاجة للبدء بأنفسنا ،فإكتشاف قدراتنا الخاصة يساعدنا على تعزيز
المساواة واإلنصاف بين الجنسين.
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عبارات أوافق -ال أوافق
يجب أن تتزوج الفتيات في وقت مبكر ،خاصة في وقت األزمات اإلنسانية.
خالل األزمة االنسانية ،يجب أن تبقى الفتيات داخل الخيم  /المنازل للحفاظ على
سالمتهن.
من الطبيعي أن تجلب الفتيات الماء والحطب بينما يبقى الفتيان في المنزل من
دون القيام بشيء.
ليس هناك حاجة للذكور لمواصلة تعليمهم إذ يجب أن يعملوا لدعم األسرة
اقتصاديا ،تعليمهم ليس أولوي في هذه األوضاع.
ال يحق للفتاة أن تشارك في النشاطات الثقافية في مجتمعها.
يحق للصبي األصغر من أخته التدخل في حياتها وحمايتها.
ال يحق للنساء التعبير عن رأيهن حول كيفية إنفاق الدخل الشهري لألسرة.

 -3المرحلة الثالثة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

يفسح المدرب/ة المجال للمشاركين للتعبير عن آرائهم واستخالص العبر منها.
يؤكد المدرب/ة على دور األهل في التربية على المساواة وزرع هذا المفهوم بين افراد
العائلة.

وال يعني ذلك أن النساء والرجال يجب أن يصبحوا متساويين ،ولكن حقوقهم
ومسؤولياتهم وفرصهم لن تعتمد على ما إذا كانوا مولودين إناث أو ذكور.
ً
ً
هاما في تعزيز المساواة
دورا
يلعب الرجال والنساء وكذلك الفتيان والفتيات
واإلنصاف بين الجنسين.

ملحق رقم :11
عبارات أوافق -ال أوافق
عبارات أوافق -ال أوافق
يجب أن تتزوج الفتيات في وقت مبكر ،خاصة في وقت األزمات اإلنسانية.
خالل األزمة االنسانية ،يجب أن تبقى الفتيات داخل الخيم  /المنازل للحفاظ
على سالمتهن.
من الطبيعي أن تجلب الفتيات الماء والحطب بينما يبقى الفتيان في المنزل من
دون القيام بشيء.
ليس هناك حاجة للذكور لمواصلة تعليمهم إذ يجب أن يعملوا لدعم األسرة
اقتصاديا ،تعليمهم ليس أولوي في هذه األوضاع.
ال يحق للفتاة أن تشارك في النشاطات الثقافية في مجتمعها.
يحق للصبي األصغر من أخته التدخل في حياتها وحمايتها.
ال يحق للنساء التعبير عن رأيهن حول كيفية إنفاق الدخل الشهري لألسرة.

المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
ثالث بطاقات كبيرة كتب على كل واحدة منها إحدى الكلمات التالية ،أوافق ،ال أوافق وغير
متأكد ،ومعلقة على الحائط.
ملحق رقم  :11جدول “أوافق – ال أوافق“.

الرسائل الخاصة بالجلسة
المساواة بين الجنسين
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اإلنصاف على أساس النوع االجتماعي :تعني معاملة النساء والرجال معاملة
ً
وفقا الحتياجات كل منهم .وقد يشمل ذلك معاملة متساوية أو معاملة
عادلة
مختلفة ولكنها تعتبر معادلة من حيث الحقوق والمنافع وااللتزامات والفرص.
وفي سياق التنمية ،كثيرا ما يتطلب هدف اإلنصاف على أساس النوع
االجتماعي تدابير مدمجة للتعويض عن المساوئ التاريخية واالجتماعية للمرأة.
المساواة بين النوع االجتماعي :تصف المساواة بين النوع االجتماعي مفهوم
أن جميع البشر ،رجاال ونساء ،أحرار في تنمية قدراتهم الشخصية واتخاذ الخيارات
دون القيود التي تحددها القوالب النمطية ،واألدوار االجتماعية الصارمة ،أو
التحيز .وتعني المساواة بين النوع االجتماعي أن مختلف سلوكيات المرأة والرجل
وتطلعاتها واحتياجاتها تعتبر ذات قيمة وتفضل بالتساوي.
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األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:

تعريف مختلف أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي.
فهم أسباب ونتائج العنف المبني على النوع االجتماعي.
ادراك أن عدم المساواة بين الجنسين هو السبب الجذري للعنف القائم على
النوع االجتماعي.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة ونصف.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

مخطط الجلسة :فهم العنف المبني على النوع
اإلجتماعي

تقنية التمرين الجماعي:
يرسم المدرب/ة شجرة بسيطة على اللوح القالب تحتوي على الجذع والجذور و 4أغصان.
يطلب المدرب/ة من المشاركين تحديد بعض أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي.
يسجل المدرب/ة األجوبة في جذع الشجرة.
يشـرح المـدرب/ة أن نتائـج العنـف المبنـي علـى النوع االجتماعي يمكـن تصنيفه في أربع
مجاالت عامة:
الصحي.
العاطفي ،النفسي.
 النظام القانوني  /العدالة المجتمعية.
السالمة الجسدية واألمن.
يكتب المدرب/ة على كل غصن من األغصان األربعة نتيجة من هذه النتائج ويعطي مثال
واحدا فقط لكل نتيجة.

عدد المشاركين
 20مشارك.

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)

النظام القانوين /
العدالة املجتمعية
العاطفي ،النف�سي

ال�صحي

ال�سالمة اجل�سدية
والأمن

عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 15( :دقيقة)
مقدمة حول العنف المبني على النوع اإلجتماعي
تقنية العصف الذهني:
يسأل المدرب/ة المشاركين ماذا نعني عندما نقول “العنف المبني على النوع االجتماعي“؟
يجمع المدرب/ة األجوبة ويسجلها على اللوح ويصنفها ليستنتج أن العنف المبني على النوع
االجتماعي هو اإلعتداء الجسدي أو النفسي أو االجتماعي الموجه ضد شخص على أساس
الجنس أو النوع االجتماعي.
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من المحتمل أن يعطي بعض المشاركين أمثلة ومشاهدات حول العنف المبني على النوع
اإلجتماعي دون ذكر األشخاص أو األسماء.

 -3المرحلة الثالثة 15( :دقيقة)
شجرة العنف المبني على النوع اإلجتماعي

 -4المرحلة الرابعة 45( :دقيقة)
أسباب ونتائج العنف المبني على النوع اإلجتماعي
تقنية عمل المجموعات:
يقسم المدرب/ة المشاركين إلى  4مجموعات تمثل كل منها نتيجة من نتائج العنف األربعة
 ّ
ويطلب من المجموعات:
مراجعة مختلف أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي المكتوبة على الشجرة.
تحديد ومناقشة كل من نتائج العنف المبني على النوع االجتماعي في مجالهم،
وتضمين النتائج على المستوى الفردي للضحية ولآلخرين (المجتمع واألسرة،
والحكومة ،وغيرها).
يحضر ورقة لوح قالب لتدوين النتائج.
 ّ
تقرأ كل مجموعة قائمتها بصوت عال ،يكتب األمثلة في أعلى الشجرة ،لتشكّل الفروع.
يصحح المدرب/ة ويضيف إذا لزم األمر.
ّ
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 -5المرحلة الخامسة 15( :دقيقة)
ما العمل؟
تقنية العصف الذهني:
ينفذ المدرب/ة تقنية العصف الذهني مع المشاركين في ما يتعلق بدورهم لمنع العنف
 ّ
المبني على النوع االجتماعي.
يشجع جميع األفكار واألمثلة .ويتأكد من تغطية جميع أشكال العنف
على المدرب/ة أن
ّ
ً
أيضا أن يشرح أن الرجال والفتيان يمكن أيضا
المبني على النوع االجتماعي .ومن المهم
أن يكونوا عرضة لالعتداء الجنسي المرتكب عادة من قبل رجال آخرين ،ولكن تتأثر النساء
والفتيات بشكل أكبر.
يتأكد من أن معظم األسباب المحتملة  /العوامل المساهمة قد تم ابرازها.

 -6المرحلة السادسة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
المعلومات المرجعية :م9-

المعلومات المرجعية :م9-
العنف المبني على النوع اإلجتماعي
أ -العنف

“هو استخدام القوة أو السلطة بشكل متعمد أو التهديد باستعمالها ضد الذات أو ضد شخص اخر
أو مجموعة من االشخاص أو مجتمع ،مما يترتب عنه أو قد يترتب عنه أذى أو موت أو إصابة نفسية
أو اضطراب في النمو أو حرمان.
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ب -العنف المبني على النوع االجتماعي

مصطلح عام يشمل اي فعل مؤذ يرتكب ضد إرادة الشخص ويكون قائما على الفروقات
المحددة اجتماعيا بين الذكور واإلناث .للعنف المبني على النوع االجتماعي حول العالم
أثر أكبر على الفتيات والنساء منه على الرجال .ويقوم هذا المصطلح بإبراز البعد المتعلق
بالنوع االجتماعي لتلك األنماط من التصرفات وبمعنى آخر الوضع التبعي لإلناث في
المجتمع وعالقته بالعنف الذي يتعرض له.
يشمل العنف المبني على النوع االجتماعي أي اعتداء جسدي أو نفسي أو اجتماعي

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

من ثم يسأل المشاركين حول العوامل  /األسباب التي تؤدي إلى العنف .يطلب
من المجموعة تحديد األسباب والعوامل المساهمة في العنف المبني على النوع
االجتماعي .يستخدم الثلث السفلي من الشجرة أي الجذور ليكتب عليها األسباب
والعوامل المساهمة عند ذكرها.
يصحح ويضيف إذا لزم األمر.
ّ


موجه ضد شخص على أساس النوع االجتماعي أو الجنس ،وله جذوره في عدم المساواة
بين الجنسين.
رجح أن يصيب امرأة أو رجال أو فتاة أو
ٍ
تعريف آخر :عبارة تشمل أي فعل
مؤذ يصيب أو ُي َ
ً
صبيا بأذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية بسبب نوعهم االجتماعي .وينجم العنف

المبني على أساس النوع االجتماعي عن عدم المساواة والتعسف في استخدام السلطة
بسبب النوع .ويشمل وال يقتصر على العنف الجنسي ،والعنف العائلي ،واالتجار
بالبشر ،واإلكراه على الزواج أو الزواج المبكر ،والدعارة القسرية ،واالستغالل واالعتداء
الجنسيين ،والحرمان من الموارد والفرص والخدمات .إن مختلف أشكال وأنواع العنف
القائم على النوع االجتماعي هي انتهاكات لحقوق اإلنسان األساسية التي تنص على
حمايتها المواثيق واالتفاقيات الدولية.
العنف ضد المرأة :أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتي عليه أو يرجح ان يترتب
عليه ،اذى أو معاناة للمرأة ،سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية او النفسية بما في
ذلك التهديد باألفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية .سواء
حدث ذلك في الحيان العامة أو الخاصة.

ت -أنواع العنف المبني على النوع إلجتماعي

تختلف أنواع العنف المبني على النوع اإلجتماعي (والذي يشار إليه ايضا بالعنف الجندري) بحسب
الثقافات واالبلدان .إال ان تلك األنواع عادة ما تشمل العنف الجنسي (اإلغتصاب ،اإلستغالل
الجنسي ،التحرش الجنسي ،تشويه العضاء التناسلية – ما يسمى ختان اإلناث ،)-العنف السري،
التزويج القسري أو المبكر ،الحرمان من الحرية والحقوق ،وغير ذلك من الممارسات التقليدية التي
تسبب وقوع األذى ،مثل ما يسمى بجرائم الشرف.
يتخذ العنف عدة اشكال كاالتي:
جسدي :ضرب ،حرق ،خنق ،شد الشعر ،الجر ،رميها أو رمي األشياء عليها ،التهديد
بالسالح ،القتل.
كالمي/لفظي :صراخ ،شتائم ،إهانات.
جنسي :اإلغتصاب الزوجي أو اجبارها على ممارسات ال ترغبها ،ايذاؤها خالل العالقة
الجنسية ،فرض الحمل أو اإلجهاض ،دفعها إلقامة عالقات مع آخرين ،الخيانات الزوجية.
معنوي :معاملتها كملكية ،طردها من البيت ،إتالف مقتنياتها ،تكسير االشياء ،تحطيم
ثقتها بالنفس ،تحقيرها ،تهديدها ،عزلها.
االجتماعي والثقافي :الممارسات التقليدية والثقافية الضارة على سبيل المثال تشويه
األعضاء التناسلية ،قضايا ميراث الزوجة ،والزواج المبكر وزواج االطفال.
اقتصادي :االستيالء على مالها ،إجبارها على العمل أو منعها منه ،عدم إعطائها المال
لمصروف العائلة على الرغم من توفره ،عدم اإلفصاح عم موارده وصرف ماله لترفه
الخاص ،عدم اإلنفاق عليها لحاجياتها الخاصة كاألدوية والطعام.
العنف في حاالت النزاعات والحروب :االعتداءات المرتبطة بالحرب سواء سوء المعاملة،
االعتداء الجنسي ،الحرمان من المساعدات اإلغاثية ،التجنيد والقتال وما إلى ذلك.
تعريف لبعض أنواع العنف:
اإلغتصاب :اإلختراق غير الرضائي للمهبل أو فتحة الشرج أو الفم بواسطة العضو الذكري
أو األصابع أو جسم غريب.
اإلعتداء الجنسي “أي شكل من أشكال االتصال الجنسي غير الرضائي التي ال تؤدي
إلى أو تشمل االختراق .أمثلها :محاولة االغتصاب ،التقبيل الغير مرغوب فيه ،مداعبة ،أو
لمس األعضاء التناسلية واألرداف .ختان اإلناث هو عمل من أعمال العنف الذي تؤثر على
األعضاء الجنسية ،وعلى هذا النحو يجب أن يصنف على أنه اعتداء جنسي .وهذا النوع
من الحوادث ال يشمل االغتصاب ،أي عند حدوث اختراق جنسي “.
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الزواج/التزويج المبكر :هو زواج رسمي أو غير رسمي بين شخصين حيث يكون أحدهما
او كالهما دون سن ال  .18يطال هذا الزواج ماليين األطفال من حول العالم ،وتحديدا
الفتيات اللواتي يزوجن في بلدان عديدة وبنسب الفتة قبل سن ال  ،.18أي قبل أن يكن
مستعدات جسديا وفيزيزولوجيا ونفسيا لتحمل مسؤوليات الزواج والعائلة ورعاية األطفال.

العنف األسري
إن العنف األسري ،كمصطلح ،ظهر بشكل أساسي للداللة إلى أحد أفتك وأكثر أشكال العنف
المرتكبة ضد النساء والفتيات انتشارا في العالم .وهو يشمل العنف الجسدي والجنسي والنفسي
واللفظي واإلقتصادي الذي تتعرض له بشكل خاص النساء واألطفال ،داخل السرة .تتعرض النساء
لهذا النوع من العنف بسبب تفاوت عالقات السلطة داخل السرة وحالة تبعيتهن للرجال فيها التي
تكرسها األعراف اإلجتماعية والقوانين والنظمة المرعية .باإلضافة إلى كون هذا العنف ناتجا عن
موقع السلطة الذي يتمتع به الرجال واستغاللهم لهذا الموقع ،يتميز بكونه أيضا إساءة لموقع
الحميمية والثقة ،وباإلحتمال الكبير لتكراره.
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آثار العنف على العائلة:
توارث السلوك العنيف بين األجيال.
التأثير على نمو الطفل.
إنحالل األسرة.
حدوث خلل وظيفي في الحياة السرية.
آثار العنف االقتصادية:
األثار االقتصادية المباشرة للعنف :قيمة الخدمات المقدمة والموارد المستنفدة
لمعالجة أو للوقاية منه :الشرطة ،الرعاية الصحية ،العدالة الجزائية ،اإليواء ،الخدمات
اإلجتماعية.

األثار االقتصادية غير المباشرة للعنف :تأثير العنف على سوق العمل وعلى اإلنتاجية:
ارتفاع نسبة التغيب عن العمل ،انخفاض اإلنتاجية ،انخفاض الدخل.

آثار العنف على الطفل:
حتى لو لم يكن األطفال ضحايا مباشرين للعنف ،فإن مجرد مشاهدتهم هذا العنف
يسيئ إلى نموهم العاطفي وإلى صحتهم العقلية.
اآلثار قريبة المدى :شعور بالذنب وشعور بعدم األمان ،صعوبات مدرسية أو استثمار
زائد في الشؤون المدرسية ،ظهور عوارض امراض نفسية -جسدية ،إثقال الذات
بالمسؤولية وسط األسرة ،اضطرابات سلوكية ،خطر افقدام على اإلنتحار أو الهروب
من المنزل ،خطر اإلنحراف مثل اإلدمان على الكحول والمخدرات.
المخاطر بعيدة األمد :تطوير درجة عالية من التساهل مع المواقف العنيفة ،تقبل
العنف كنموذج لحل النزاعات ،التماهي بالمعتدي أو بالضحية.

ج -العوامل المؤثرة في تعزيز دوامة العنف المبني على أساس النوع االجتماعي

تجدر اإلشارة إلى أنه غالبا ما يستخدم العنف السري للداللة إلى العنف الزوجي الذي ال شك
في انه يحتل نسبة عالية من حوادث العنف السري .لكنه في الواقع ال يقتصر على العنف
الزوجي ،ويشمل العنف ضمن عالقات اسرية اخرى ،مثل :عنف األخ على اخته ،األهل على
بناتهم/بنينهم ،العنف الممارس من أهل الزوج على الزوجة ،من العم/الخال/الجدين/الصهر على
النساء واألطفال في األسرة...

العوامل االجتماعية والثقافية .على سبيل المثال عالقات القوة غير المتكافئة ،والوضع المتدني
للمرأة في المجتمع ،والتنشئة االجتماعية ،والتقاليد ،والعادات والمعتقدات والمواقف واألمية
ومستوى التعليم المحدود.

من األفضل استخدام مصطلح العنف األسري بدال من العنف المنزلي .فالعنف المنزلي يشتمل
على حوادث العنف التي تحدث داخل المنزل ،وقد ال تشمل بالضرورة العالقات السرية ،والعالقات
األسرية الممتدة.

العوامل القانونية :على سبيل المثال االزدواجية واالنتقائية في النظم القانونية والقوانين
البدائية ،وعدم االلتزام بالمعاهدات واالتفاقات الدولية ،وعدم كفاية األحكام القانونية ،عدم إمكانية
الوصول إلى الخدمات القانونية ،ومواقف المسؤولين القضائيين والجهل بالحقوق والمسؤوليات.

ث -آثار العنف

آثار العنف على صحة المرأة:
اآلثار الصحية قريبة األمد للعنف :كدمات ،تمزقات ،كسور ،تقرحات تصيب األعضاء
الداخلية والخارجية ،نزيف داخلي وخارجي ،خطر حصول حمل غير مرغوب فيه ،خطر
اصابة بعدوى السيدا وغيرها من المراض المنقولة جنسيا.
نتيجة العنف من الناحية العاطفية/اإلنفعالية ،ولجهة الصحة العقلية :آالم ومعاناة،
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اإلساءة النفسية :التصرفات التي يترتب عنها اذى نفسي ومعنوي على الضحية وتشمل
التهديد ،اإلهانات ،التخويف ،اإلذالل ،العزل القسري (مثل المنع من اإلتصال بالعائلة
أو األصدقاء) ،الحرمان من الحرية (مثل حرية التحرك والتنقل والخيار) ،السيطرة والتحكم،
الغيرة المفرطة ،التحطيم والتحجيم ،اإلبتزاز...
اإلعتداء الجسدي :العنف الجسدي الذي ال يحمل طابعا جنسيا ،ويسبب أذى وألما جسديا
(ونفسيا) للضحية .يسنخدم فيه المعتدي قوته البدنية و/او آالت حادة وأسلحة وغيرها من
األغراض والمواد .وتشمل األمثلة الضرب ،الصفع ،البتر ،الدفع ،الحرق ،الركل ،التعذيب،
إطالق النار في مناطق من الجسم وغيرها من الممارسات.
العنف/الحرمان اإلقتصادي :تشمل األمثلة :الحرمان من الحصول على األموال من قبل
شريك حميم (الزوج) أو أحد أفراد السرة :الحرمان من الحصول على موارد عيش :المنع
من أو عرقلة اإلنخراط في أنشطة لكسب العيش :الحرمان من الحصول على الميراث:
وضع اليد على االموال أو الرواتب الشهرية :عدم اإلنفاق على األطفال كوسيلة إلبتزاز
الزوجة...وعلى صعيد أكبر عدم توفير األنظمة الدواء للفرص المتساوية والتمييز في
توزيع الموارد وعرقلة الوصول إليها.
الزواج/التزويج القسري :زواج غير رضائي ،يتم من دون أن تتوفر لدى الشهخص المعني
إرادة عقد الزاج.

فقدان تقدير الذات ،قلق ،ضغط وتوتر ،إكتئاب /مسلكيات هجاسية هوسية .الميول
االنتحارية ،واالكتئاب ،ومشاعر الخجل والشعور بالذنب ،والكحول ،وتعاطي المخدرات،
وضعف األداء في المدارس والخوف والقلق.
العواقب االجتماعية .النبذ والوصم ،الزواج القسري بالمغتصب أو الخاطف ،االعتقال
والسجن ،فقدان احترام الذات واحترام اآلخرين.

العوامل االقتصادية :على سبيل المثال التبعية االقتصادية والفقر ومحدودية الفرص المتاحة
ومصادر الدخل ،وعدم السيطرة على الموارد الخاصة.
العوامل المؤسساتية :على سبيل المثال عدم وجود أو عدم كفاية خدمات دعم الضحية أو صعوبة/
استحالة الوصول إلى المرافق الصحية وخدمات الشرطة والقضاء وما إلى ذلك.
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ح -العنف القائم على النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان
“يولد كل البشر أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق“
المادة  1من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
تتم على أساس النوع االجتماعي ،وتنتهك حقوق اإلنسان:
أعمال العنف القائم على النوع االجتماعي ّ
 الحق في الحياة ،الحق في األمن الشخصي ،الحق في الحماية المتساوية بموجب
القانون ،الحق في حرية االختيار.
المساواة بين الجنسين
تشمل الحقوق ،الفرص والمسؤوليات.
تفرض األخذ بعين االعتبار االهتمامات ،االحتياجات واألولويات.
ال تتعلق بكونهم ولدوا ذكورا أو إناثا.
ال تعني أعداد متساوية من النساء والرجال في جميع األنشطة.
ال تعني معاملة الرجال والنساء بنفس الطريقة.
تمثل تطلعات مختلفة للعمل من أجل مجتمع ال يعاني فيه أفراده (رجال/نساء) من الفقر
والشعور باإلشباع.
تساهم في العملية التنموية بطرق مختلفة.
ترتبط ارتباطا وثيقا بتمكين المرأة (أي تحقيق المساواة عندما تتصرف النساء
بالنيابة عن أنفسهن).
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وقد أعطي قدر كبير من االهتمام على رصد وتوثيق ومعالجة العنف الجنسي في حاالت النزاع،
مثل استخدام االغتصاب وغيره من أشكال العنف كسالح في الحرب .وبسبب عواقبه الصحية
المباشرة التي يحتمل أن تهدد الحياة ،مقترنة بجدوى منع هذه العواقب من خالل الرعاية الطبية،
فإن التصدي للعنف المبني على أساس النوع االجتماعي أو الجنسي هو أولوية في الحاالت
اإلنسانية .خالل النزاعات والكوارث الطبيعية ،التشرد والعودة إلى الوطن ،هناك اعتراف متزايد بأن
السكان المتضررين يمكن أن يتعرضوا ألشكال مختلفة من العنف القائم على النوع االجتماعي أو
الجنسي باإلضافة إلى الشريك الحميم وغيره من أشكال العنف المنزلي واالتجار بالبشر والعمل
القسري وأد البنات وغيرها من أشكال العنف ً
جدا شائعة أثناء الحرب والتشرد.

الرسائل األساسية
تنتهك أفعال العنفالمبني على أساس النوع االجتماعي  عددا من المبادئ المنصوص
عليها في الصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان ،بما في ذلك الحق في الحياة
والمساواة واألمن الشخصي والحماية المتساوية بموجب القانون والحرية من التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛
تزداد حاالت العنف المبني على أساس النوع االجتماعي في البيئات المتضررة من النزاع،
وفي مخيمات الالجئين ،وخارج أي وضع رسمي مثل القرى .وحتى أولئك المكلفون
بالحماية والمساعدة ،مثل عمال اإلغاثة ،يمكنهم أن يكونوا مرتكبي العنف؛
لدى العنفالمبني على أساس النوع االجتماعيآثار نفسية واجتماعية وطبية وقانونية.
وفي بعض األماكن ،يساهم العنف القائم على النوع االجتماعي في تآكل النسيج
ً
أدوارا مهمة في الحفاظ على
االجتماعي واالقتصادي ،حيث تلعب النساء والفتيات
االقتصادات المحلية؛
يمكن منع العنف المبني على أساس النوع االجتماعي من خالل برامج عريضة القاعدة
تصمم وتنفذ على نحو استباقي بمشاركة كاملة من مجتمعات الالجئين ،وال سيما أكثر
ً
ً
وكثيرا ما يكون عمل المنظمات النسائية المحلية هو أكثر األمثلة الملهمة
ضعفا.
الفئات
على الجهود المبذولة لمكافحة العنف المبني على أساس النوع االجتماعي؛
يجب أن تتوافر ،في المراحل المبكرة من حاالت الطوارئ ،تدابير كافية للتصدي لحاالت
الطوارئ للنساء اللواتي تعرضن لالغتصاب -بما في ذلك الفحص الطبي المناسب،
ً
جنسيا -بما في ذلك
ومنع الحمل الطارئ ،والوقاية والعالج من األمراض المنقولة
فيروس نقص المناعة البشرية -جنبا إلى جنب مع الغذاء ،والمأوى ،والمياه؛
 يجب أن تكون أي محاولة لمعالجة العنفالمبني على أساس النوع االجتماعي -سواء
الوقاية أو مساعدة الضحايا -نتيجة أنشطة منسقة بين المنظمات اإلنسانية والمجتمعات
التأسيسية (المضيفة والالجئين) ،والخدمات الصحية واالجتماعية ،والشرطة واألمن،
ونظم العدالة (بما في ذلك القانون التقليدي والمؤسسات القانونية الوطنية) .وينبغي
أن تكون الهيئات الحكومية الوطنية مسؤولة عن اإلشراف على هذا التنسيق.

التمييز
هو الفرق في المعاملة على أساس السن أو الجنس أو العرق أو الدين أو عوامل أخرى بدال من
التركيز على الجدارة الفردية.
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اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي وافقت عليها األمم المتحدة في عام
 1979تنص على أن “التمييز ضد المرأة يكون في تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس
الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه ،إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية
في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ،إحباط
تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ،بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة
بينها وبين الرجل.
على سبيل المثال ،في المجتمعات حيث االعتقاد سائد أن كل ما يحدث داخل األسرة هو خاص
بأفراد األسرة فقط ،فان جهات أخرى مثل الشرطة والقضاء تتجنب روتينيا معالجة مسائل العنف
االثري ،مما يؤدي إلى التمييز المنهجي ضد جميع النساء اللواتي يتعرضن للعنف داخل المنزل.
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األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
التعريف بزواج األطفال.
تحديد أسباب زواج األطفال.

المدة الزمنية للجلسة

تقنية عمل المجموعات:
يقسم المدرب/ة المشاركين إلى  4مجموعات ويطلب من الكل نفس السؤال :ما هي أسباب
زواج األطفال؟
يعطي المدرب/ة لكافة المجموعات  20دقيقة للنقاش وتحديد األسباب .بعدها تعلن كل مجموعة
عن نتائج عملها من خالل مندوبها.

ساعة وربع.

عدد المشاركين

 -4المرحلة الرابعة( :دقيقتان)

 20مشارك.

خالصة لنقاط البحث في الجلسة

 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية والوسائل السمعية -البصرية :شاشة عرض ،جهاز كومبيوتر،
القرطاسية ،اللوح القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق ،كرة صغيرة.
المعلومات المرجعية :م10-

 -2المرحلة الثانية 20( :دقيقة)

المعلومات المرجعية :م10-

التعريف بزواج األطفال:

زواج األطفال

تقنية التمرين:
يطلب المدرب/ة من المشاركين الوقوف في دائرة ،ويشرح لهم أنه سيرمي الكرة إلى واحد منهم،
وعليه اإلجابة على هذا السؤال“ :ماذا يعني لك زواج األطفال؟“ ومن ثم بدوره عليه رمي الكرة إلى
شخص آخر ليجيب على نفس السؤال .يستمر التمرين حتى يعرب الجميع عن رأيه.

أ -تعريفات

يراجع المدرب/ة إجابات المشاركين دون ذكر من قال ماذا ،ومن ثم يعرف زواج األطفال باعتباره زواج
الفتى أو الفتاة قبل سن  18سنة( ،سن الرشد في معظم البلدان ).من المهم التذكير أن التعريف
ربما يتغير حسب البلدان.
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أسباب زواج األطفال:

يناقش المدرب/ة النتائج ويصوب ما يجب تصويبه أو يؤكد على األمور الصائبة.

سير العمل في الجلسة

يذكر المدرب/ة أنه في بعض البلدان يتم دفع الشباب إلى الزواج في وقت مبكر قبل سن العاشرة
من العمر .بعض الدول لديها قوانين تحدد السن القانوني للزواج وعلى الرغم من أن هذه القوانين
موجودة ،إال أنها ال تطبق أحيانا.
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مخطط الجلسة :زواج األطفال

 -3المرحلة الثالثة 40( :دقيقة)

 -1التعريف القانوني للقاصر/ة:
الدولية لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتّ حدة في العام
بحسب االتفاقية
ّ
 1989وصادق عليها لبنان في العام ،1991
“الطفل“ هو شخص دون سن ال ،١٨ -ما لم تحدد قوانين بلد معين السن القانوني للبلوغ بسن
أصغر .وقد شجعت لجنة حقوق الطفل ،وهي هيئة رصد االتفاقية ،الدول على إعادة النظر في سن
الرشد إذا كان أقل من  ١٨سنة ،وزيادة مستوى الحماية لجميع األطفال دون سن أل.١٨ -
 -2زواج األطفال:
يعرف زواج األطفال على أنّ ه “زواج رسمي أو غير رسمي/ارتباط بين شخصين حيث يكون أحدهما
ّ
أو كالهما دون سن الـ .“18
ً
يزوجن في بلدان عديدة
يطال هذا الزواج ماليين األطفال من حول العالم،
وتحديدا الفتيات ّاللواتي ّ
ً
ً
لتحمل
ونفسي ًا
وفيزيولوجيا
جسديا
مستعدات
يكن
وبنسب الفتة قبل
ّ
ّ
ّ
سن الـ  .18أي قبل أن ّ
ّ
َ
مسؤوليات الزواج والعائلة ورعاية األطفال.
ّ

77

الدليل التدريبي لمدربي مثقفي األقران في المنطقة العربية /القسم الثالث

ً
ً
خطيرا لحقوق اإلنسان يؤثر على حق الطفل والمرأة في الصحة
انتهاكا
ويشكل زواج األطفال
ً
والتعليم والمساواة وعدم التمييز والعيش بعيدا عن العنف واالستغالل .وهذه الحقوق مكرسة
في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،واتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية القضاء على جميع أشكال
فضال عن الصكوك الدولية واإلقليمية األخرى لحقوق اإلنسان.
التمييز ضد المرأة،
ً
إلتفاقية حقوق الطفل ،وهي:
التوجيهية األربعة
تهدد ممارسة زواج األطفال المبادئ
ّ
ّ
ّ
عدم التمييز؛
المصلحة الفضلى للطفل؛
الحق في البقاء والتنمية؛
 ّ
المشاركة.
ّ
المتعلقة بـ:
االتفاقية ،كتلك
وتنتهك هذه الممارسة معظم مواد
ّ
والصحة والحياة اآلمنة؛
الرعاية
ّ
التعبير والحصول على المعلومات؛
التعليم؛
الخاصة في زمن الحرب؛
الحماية
ّ
الحماية من التمييز؛
ّ
الحماية من األعمال الشاقة؛
ثقافية.....
التسلية والقيام بأنشطة
ّ
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وغالبا ما تصبح الفتيات اللواتي يضغطن على زواج األطفال حوامل في سن المراهقة ،مما يزيد
خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل أو الوالدة والتي تؤدي إلى الوفاة في الكثير من الحاالت.

ً
والتربوية المترتّ بة عليهم.
االقتصادية
تخفيفا من األعباء
يعيشونها .فيجدون في تزويج الفتيات
ّ
ّ
تشجع على زواج
كثيرة
ة
وثقافي
ة
اجتماعي
عوامل
ضمنها
تندرج
الذكورية السائدة،
بالعودة الى الثقافة
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
بعضا منها ،مثل:
القاصرات ،يمكن ذكر
ً
ناتجا
العائلية والتي يصبح فيها زواج القاصرات
استمرار العالقات القائمة على التحالفات
ّ
عن توفيق بين اآلباء الذين التزموا بتزويج أبنائهم/بناتهم من أجل تمديد صداقاتهم.
التقليدية التي تنضوي في إطارها مفاهيم
الذكورية
األعراف والتقاليد والقيم
ّ
ّ
وأهمية الحفاظ على
مثل “السترة“ و“العيب“ وثقافة “مكان البنت في البيت“،
ّ
شرف العائلة.
إلى ذلك ،إن العديد من المجتمعات ال يقبل بالمرأة العازبة ،حيث ينظر اليها كامرأة “ناقصة“ أو كعار
ّ
ومرحب بها.
جيدة
على العائلة ،لذا تكون الفرصة األولى من أجل
ّ
“التخلص“ من الفتيات ّ
فيفرض على المغتصب أن
في بعض األحيان ،يمكن أن يشكّل زواج األطفال
ً
ودي ًا“ لالغتصابُ ،
“حال ّ
ضحيته ،وتُ خضع بالتالي الفتاة المغتصبة لعذاب نفسي وجسدي وجنسي طوال حياتها.
يتزوج من
ّ
ّ

ّ
المتعلقة بآثار الزواج المبكر.
كما سنرى في الفقرة

ب -زواج القاصرات :عوامل وآثار
تؤدي الى زواج القاصرات:
بعض العوامل التي ّ
تتشابك عوامل كثيرة في استمرار ظاهرة زواج األطفال في العالم الذي يطال الفتيات بالنسبة
ّ
بذكورية الدولة والمجتمع .والقوانين التي تسمح بزواج األطفال،
تتعلق من دون شك
األكبر .وهي
ّ
ً
وتنموية عادلة .والتقصير في تأمين فرص العمل والتعليم
اقتصادية
خططا
وعدم وضع الدولة
ّ
ّ
ً
السكنية ،وغيرها
والتجمعات
وأحياناُ ،بعد المدارس والخدمات عن الكثير من المنازل
االلزامي للجميع؛
ّ
ّ
مسؤوليتها الدولة بالدرجة األولى.
تتحمل
البنيوية التي
من العوامل
ّ
ّ
ّ
على صعيد أشمل ،ال يمكن إنكار أن هناك عوامل موجودة في األساس تُ سهم في استمرار زواج
ً
ّ
الحق للذكور في استمالك النساء
ّ
الذكورية السائدة التي تعطي
عموما بالثقافة
تتعلق
القاصرات،
ّ
عنهن
يقررون
أقاربهن) ّ
إخوتهن أو
آبائهن (أو
وتبقيهن تحت سيطرة
وحيواتهن،
والفتيات
ّ
الذين ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الشريك المناسب والعائلة المناسبة والبيت المناسب.
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ّ
ويتعلق
شك أن لزواج القاصرات أسباب مباشرة في الكثير من الحاالت ،منها ما هو اقتصادي
ّ
وال
ً
المعيشية المرهقة التي تدفع باألهل الى تزويج بناتهم ظنّ ا منهم أنهم
بحاالت الفقر والظروف
ّ
ّ
ً
مادية مباشرة .كدفع
لمصالح
التزويج
باستغالل
ق
يتعل
ما
ومنها
عنهم،
األعباء
جزءا من
بذلك يزيلون
ّ
مبلغ مالي أو بدل مادي مباشر أو فرض مهر باهظ على العريس أو عائلته ،إلخ...
ّ
ً
تتعلق بالحروب والنزاعات وحاالت اللجوء ،التي قد تدفع
مسهلة لزواج األطفال
أيضا عوامل
ثمة
ّ
ّ
ظل األوضاع التي
ببعض األهل الى الشعور بعدم قدرتهم على االهتمام بجميع أطفال العائلة في ّ
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األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
تحديد المخاطر اإلجتماعية والنفسية لزواج األطفال.
تحديد المخاطر الصحية لزواج األطفال.
تحديد مخاطر الحمل المبكر والتي على عالقة بتنظيم األسرة.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة ونصف.

ً
عاما ،يبلغها والدها أنها ستتوقف عن الذهاب
القصة الرابعة :فتاة عمرها خمسة عشر
إلى المدرسة في نهاية األسبوع ألنه يريد تزويجها لرجل ثري من المدينة ،ويوضح لها
أنه عاطل عن العمل وأسرتها بحاجة ماسة إلى المال لتأمين معيشة شقيقاتها الخمس
وشقيقها ،ماذا ستكون في رأيك النتائج؟ أكمل القصة...

عدد المشاركين
 20مشارك.

 -3المرحلة الثالثة 30( :دقيقة)

سير العمل في الجلسة

نتائج الحمل المبكر

 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)

تقنية التمرين التنافسي:
يبدأ المدرب/ة هذه المرحلة بالقول أنه في معظم حاالت الزواج ،يبدأ األزواج بإنجاب األطفال في
السنة األولى ،أي عندما تتزوج الفتيات في وقت مبكر وتحمل قبل بلوغ سن العشرين ،وهذا ما
يسمى بالحمل المبكر.

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 60( :دقيقة)
نتائج زواج األطفال:
تقنية دراسة الحالة:
يقسم المدرب/ة المشاركين إلى  4مجموعات متساوية ويعطي لكل مجموعة حالة واحدة للدرس.
يطلب المدرب/ة من كل مجموعة قراءة الحالة التي معها واإلجابة على السؤال المطروح وبعدها
تعلن كل مجموعة عن نتائج عملها من خالل مندوبها.
عند إعالن نتيجة كل مجموعة ،يفتح المدرب/ة النقاش ويصوب أو يضيف بعض المعلومات إذا لزم
األمر .وهكذا دواليك .يتم التركيز على النتائج السلبية للزواج المبكر على الفتاة ،على الشاب ،على
أسرتهما المستقبلية وعلى المجتمع كافة.
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ً
عاما ،ليس لديه ما يقوم به؛ فينام طيلة النهار
القصة الثالثة :شاب يبلغ سبعة عشر
ويخرج مع صديقه في الليل ،تريد أمه أن تزوجه ألنها تعتقد أن هذا سوف يحميه من
السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ،ماذا ستكون في رأيك النتائج؟ أكمل القصة...

عند خالصة األفكار وعرض النتائج من قبل المندوبين ،يركز المدرب/ة على كافة النتائج ،النفسية،
العاطفية ...،وأيضا الصحية وخاصة المتعلقة بالحمل المبكر رابطا ذلك بمبادئ تنظيم األسرة.

عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

الحاالت:
الرجاء انهاء القصص من خالل وصف النتائج:
ً
عاما من مجتمعها إلى بلد آخر بسبب
القصة األولى :تنتقل فتاة شابة تبلغ من العمر 12
عمل والدها وتصل مع عائلتها إلى بلدة هادئة .والدها يريد أن يزوجها لرجل يبلغ من العمر
ً
عاما ويعيش في المنزل المقابل وذلك مقابل ابنة الرجل التي ستصبح زوجته ،ماذا
50
ستكون في رأيك النتائج؟ أكمل القصة...
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مخطط الجلسة :مخاطر زواج األطفال

القصة الثانية :تنتقل فتاة شابة تبلغ من العمر  13عاما إلى مجتمع آخر بسبب الزلزال الذي
حدث في منطقتها .تقع في حب فتى يبلغ من العمر  16سنة ،يقررا الهرب والزواج ،ماذا
ستكون في رأيك النتائج؟ أكمل القصة...

يشرح المدرب/ة للمشاركين أنهم سينقسمون إلى فريقين .على كل فريق إختيار ورقة مغلقة تحتوي
على سؤال واحد ومن ثم اإلجابة عليه .إذا كانت اإلجابة صحيحة يحرز نقطة واحدة .وإذا ال ،يطرح
السؤال على الفريق الثاني .في حال كانت إجابته صحيحة يحرز الفريق المنافس النقطة .في حال،
لم تتم اإلجابة بشكل صحيح من أحد الفريقين ،تُ عطى اإلجابة حينها؛
يدون
يقسم المدرب/ة المشاركين إلى فريقين بشكل متساوي ويطلب منهم اختيار اسم لفريقهمّ .
ّ
المدرب/ة أسمي الفريقين على اللوح القالب لتسجيل النتيجة لكل منهما الحقا؛
يدعو الفريق األول ويطلب منه اختيار السؤال؛
يطرح السؤال ويستمر على هذا المنوال حتى يتم الرد على جميع األسئلة؛
يجمع النقاط التي حصل عليها كل فريق ،ويعلن الفائز .على الفريق الفائز الجلوس معا
في نهاية الجلسة وإتخاذ قرار بفعل شيء جميل للفريق اآلخر ،يعلنون عنه خالل فترة
الصباح في اليوم التالي؛
يستعرض جميع األسئلة للتأكد من معرفة المشاركين حول مخاطر الحمل المبكر.
وشارحا
من الضروري أن يركز المدرب/ة على النتائج السيئة للحمل المبكر رابطا ذلك بتنظيم األسرة
ً
كافة التداعيات السلبية على صحة الفتاة الجسدية وكذلك النفسية واإلجتماعية والعاطفية.
من المهم أيضا التركيز أنه حتى ولو تم زواج األطفال فيجب أن ال يتبعه الحمل المبكر مباشرة من جهة
وأن يتم اتباع مبادئ تنظيم األسرة بمباعدة الحمل من جهة أخرى حفاظا على صحة الفتاة والعائلة.
يركز المدرب/ة على أهمية اتباع النصائح المتعلقة باألمومة اآلمنة في حال كان هناك من حمل مبكر.
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من المهم أن يعتمد المدرب /ة بعض المواقف الحيوية والداعمة خالل المباراة؛
عليه أن يتأكد من أن المنافسة ال تزال ودية من خالل التأكيد على الطابع اإليجابي للنشاط وتذكير
المجموعة بالقواعد األساسية للجلسة /الدورة التدريبية.
البدنية للشابة.
أعط  2من نتائج الحمل المبكر على الصحة
ّ
النفسية للشابة.
الصحة
أعط  2من نتائج الحمل المبكر على
ّ
ّ
يحق لفتاة شابة أن ترفض الزواج المبكر؟
ّ
هل
النفسية للشاب.
الصحة
أعط  2من نتائج الحمل المبكر على
ّ
ّ
أعط  2من نتائج الحمل المبكر على المستوى االقتصادي للزوجين.
أعط  2من نتائج الحمل المبكر لدى الشباب على تنمية المجتمع.

 -5المرحلة الرابعة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب /ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
ملحق رقم  :12دراسة الحاالت.
المعلومات المرجعية :م11-

المعلومات المرجعية :م11-
آثار زواج األطفال على القاصر/ة:
ونفسية:
اجتماعية
آثار
ّ
ّ

لتطورهم
الحق في التعليم الذي هو ضروري
ّ
يحرم زواج األطفال ،األطفال في عمر الدراسة من
ّ
ّ
الشخصي لتحضيرهم لحياة الرشد ،ولمشاركتهم الفعالة في سالمة مجتمعهم أو أسرتهم
المتزوجات بعمر مبكر أكثر عرضة لترك المدرسة و/أو االمتناع عن متابعة
المستقبلية ،فالفتيات
ّ
ّ
ً
األمية والفقر داخل
يؤدي ذلك الى زيادة
تدريب مهني أو الحصول على فرص عمل،
ّ
وغالبا ما ّ
األسرة والمجتمع.
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ويؤثر زواج األطفال على الفتيات بأعداد أكبر بكثير من الفتيان ،وبشدة أكبر .ومع ذلك ،فإن البيانات
المتعلقة بعدد الفتيان المتضررين من الزواج المبكر محدودة ،مما يصعب استخالص استنتاجات
نهائية بشأن وضعه وتقدمه .ومع ذلك ،فإن البيانات المتاحة تؤكد أن احتمال زواج الفتيان قبل سن
ال  18في نفس المنطقة أقل بكثير من الفتيات.
يفصل زواج األطفال الطفلة عن أهلها ويدفعها الى ترك المدرسة واالبتعاد عن الرفاق واألصدقاء،
يودي الى نقص في الدعم الذي من شأنه أن يساعدها على التعامل مع الضغوطات
مما ّ
ّ
التطور الفكري والشراكة وتكوين
والصعوبات .كما يحرم زواج األطفال الفتاة من حظوظها في
ّ
هوية خاصة بها.
مما يضعف من امكانيتها على تطوير
ّ
عالقاتّ ،
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قد يرغب المدرب /ة في تدوين اإلجابات الصحيحة على أوراق اللوح القالب قبل الجلسة ،وعرضها
للمشاركين بعد اإلجابة على السؤال؛

بيوتهن الجديدة ،وفي الكثير من األحيان يصبحن
القوة والمبادرة داخل
ُيفقد زواج األطفال الفتيات
ّ
ّ
ونفسية على يد الشريك أو عائلته،
ة
وجسدي
ة
جنسي
واعتداءات
أسري
أكثر عرضة إلى أشكال عنف
ّ
ّ
ّ
ً
عليهن الوصول الى منابع الحماية.
صعبا
ويصبح
ّ
السن على مواجهة الضغوطات
واألمهات الصغيرات في
ُيضعف زواج األطفال قدرة الفتيات
ّ
ّ
يرسخ
ما
م
الشريك
مع
متواز
مستوى
على
والنقاش
المفاوضة
أقل قدرة على
ّ
العائلية ويصبحن
ّ
ّ
ّ
عالقات السلطة غير المتوازنة داخل األسرة.

صحية:
آثار
ّ

سن مبكرة من ضغوط كبيرة من أجل الحمل ،وعادة
زوجن في
ّ
تعاني الكثير من الفتيات اللواتي ُي ّ
نموهن الجسدي
صحية بسبب عدم اكتمال
ما يعانين من مشكالت أثناء الحمل وبعده ،وصعوبات
ّ
ّ
والفيزيولوجي.
ً
أما
خطرا أكبر لالجهاض الفجائي ،ولموت الجنين ،ولمرض أو موت
وتواجه أولئك الفتيات
أطفالهنّ .
ّ
والجسدية.
الصحية
المتكرر في أعمار مبكرة ،فيزيد من هذه المخاطر وغيرها من التعقيدات
الحمل
ّ
ّ
ّ
الجنسية
المتزوجين الصغار ،وال سيما الفتيات ،ال يمتلكون معلومات كافية عن المسائل
غالبية
ّ
ّ
ّ
واالنجابية ووسائل منع الحمل.
الجنسية
واالنجابية ،وال الموارد الكافية للحصول على خدمات الصحة
ّ
ّ
ّ
الجنسية
سن مبكرة أكثر عرضة لالساءة واالعتداءات
المتزوجات في
الى ذلك ،تكون الفتيات
ّ
ّ
ّ
ً
ً
وحياتهن
والجسدية
النفسية
صحتهن
خطرا على
مما يشكّل
والجسدية والعنف األسري
ّ
ّ
ّ
ّ
عموماّ ،
ّ
بشكل عام.

أساسية
رسائل
ّ
الطفل/ة هو كل انسان لم يبلغ الـ  18من عمره /ا؛
زواج األطفال زواج رسمي أو غير رسمي /ارتباط بين شخصين حيث يكون أحدهما أو
كالهما دون سن الـ 18؛
التفاقية حقوق الطفل وهي :عدم
التوجيهية األربعة
تهدد ممارسة زواج األطفال المبادئ
ّ
ّ
 ّ
التمييز ،المصلحة الفضلى للطفل ،الحق في البقاء والتنمية ،المشاركة؛
وبنيوية عديدة ،ويترتّ ب عليها آثار
وتقليدية
وثقافية
اقتصادية
لزواج القاصرات أسباب
ّ
ّ
ّ
ّ
والنفسية؛
واالجتماعية
الصحية
مؤذية للفتيات على األصعدة
ّ
ّ
ّ
سن الرشد بعد؛
يجب محاولة االقناع لعدم تشجيع حصول زواج فتاة لم تبلغ
ّ
مختصة لدى الشهود على حالة عنف أو استغالل ضد
جمعيات
يجب المبادرة واالحالة الى
ّ
ّ
طفل/ة.
يستحق جميع األطفال أزواج يحترمونهم ويكرمونهم ويرعونهم.
الزواج المبكر ال يحمي بالضرورة من األذى .فقد يؤدي ذلك إلى حاالت زواج غير
سعيدة أو عنف أو طالق أو إساءة معاملة أو استغالل جنسي أو مالي أو هجر.
اإلصرار على زواج أطفالكم بعد سن الـ 18وأن يكون الزواج مسجال بشكل صحيح ،هو أفضل حماية
يمكنك إعطائهم اياها.
إن تأخير الحمل األول إلى حين بلوغ الفتاة  18عام على األقل يساعد على ضمان الحمل والوالدة
ً
أمانا .الحمل قبل ال  18يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات طبية خطيرة أو حتى الموت
بشكل أكثر
البنتك والطفل.
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ملحق رقم :12
دراسة الحاالت:
الرجاء انهاء القصص من خالل وصف النتائج:
ً
عاما من مجتمعها إلى بلد آخر بسبب
القصة األولى :تنتقل فتاة شابة تبلغ من العمر 12
عمل والدها وتصل مع عائلتها إلى بلدة هادئة .والدها يريد أن يزوجها لرجل يبلغ من العمر
ً
عاما ويعيش في المنزل المقابل وذلك مقابل ابنة الرجل التي ستصبح زوجته ،ماذا
50
ستكون في رأيك النتائج؟ أكمل القصة...
القصة الثانية :تنتقل فتاة شابة تبلغ من العمر  13عاما إلى مجتمع آخر بسبب الزلزال الذي
حدث في منطقتها .تقع في حب فتى يبلغ من العمر  16سنة ،يقررا الهرب والزواج ،ماذا
ستكون في رأيك النتائج؟ أكمل القصة...
ً
عاما ،ليس لديه ما يقوم به؛ فينام طيلة النهار
القصة الثالثة :شاب يبلغ سبعة عشر
ويخرج مع صديقه في الليل ،تريد أمه أن تزوجه ألنها تعتقد أن هذا سوف يحميه من
السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ،ماذا ستكون في رأيك النتائج؟ أكمل القصة...
ً
عاما ،يبلغها والدها أنها ستتوقف عن
القصة الرابعة :فتاة جميلة عمرها خمسة عشر
الذهاب إلى المدرسة في نهاية األسبوع ألنه يريد تزويجها لرجل ثري من المدينة ،ويوضح
لها أنه عاطل عن العمل وأسرتها بحاجة ماسة إلى المال لتأمين معيشة شقيقاتها الخمس
وشقيقها ،ماذا ستكون في رأيك النتائج؟ أكمل القصة...

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

يحق ألطفالكم إنهاء الدراسة .فالتعليم سوف يوفر لألطفال فرص أفضل ليصبحوا بالغين
ً
دعما لكم في الشيخوخة ،لألهل
ناجحين وقادرين على دعم أسرهم .وبذلك سوف يصبحوا أكثر
واألزواج سواء.

مخطط الجلسة :ما العمل للحد من زواج األطفال
األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
تحديد األساليب الممكن اتباعها للحد من زواج األطفال.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة واحدة.

عدد المشاركين
 20مشارك.

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 40( :دقيقة)
طرق وأساليب الحد من زواج األطفال
تقنية عمل المجموعات
يوزع المدرب/ة المجموعة الكبرى إلى  4مجموعات صغرى ويطلب من كافة المجموعات السؤال
نفسه :ما هي األساليب والطرق التي تساهم في الحد من زواج األطفال؟
يعطي المدرب المجموعات مدة  15دقيقة للتشاور وتسجيل النتائج .تحدد كل مجموعة مندوبا
يعرض نتائج مجموعته .بعد عرض النتائج كلها ،يفتح المدرب النقاش ويؤكد على المعلومات.
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يؤكد المدرب على أهمية حلقات التوعية في المجتمع عامة ،تثقيف األقران ،لقاءات وندوات حول
زواج األطفال ،الشهادات الحية من قبل فتيات تعلمن وتبوقن مراكز جيدة في المجتمع ،التأثير على
القيادات النافذة في المجتمع لما لها من دور فاعل على هذا الصعيد ،التركيز على دور األطباء في
نشر التوعية من خالل عملهم......،

 -3المرحلة الثالثة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.
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المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
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المستندات والمعدات الضرورية

مخطط الجلسة :فيروس نقص المناعة البشرية
المكتسب واإليدز
األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:

تعريف فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب واإليدز.
تعداد المراحل المختلفة من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب واإليدز.
تحديد عوامل الخطر وطرق اإلنتقال والوقاية منه.
تحليل كيف تزيد األزمة اإلنسانية من خطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
المكتسب واإليدز.
تحديد كيفية معرفة إصابة شخص ما.
تعداد ما يجب فعله إذا تم تشخيص الشخص إيجابيا.
وصف أين ومتى وكيفية الحصول على الخدمات.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة ونصف.

عدد المشاركين
 20مشارك.

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 70( :دقيقة)
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يفتتح المدرب/ة الجلسة بالقول أن وباء فيروس نقص المناعة البشري بدأ باالنتشار منذ ثالثة
عقود .وقد بذلت الكثير من الجهود من قبل االفراد والمؤسسات والمنظمات والحكومات
لوقف هذا الوباء .على الرغم من بعض النجاحات( ،إعطاء أرقام حديثة عن المتعايشين مع
فيروس نقص المناعة البشري في جميع أنحاء العالم ،إقليميا ووطنيا) ،يصاب الكثير من
الشباب يوميا .فتبقى الوقاية والدعم والرعاية والعالج االستراتيجيات الرئيسية للتغلب على
فيروس نقص المناعة البشري.
يعرف المدرب/ة المشاركين على اللعبة التالية لرفع الوعي بالقضايا الرئيسية المتعلقة بفيروس
ّ
نقص المناعة البشري.
يرقم المجموعات من واحد إلى أربعة.
يقسم المشاركين إلى أربع مجموعاتّ .
ّ
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يضع البطاقات في مكان يسهل الوصول إليه للجميع.
يطلب من المجموعة  1ارسال عضوا من جماعتهم الخذ بطاقة وتسليمها لشخص في المجموعة
 2الذي سوف يطرح السؤال الوارد على البطاقة للمجموعة  .1لدى المجموعة  30ثانية فقط لالجابة
على السؤال .إذا اعطوا إجابة صحيحة ،فيحصلون على نقطة يتم تدوينها على اللوح القالب .أما
في حال لم يعرفوا الجواب ،فتقرأ المجموعة  2االجابة المكتوبة على البطاقة.
ثم يطلب من المجموعة  2أن تقوم بالشيء نفسه ولكن بإعطاء البطاقة للمجموعة .3تكرار نفس
العملية حتى يتم إستخدام كافة بطاقات االسئلة
يجمع النقاط لكل مجموعة وأعطي النتائج.
يلخص االجابات على االسئلة الرئيسية حول عوامل خطر فيروس نقص المناعة البشري ،طرق
اإلنتقال ،وطرق الوقاية ،واآلثار على الجسم ،واالختبارات والعالج.
أفكار مساعدة:
يكون المدرب/ة مستعدا للتدخل إذا أظهرت المجموعات اإلستخفاف ببعضها البعض من
جراء اإلجابات الخاطئة.
قد يرغب المدرب/ة في تبسيط بعض إجابات االسئلة في اللعبة أو لتوضيح
مفهوم صعب.
على سبيل المثال:
يمكن مقارنة نظام المناعة بالجيش الذي يحمي البلد .يتكون الجيش من مختلف األنواع
وصفوف الجنود.
كذلك الجهاز المناعي ،والذي يتكون من أنواع مختلفة من الخاليا التي لها أدوار مختلفة
للحفاظ على جسمنا والحماية من الميكروبات.
قد يحتاج المدرب/ة إلى استبدال اللعبة أعاله بلجنة من الخبراء ،كما هو مفصل أدناه.
يطلب من المجموعات أن تكتب على بطاقات جميع االسئلة حول فيروس نقص المناعة
البشري وااليدز.
يختار كل مجموعة شخص لتمثيلها في لجنة الخبراء لالجابة على االسئلة.
يجلس الخبراء أمام المجموعات .يبدأ بقراءة االسئلة .أول من يجيب ويعطي االجابة
الصحيحة تكسب مجموعته نقطة .وإذا كانت االجابة خاطئة ،يعط االجابة الصحيحة.
يتابع المنافسة مع الفريق حتى يتم الرد على جميع االسئلة وإضافة أسئلة أخرى ،إذا لزم
االمر ،لتلبية أهداف النشاط.
يربط المناقشة بطرق انتقال العدوى والوقاية من االلتهابات المنقولة جنسيا.
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 -3المرحلة الثالثة 10( :دقائق)
يؤكد المدرب بنقاش سريع مع المشاركين على أهمية الوقاية من فيروس نقص المناعة
البشري واإليدز.
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يوضح أن هذه اللعبة تعتمد على سلسلة من بطاقات االسئلة المتعلقة بفيروس نقص
المناعة البشري.

 -4المرحلة الرابعة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق ،سلسلة بطاقات مكتوب عليها
أسئلة وأجوبة حول فيروس نقص المناعة البشري ،جهاز توقيت ،قائمة الخدمات المتاحة
لتقديم المشورة والفحص الطوعي وكذلك العالج والرعاية ،بطاقات وأوراق الصقة.
ملحق رقم  :12أسئلة لعبة بطاقات فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب وااليدز.
المعلومات المرجعية :م12-

المعلومات المرجعية :م12-
 -1ما هو فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب واإليدز
هو فيروس يصيب خاليا الجهاز المناعي البشري ويدمرها أو يعوق وظائفها .وينتج عن اإلصابة به
ً
ً
تصاعديا للجهازالمناعي ،األمرالذي يؤدي إلى نقص “المناعة“.
تدميرا

 -2ما هو االيدز؟
تعرضه لفيروس نقص
االيدز  AIDSهو مرض“ فقدان المناعة المكتسب“ يكتسبه االنسان عند ّ
ً
تدريجيا .فيصبح جسم الشخص المصاب
المناعة البشري  Sالذي يصيب جهاز المناعة لديه ويضعفه
مما يؤدي به الى الموت.
االنتهازية
عرضة للكثير من األمراض
والسرطانية ّ
ّ
ّ
ً
الفرنسية بـ “السيدا  “SIDAوباللغة
ويعرف باللغة
االيدز هو واحد من األمراض المنقولة
ّ
جنسيا ُ
العربية بـ “ نقص المناعة البشرية“.

 -3ما هي أعراض اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب واإليدز؟
ال يعرف المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية انهم اصيبوا به ،وذلك لعدم ظهور األعراض
مباشرة عقب اإلصابة .إذ يصاب الشخص بما يشبه الحمى عادة ما بين ستة أسابيع وثالثة أشهر
بعد حدوث اإلصابة.
على الرغم من عدم ظهور أية أعراض بعد اإلصابة إال أن بوسع الشخص المصاب بالفيروس نقله
إلى شخص آخر .والطريقة الوحيدة التي يمكن التأكد والبت أن الشخص مصاب بالفيروس هي
الخضوع للفحص للكشف عن الفيروس.

 -4كيف ينتقل إلينا بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب واإليدز ؟
تتوفر الشروط التالية:
ّ
كي ينتقل إلينا بفيروس نقص المناعة البشرية يجب أن
شخص مصاب وآخر غير مصاب؛
كمية كافية من الفيروس؛
سائل من سوائل جسم المصاب يحمل ّ
احتكاك و/أو تبادل لهذا السائل.
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الجنسية على اختالف أنواعها غير المحمية مع شخص مصاب ،تعتبر العالقات
العالقات
ّ
الشرجية األخطر وذلك ألن األغشية في هذه المنطقة من جسم االنسان رقيقة ً
جدا
ّ
الجنسية؛
العملية
وهي عرضة أكثر للتمزّ ق خالل
ّ
ّ
يتم زرعها؛
الدم واألعضاء
الملوثة التي ّ
ّ
 ّ
األم المصابة الحامل إلى جنينها خالل الحمل أو عند الوالدة أو بعدها عن طريق الرضاعة.
تبادل الحقن الملوثة.

 -5ما هي الممارسات التي تنقل إلينا فيروس نقص المناعة البشرية
المكتسب واإليدز ؟
ً
خطرا:
أقل
ّ
هنالك عدة ممارسات تنقل الفيروس ،ومنها ما هو كثير الخطورة ،ومنها ما هو
جنسية مع شخص مصاب دون استعمال الواقي الذكري أو األنثوي؛
القيام بعالقة
ّ
جنسية غير مشروعة؛
القيام بعالقات
ّ
ً
جنسيا؛
جنسية مع وجود أنواع أخرى من األمراض المنقولة
القيام بعالقة
ّ
ملوثة؛
ملوث أو مشتقاته أو زراعة أعضاء ّ
دم ّ
عملية نقل ّ
ّ

كمية ضئيلة من الدم
ألن
وذلك
،
مثال
كالحقن
المخدرات
تعاطي
أدوات
في
التشارك
ً
ّ

تبقى على االبرة أو في المحقنة أو األدوات األخرى المستخدمة لتحضير المخدرات،
فتنتقل الى مجرى دم الشخص التالي الذي سوف يستخدمها؛
الجراحية ،أدوات الوشم ،شفرات
استخدام األدوات القاطعة والواخزة (األدوات
ّ
الحالقة ).....من شخص الى شخص دون تعقيمها؛
الطبية في القطاع الطبي؛
والمحلية في تعقيم األدوات
عدم اتباع المعايير العالمية
ّ
ّ
إنجاب طفل من أم مصابة غير معالجة؛
إرضاع األم المصابة لوليدها؛
تعاطي المخدرات يؤثر على حكم األشخاص على األمور وقراراتهم وبالتالي يجعلهم
معرضة لاليدز.
يقومون بممارسات
ّ

بالتالي ،ال ينتقل إلينا فيروس نقص المناعة البشرية عبر:

اليومية مثل الذهاب الى المدرسة أو العمل أو الجلوس أو السباحة أو
ممارسات الحياة
ّ
تناول الطعام وشرائه أو معانقة أو تقبيل شخص مصاب؛
لدغة البعوض ،كما هي الحال في طفيلي المالريا الذي يتكاثر في البعوض الخاص به،
إن:
وينتقل إلى االنسان عبر السائل الذي تحقنه البعوضة عند اللدغ ،إذ ّ
فيروس االيدز ال يعيش ويتكاثر في خاليا الحشرات ،بسبب اختالف جهاز المناعة
لديها عن االنسان؛
ً
كمية الدم من الوجبة السابقة؛
البعوض ال تلدغ
شخصا قبل أن تهضم ّ
ً
البعوض ال تلدغ شخصا ما ،تأخذ الدم منه وال تعطيه ّإياه.
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 -6كيف نعرف أننا مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب
واإليدز ؟
ً
إن
ال يمكن معرفة ما إذا كان الشخص
مصابا بعدوى االيدز ّ
إال من خالل القيام بفحص مخبري ،إذ ّ
حامال للفيروس وعوارض
يدل على االصابة بااليدز ،فقد يكون الشخص
الشكل الخارجي ال يمكن أن ّ
ً
المرض غير ظاهرة عليه.
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ً
إذا ينتقل إلينا فيروس نقص المناعة البشرية عبر الطرق التالية:

البشرية والمشورة
 -7فحص الكشف عن فيروس نقص المناعة
ّ
نحو
يعتبر هذا النوع من االختبارات النموذج
ّ
َ
األساسي في تلك البلدان .وقد بدأ الترويج ،على ٍ
الصحية.
مقدمي الرعاية
فحص للكشف عن الفيروس بمبادرة من
ٍ
لطرق تقوم على توفير
متزايد،
ّ
ّ
ٍ
روتيني ،إلى الخضوع للفحص الكاشف في
الصحية يدعون ،بشكل
مقدمو الرعاية
بمعنى آخر ،بات
ّ
ّ
ّ
ّ
المتعلقة بها.
توفر التوصية بالمراجع
عالجية ،أو ّ
خدمات
أو
فاعلة
وقاية
ر
توف
ّ
محيط يضمن
ّ
والمؤيدة منذ أن أصبح فحص الكشف عن فيروس
ال تزال الشروط الثالثة اآلتية المعروفة بـ (،)Cs 3
َّ
ً
ً
أساسيا من الفحص المذكور الذي يخضع له األفراد.
جزءا
متوف ًرا ،تشكّل
ّ
البشرية
نقص المناعة
ّ
ّ
فعلى هذا الفحص استيفاء الشروط اآلتية:
سري ًا.
أن يكون
ّ
يقدم المشورة.
أن
ّ
ً
طوعيا.
االطالع عليه ويكون الخضوع له
يتم
أن
أي
بالموافقة،
يحظى
أن
ّ
ّ

 -8الوصم والتمييز
تعتبر قضية الوصم والتمييز من أكبر التحديات والعوائق التي تواجه التعامل مع فيروس اإليدز.
وهي أكثر قسوة في مجتمعاتنا العربية الرتباطها بالموروث الثقافي واالجتماعي الذي يربط
االنتقال بسلوكيات وممارسات مرفوضة يقوم بها االشخاص .ويتعرض المتعايشون مع فيروس
اإليدز للوصم والتهميش لعدة أسباب نذكر منها:
مواقف سلبية من المتعايش خوفا من انتقال اإلصابة إلى اآلخرين
ارتباط انتقال الفيروس بممارسات مرفوضة اجتماعيا :ممارسة الجنس ،استخدام
المخدرات عن طريق الحقن
قلة المعرفة بطرق انتقال الفيروس وانتشار المفاهيم الخاطئة حول طرق انتقال الفيروس
 ضعف التشريعات التي تحرم المتعايشين من حقوقهم كالتعليم والعمل
ً
تاليا للوصم .فالوصمة هي العالمة بينما التمييز هو السلوك والطريقة التي ننتهجها
ويأتي التمييز
في التعامل مع المتعايشين .وتعد اآلثار الواسعة النتشار الوصم والتمييز مدمرة في نواح كثيرة
خاصة لجهة فقدان الحق في العمل والتعلم وتلقي الرعاية الصحية وتلقي العالج والرعاية والدعم.
وتؤدي تلك الممارسات إلى تعرض المتعايشون وذووهم إلى كثير من المعاناة النفسية التي تؤثر
عليهم وعلى محيطهم.

من هنا ضرورة معرفة كيفية الحد من الوصمة والتمييز من خالل:

 توفير الدعم النفسي واالجتماعي للمتعايشين وأسرهم.
رفع مستوى الوعي حول الحقائق العلمية حول مرض اإليدز وطرق انتقاله.
العمل مع الجسم الطبي والصحي لمكافحة الوصم والتمييز في المراكز الصحية
واإلستشفائية.
العمل على مناصرة المتعايشين مع الفيروس من خالل تفعيل المنظمات المجتمعية
والشباب في الحد من الوصم والتمييز.
العمل مع اإلعالم لبث رسائل وإعداد برامج تحد من الوصم والتمييز.
العمل من أجل إصدار قوانين وتشريعات تمكن المتعايشين من التمتع بحقوقهم.
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أسئلة لعبة بطاقات فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب
وااليدز
 -1ماذا يعني فيروس نقص
المناعة البشري؟

فيروس نقص المناعة البشري هو فيروس يصيب خاليا
الجهاز المناعي البشري ويدمر أو يعطل وظيفتها .تؤدي
االصابة بهذا الفيروس إلى تدهور تدريجي لنظام المناعة،
مما يؤدي إلى نقص المناعة.

 -2ماذا يعني االيدز؟

متالزمة نقص المناعة المكتسبة وهو يشير إلى
العالمات ،واالعراض ،وااللتهابات والسرطانات المرتبطة
بنقص المناعة نتيجة لالصابة بفيروس نقص المناعة
البشري.

 -3صح أو خطأ :يمكننا االصابة
بفيروس نقص المناعة البشري
من البعوض أو الحشرات
الماصة.

خطأ.
حتى اذا تواجد الفيروس داخل البعوض أو داخل حشرات
قارضة أو ماصة أخرى ،فال يمكن أن ينتقل الينا ،من غير
الممكن أن يتكاثر داخلها .بما أنه من غير الممكن أن تصاب
هذه الحشرات بفيروس نقص المناعة البشري ،فاال
يمكنها نقله إلى االنسان من خالل العض أو اللدغ.

 -4صح أو خطأ :ال يمكن االصابة
بفيروس نقص المناعة البشري
من خالل المصافحة أو غيرها
من أشكال التواصل االجتماعي.

صح.
ال ينتقل فيروس نقص المناعة البشري عن طريق
العالقات االجتماعية اليومية .فال يمكنك أن تصاب
بسبب:
مصافحة شخص ما.
معانقة شخص ما.
استخدام نفس المرحاض.
الشرب من نفس الكوب لشخص متعايش مع
فيروس نقص المناعة البشري.
ال ينتقل فيروس نقص المناعة البشري عن طريق
السعال أو العطس مثل بعض االمراض االخرى.

 -5كيف يمكن أن ينتقل فيروس
نقص المناعة البشري؟
)يرجى تحديد  3طرق على األقل)
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االتصال الجنسي غير المحمي ،المهبلي،
والشرجي ،وإلى حد أقل الجنس عن طريق الفم
مع شخص مصاب.
التشارك بأدوات الحقن.
تقاسم أدوات حادة ملوثة.
نقل دم ملوث.
زرع أعضاء مصابة.
من االم المصابة بفيروس نقص المناعة البشري إلى
طفلها أثناء الحمل أو الوالدة أو الرضاعة الطبيعية.
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ملحق رقم :21

 -6عرض خمس طرق لحماية
نفسك ضد فيروس نقص
المناعة البشري.

االمتناع عن ممارسة الجنس.
االخالص المتبادل بين شريكين غير مصابين وليس
لدى أي منهما سلوك آخر محفوف بالمخاطر مثل
استخدام المخدرات بالحقن.
استخدام الواقي االنثوي أو الذكري بشكل صحيح
وبانتظام.
عدم تشارك االبر وأدوات الحقن.
عدم تشارك معدات ثقب أو حجامة.

 -7صح أو خطأ :يستطيع
شخصين متعايشان مع فيروس
نقص المناعة البشري على
ممارسة الجنس دون حماية.

خطأ.
ويمكن إصابة احدهما االخر بساللة أخرى من فيروس
نقص المناعة البشري ،التي من شأنها أن تخلق
مضاعفات تؤثر على استجابتهم للعالج.

 -8صح أو خطأ :يمكن الي
شخص أن يكون مصاب
بفيروس نقص المناعة البشري
من دون علمه.

صح.
يستغرق االمر عدة سنوات لظهور االعراض.

 -9صح أو خطأ :يمكن الشفاء من
فيروس نقص المناعة البشري.

خطاء.
يمكن إبطاء الفيروس أو إيقافه تقريبا في حال االلتزام
دون انقطاع بالعالج .على نحو متزايد ،يعيش المصابين
بفيروس نقص المناعة البشري في أي مكان في العالم
بشكل جيد ومنتج لفترات طويلة جدا.

 -10بأي سرعة يتطور االيدز عند
االشخاص المصابين بفيروس
نقص المناعة البشري؟

يتفاوت هذا االمر على نطاق واسع بين االفراد .إن أغلبية
االشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ،إذا
لم يتم معالجتهم ،يطورون عالمات المرض في غضون
 10-5سنوات .لكن الوقت بين االصابة بفيروس نقص
المناعة البشري وتشخيص المصابين بمرض االيدز قد
يمتد من  10إلى  15سنة ،وأحيانا لفترة أطول.
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 -12لماذا ينبغي على الشخص
القيام باختبار فيروس نقص
المناعة البشري؟

إذا تم تشخيص فيروس نقص المناعة البشري ،يمكنه/
ها إتخاذ الخطوات الالزمة قبل ظهور االعراض للحصول
على خدمات العالج والرعاية والدعم ،واحتمال إطالة حياته/
ها لسنوات عديدة .واتخاذ جميع االحتياطات الالزمة لمنع
انتشار الفيروس إلى أشخاص آخرين.

 -13كم من الوقت بعد التعرض
المحتمل لفيروس نقص المناعة
البشري يجب االنتظار الجراء
اختبار الفيروس؟

أشهر بعد التعرض المحتمل قبل إجراء اختبار فيروس
نقص المناعة البشري .على الرغم من أن اختبارات
االجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشري
حساسة للغاية ،هناك ”الفترة الشباكية/فترة النافذة“
من  3إلى  12أسبوع حيث يمكن أن تعطي الفحوص
نتائج سلبية خاطئة .وفي حال استخدام االختبارات االكثر
حساسية الموصى به حاليا ،فتكون فترة النافذة حوالي
ثالثة أسابيع .وقد تكون هذه الفترة أطول إذا تم استخدام
اختبارات أقل حساسية.

 -14ماذا يعني إذا كانت نتيجة
إختبار فيروس نقص المناعة
البشري سلبية؟

هذا يعني أنه ال يوجد أي أجسام مضادة للفيروس في
الدم .إذا كان سلبيا ،تأكد من البقاء على هذا النحو .ومع
ذلك ،نظرا إلى الفترة النافذة ،فإنه من المستحسن أن
يتم معاودة االختبار في وقت الحق ،واتخاذ االحتياطات
المناسبة في هذه األثناء .خالل الفترة النافذة ،يكون
اإلنتقال من هذا الشخص بأشده وبالتالي يجب أن يتخذ
تدابير لمنع أي انتقال محتمل.

 -16صح أم خطأ :من الممكن
معرفة شخص مصاب بفيروس
نقص المناعة البشري بمجرد
النظر إليه.

خطأ.
يمكن لشخص متعايش مع الفيروس أن يبدو بصحة جيدة
كأي شخص آخر .إن فحص الدم هو الطريقة الوحيدة التي
يمكن للشخص معرفة ما إذا كان مصاب بفيروس نقص
المناعة البشري.

 -17صح أو خطأ :أستطيع
أن أعرف فقط إذا أنا مصابة
بفيروس نقص المناعة البشري
عن طريق القيام باختبار فيروس
نقص المناعة البشري.

صح.
يكشف اختبار فيروس نقص المناعة البشري ما إذا كان
الفيروس موجودا في الجسم .االختبارات المستخدمة
عادة تكشف عن االجسام المضادة التي ينتجها جهاز
المناعة في االستجابة لفيروس نقص المناعة البشري.
بالنسبة لمعظم الناس ،تأخد هذه االجسام حوالي ثالثة
أشهر للتطور .وفي بعض الحاالت النادرة ،يمكن أن
يستغرق ذلك فترة تصل إلى ستة أشهر.

 -18صح أو خطأ :يتواجد فيروس
نقص المناعة البشري في
سوائل الجسم لشخص قد
أصيب بالعدوى :الدم ،المني،
السوائل المهبلية وحليب الثدي.
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 -11ما هي أعراض االصابة
بفيروس نقص المناعة البشري؟
)يرجى إعطاء  3على األقل)

يصيب فيروس نقص المناعة البشري الجهاز المناعي،
وبمرور الوقت ال يعود بإمكان هذا االخير الدفاع عن
الجسم من االصابة باالمراض المعدية المختلفة ،بما في
ذلك تلك االنتهازية.
 -1مرحلة البداية  :Primary Infectionدون ظهور
عوارض عند أغلبية المصابين لسنوات عديدة أو
ظهور عوارض رشح.
 -2المرحلة السريرية االولى  Clinical stageدون ظهور
عوارض أيضا أو تضخم في الغدد الليمفاوية.
 -3المرحلة الثانية Clinical stage 2 :تتضمن فقدان
وزن بشكل خفيف ،وإصابة طفيفة لالغشية
المخاطية وأمراض جهاز تنفسي بشكل متكرر.
 -4المرحلة السريرية الثالثة Clinical stage3 :يعاني
المصاب من إسهال مزمن وغير مبرر ،وحرارة
مرتفعة مستمرة غير مبررة وسل رئوي وفطريات
والتهابات فموية حادة وبقع بيضاء في الفم،
وعدوى بكتيرية قوية .في هذه المرحلة بعض
االشخاص يصبح لديهم االيدز.
 -5المرحلة السريرية الرابعة Clinical stage4 :تتدنى
المناعة كثيرا .وتشمل هذه المرحلة  22طريقة
انتهازية أو سرطانات متعلقة بفيروس نقص
المناعة البشري .يعاني جميع المصابين في هذه
المرحلة من االيدز

 -15صح أو خطأ :الفترة النافذة
هي المدة الزمنية بين االصابة
بفيروس نقص المناعة البشري
وظهور االجسام المضادة
للفيروس والتي من الممكن
الكشف عنها.

صح.
يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشري إلى
شخص آخر خالل فترة نافذة على الرغم من ان نتيجة
اختباره قد تظهر أنه مصاب.

صح.

 -19صح أو خطأ :يصيب فيروس
نقص المناعة البشري فقط
فئات معرضة للخطر مثل الرجال
الذين يمارسون الجنس مع
الرجال ،ومستخدموا المخدرات
والعاملين في مجال الجنس.

خطأ.
هذه المجموعات معرضة للخطر
أي شخص يمارس الجنس بدون وقاية مع شخص
مصاب بفيروس نقص المناعة البشري يمكن أن يصاب
أيضا.
كل من يشارك أدوات الحقن الملوثة مع شخص مصاب
بفيروس نقص المناعة البشري.
نقل دم ملوث بالفيروس.
يمكن أن يصاب االطفال من أمهاتهم المصابات
بالفيروس خالل فترة الحمل ،أو الوالدة أو بعد الوالدة عن
طريق الرضاعة الطبيعية.

 -20ماذا يجب ان يفعل الشخص
إذا كان يعتقد أنه تعرض
لفيروس نقص المناعة البشري؟

السعي فورا للحصول على المشورة من أحد مقدمي
الرعاية الصحية المحليين.

 -21ما هو خطر االصابة
بفيروس نقص المناعة البشري
من خالل ثقب الجسم أو من
الوشم؟

هنالك خطر انتقال الفيروس إذا تم استخدام ادوات
غير معقمة .يجب أن تكون االدوات التي تخترق الجلد
معقمة ،وتستخدم مرة واحدة ،ثم التخلص منها أو
تعقيمها مرة أخرى.
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 -23أعط  3طرق للتقليل من
خطر إنتقال فيروس نقص
المناعة البشري عند استخدام
المخدرات بالحقن.

التوقف عن استخدام المخدرات تماما .إذا لم يكن ذلك
ممكنا ،تغيير طريقة استخدام المخدرات إلى غير الحقن
مثل تدخينها ،أو تناولها عن طريق الفم.
عدم إعادة استخدام االبر والحقن وأدوات إعداد المخدرات
وحقنها وعدم تشارك االدوات مع أشخاص آخرين
استخدام ،حقنة وإبرة معقمة جديدة في كل مرة.
استخدم السبيرتو لتنظيف الجلد قبل الحقن.

عدد اثنين من اآلثار الجانبية
ّ -24
لعالج فيروس نقص المناعة
البشري.

الغثيان والقيء أو الصداع.
عادة معظم االلثار الجانبية ليست خطيرة وتتحسن ما أن
يعتاد المريض على االدوية.
وكما هو الحال مع جميع االدوية ،تظهر أحيانا آثار جانبية
غير سارة أو خطرة .بعض العالجات المضادة للفيروسات
القهقرية ARVتسبب تغيرات طويلة االجل في شكل
الجسم وتوزيع الدهون داخل الجسم ،والتي يمكن أن تكون
مزعجة للمريض .عادة تغيير االدوية المضادة للفيروسات
القهقرية تؤدي إلى تحسن في رفاهية المريض.

 -25إشرح كيف يعمل عالج
فيروس نقص المناعة البشري
أو العالج المضاد للفيروسات.

مضادات الفيروسات القهقرية تمنع.
تكاثر الفيروس.
دخول الفيروس إلى الخاليا.
االلية التي يتحول فيها الحمض النووي  RNAإلى
الحمض النووي  DNAليتوافق مع الجسم البشري.

 -26ماذا يحتاج المتعايشين مع
الفيروس باالضافة إلى االدوية
المضادة للفيروسات القهقرية
للبقاء في صحة جيدة؟

باالضافة إلى عاالج مضادات الفيروسات القهقرية ،فإنه
يحتاج إلى:
التغذية الجيدة والمياه النقية والنظافة االساسية.
الدعم النفسي والمشورة.
أنواع أخرى من الرعاية الطبية.

 -28أعط  5أسباب لزيادة تعرض
الشباب لالصابة بفيروس نقص
المناعة البشري خالل أزمة
إنسانية.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب
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 -22عدد  3طرق لمنع اإلنتقال
من االم إلى الطفل.

عالج قصير من االدوية المضادة للفيروسات يعطى لالم
الحامل قبل الوالدة وللطفل بعد الوالدة.
الجراحة القيصرية.
السعي للمشورة من أحد مقدمي الرعاية الصحية حول
الرضاعة الطبيعية وتجنب ذلك إذا تم تأمين تغذية بديلة
مقبولة وممكنة وميسورة التكلفة ومستدامة وآمنة.

 -27ماذا يجب أن يقوم به
المتعايش مع فيروس نقص
المناعة البشري الذي يتناول
العالج في حال إنتهاء مخزون
االدوية خالل االزمة االنسانية؟

ال ينبغي أبدا وقف هذا العالج ،واال سيصبح لديهم
مقاومة للدواء وبالتالي ،يجب:
السعي للحصول على االدوية المضادة
للفيروسات القهقرية من المستوصفات أو نقاط
االمداد.
الطلب من الجيران إحضار العالج لهم إذا لم تكن
لديهم القدرة على الحركة.
اطلب من المتعايشين االخرين مشاركة أو تقسيم
العالج المتبقي إلى أن يتمكنوا من الحصول على
إمدادات جديدة.
احتفظ دائما بجرعات إضافية من مضادات
الفيروسات القهقرية.
الفقر.
العنف على جميع أنواعه بما في ذلك العنف
الجنسي؛ االستغالل الجنسي.
لعب دور الكبار في وقت سابق الوانه بسبب
ظروف االزمة.
االستقطاب في القوات المسلحة.
عدم توفر معلومات حول الصحة الجنسية
واالنجابية ،وتقديم المشورة ،واالختبار ،والعالج،
والوقاية ،وخدمات ما قبل /بعد الوالدة.
قد يضطر الشباب إلى ترك المدرسة والزواج أو
العمل من أجل تلبية احتياجاتهم من الغذاء والمأوى
أو الحماية.
يلجأ البعض إلى االلتجار بالجنس لتلبية احتياجاتهم
الخاصة أو احتياجات أسرهم.
يمكن أن يزيد الشباب من السلوكيات الخطرة مثل
العالقات الجنسية غير اآلمنة والعنف واستخدام
المخدرات ،وما إلى ذلك النهم فقدوا االمل في
حياة أفضل.
يمكن ان ينخرط الشباب في تهريب المخدرات
واستخدامها.
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األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:

المستندات والمعدات الضرورية

المدة الزمنية للجلسة

المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
المعلومات المرجعية :م13-

ساعة وربع.

المعلومات المرجعية :م13-

عدد المشاركين

 -1ما هو اإلدمان؟

 20مشارك.

سير العمل في الجلسة

“اإلدمان هو اإلعتياد النفسي الالإرادي أو المفرط وأثره السلبي على الحياة اليومية ،مثل اإلعتياد
على المخدرات والكحول ،وألعاب الفيديو ،والجريمة ،والقمار أو ألعاب الميسر ،والعمل ،واإلفراط في
تناول الطعام ،واستعمال الحاسوب ،النيكوتين الموجود في التبغ بأشكاله المختلفة ،والمواد اإلباحية“

 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)

 -2أنواع اإلدمان:

عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

إدمان اإلنترنت

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 30( :دقيقة)
التعريف باإلدمان.
تقنية العصف الذهني:
يطرح المدرب السؤال التالي :ماذا تعني كلمة “إدمان“؟
يقوم المدرب/ة بتدوين اإلجابات كما وردت من المشاركين من دون التعليق عليها.
بعد تدوين اإلجابات ،يقوم المدرب/ة مع المشاركين بمناقشة وتصنيف ما ورد والتركيز
على الكلمات التي تشير إلى تعريف اإلدمان.
يعرض بعدها المدرب/ة الشرائح الضوئية حول تعريف اإلدمان.

 -3المرحلة الثالثة 20( :دقيقة)
أنواع اإلدمان
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خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

التعريف باإلدمان.
تحديد أنواع اإلدمان.

تقنية النقاش
يطرح المدرب السؤال على المشاركين :ما هي حسب معلوماتكم أشكال أو أنواع اإلدمان؟
يدون اإلجابات على اللوح القالب ويضيف ما يجب إضافته.
 ّ
بعدها يعرض المدرب/ة على ورقة اللوح القالب أو على الشرائح الضوئية كافة أنواع اإلدمان.
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مخطط الجلسة :اإلدمان ()1

 -4المرحلة الرابعة( :دقيقتان)

وهو بعدة أشكال:
إدمان الجنس في الشبكة:
اإلنشغال الكبير باإلطالع على المواد اإلباحية والمشاركة في النقاشات التي تدور عبر
المكالمات الجنسية.
إدمان األلعاب والقمار في الشبكة:
وهذا تعريف شامل يتضمن األلعاب ،ألعاب القمار ،المشتريات ،اإلتجار باألسهم المالية،
الكازينوهات وباقي األلعاب التي تسبب البيع وخسارة األموال الكثيرة في اإلنترنت.
إدمان التعارف ضمن الشبكة:
الدخول في عالقات عاطفية في غرف الدردشة (التشات) ،مجموعات النقاش ،مواقع
التعارف أو برامج الرسائل الفورية ،بناء عالقات خيالية.
اإلدمان على المعلومات عبر الشبكة:
جمع معلومات بشكل ال نهائي ،وتخزينها وتحديثها دون استعمالها ودون داع عملي أو
مهني (دون سبب محدد(.

لماذا يسبب اإلنترنت اإلدمان؟

هناك ثالثة أسباب رئيسية تسبب إدمان اإلنترنت:

السرية:
إن اإلمكانية التي يوفرها اإلنترنت في الحصول على المعلومات ،وطرح األسئلة والتعرف الى
ً
شعورا
األشخاص دون الحاجة الى التعريف بالنفس أو إعطاء الهوية الفعلية والصحيحة توفر
بالسيطرة وتسمح للشخص بالتعبيرعن أمور أو التصرف بشكل ال يجرؤعليه عادة في حياته الحقيقية.
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الهروب:
مثل الكتاب الجيد أو الفيلم المثير ،يوفر اإلنترنتت الهروب من الواقع الى واقع بديل .ومن
ً
سوبرمانا ،ويجد اإلنسان اإلنطوائي
الممكن لإلنسان الذي يفتقر الى الثقة بالنفس أن يصبح
أصدقاء ،ويستطيع كل إنسان أن يتبنى لنفسه هوية مختلفة خاللها على كل ما ينقصه في
الواقع اليومي الحقيقي.

أنواع أخرى لإلدمان:

إدمان الكحول
إدمان القمار
إدمان التبغ -التدخين
إدمان المواد المتطايرة – الغاز
إدمان التسوق
إدمان العمل
إدمان المحفزات والمنشطات الطبية
إدمان العالقات العاطفية
إدمان اإلفراط في تناول الطعام
.....

األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
تحديد مساوئ اإلدمان.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة ونصف.

عدد المشاركين
 20مشارك.

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 70( :دقيقة)

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

الراحة:
اإلنترنت وسيلة مريحة للغاية ،ويتواجد عادة في البيت أو العمل ،وال يتطلب الخروج من البيت أو
ً
توفر األداة
تقريبا في أي مكان عند ّ
السفر أو إعطاء المبررات من أجل استعماله .ويمكننا استعماله
(كمبيوتر محمول أو جهاز هاتف خلوي) واإلتصال الالسلكي ( )Wireless connectionكما أنه غير
مكلف مقارنة بوسائل عديدة أخرى.

مخطط الجلسة :اإلدمان ()2

مساوئ اإلدمان
تقنية اللوحة اإلبداعية:
يوزع المدرب المجموعة الكبرى إلى  4مجموعات صغرى فيعطي للمجموعتين  1+2موضوع
اإلدمان على اإلنترنت (كل مجموعة على حدى) ،مع توزيع الملف الخاص بالنتائج السيئة لإلدمان
على اإلنترنت لكل عضو من المجموعتين .ويعطي المجموعتين  3+4موضوع اإلدمان على
المخدرات (كل مجموعة على حدى) ،مع توزيع الملف الخاص بالنتائج السيئة لإلدمان على
المخدرات لكل عضو من المجموعتين.
يطلب المدرب من كل مجموعة ابتكار لوحة جدارية تتضمن العناصر الواردة في الملف الذي بين
أيديهم أي النتائج السيئة لإلدمان.
يستمر عمل المجموعات إلنتاج اللوحة الجدارية في كل مجموعة 45 :دقيقة.
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بعدها تعرض كل مجموعة لوحتها الجدارية من خالل مندوبها مع التأكيد على العناصر التي يجب إبرازها
كمساوئ .مدة العرض لكل مجموعة  3دقائق ،يختم بعدها المدرب بالتركيز على الرسائل األساسية.

 -3المرحلة الثالثة 10( :دقائق)
يؤكد المدرب بنقاش سريع مع المشاركين على أهمية اإلبتعاد عن اإلدمان مع عرض بعض
المقترحات كالرياضة ،الفنون ،النشاطات الالصفية...
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خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

اإلدمان على المخدرات

المستندات والمعدات الضرورية

أ -المواد المؤثرة في النفس

المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية،
اللوح القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق ،مستلزمات اللوحات
الجدارية األربعة.
المعلومات المرجعية :م14-

المعلومات المرجعية :م14-
 -1نتائج إدمان اإلنترنت
الفقدان التام ألي اهتمامات كانت تعني للشخص الكثير في السابق من هوايات
وعالقات عامة أو ما شابه ذلك.
فقدان الشخص لما يسمى الحياة الحقيقية مثل :العائلة والعمل والمدرسة.
انعزال الشخص مع الجهاز ألطول وقت ممكن والتردد التام بالنهوض عن الكرسي
الى درجة إهمال القيام بأمور أساسية وحيوية في الحياة كنسيان األب إحضار ابنته
من المدرسة مع تذكير زوجته ّإياه بذلك عدة مرات ،أو نسيان موعد الذهاب للعمل مما
ً
ً
مزمنا قد يؤدي الى خسارة العمل ،أو إهمال القيام بالواجبات المدرسية أو
تأخرا
ينتج
الجامعية ...إلخ
إنه مثل أنواع اإلدمان األخرى على المواد( المخدرات والخمر والتبغ) .إذ تجد المدمن يفضل أصحاب
هذه الجلسات على أفراد عائلته أو رفاقه غير المدمنين ،ويشعر براحة اكبر في الجلوس وحرية التعبير
والراحة النفسية مع زمالئه المدمنين والعكس ذلك في حال اإلبتعاد عنهم ،ولو لدقائق.

أعراض إصابة اإلنسان (خاصة األطفال والشباب) بإدمان اإلنترنت
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ً
صباحا ،الخمول أثناء تناول العشاء.
اإلرهاق المستمر :صعوبة اإلستيقاظ
المشاكل الدراسية وتدني المستوى الدراسي.
ً
غالبا ما يفقد اإلنسان إحدى الهوايات
انخفاض اإلهتمام بممارسة الهوايات:
(أو جميعها أحيانا).
اإلبتعاد عن األصدقاء الفعليين الموجودين في حياتنا المعاشة ،واإلستعاضة عنهم
ً
حصريا في الفضاء اإللكتروني.
بأصدقا“وهميين“ موجودين
العصيان واإلنفعال :فعند حرمان الطفل أو محاولة سؤاله عن كثرة استخدامه الكمبيوتر
تفاجأ برد فعله بأنه يستمتع بوقته فحسب وإذا ألححت عليه أو حاولت منعه قد تلقى
ً
ردودا غريبة وعدائية في معظم األحيان.

أعراض إدمان اإلنترنت في مكان العمل:

انخفاض اإلنتاجية.
زيــادة انخفاض مستوى التفاعل مع الزمالء.
نظرات اإلندهاش عند اإلقتراب منه.
ضعف تحمل ظروف العمل.
اإلرهاق.

التعريف :أي مادة ّ
يؤثر تناولها في النشاط العقلي واألحاسيس والسلوك لدى الشخص
ً
قانونيا ،كالتبغ والكحول والحشيش في بعض
الذي يتناولها .تكون بعض المواد مشروعة
ً
مشروعا لكنها تستعمل بطريقة غير مشروعة ،كاألدوية
بعض منها
ٍ
البلدان .وتكون حيازة
مثال.
التي تحتوي على مهدئات والمستنشقات
ً
التصنيف :ويعتمد التصنيف التالي على نوع تأثير المادة على الدماغ:
ّ
وتؤدي إلى زيادة الطاقة
سرع النشاط العقلي،
-1
ّ
المنشطات :هي المواد التي تُ ّ
ستخدم من ِقبل المستهلك لرفع الكفاءة النفسية والبدنية
وانتعاشها ،ولذلك قد تُ
َ
واإلثارة الجنسية وإحداث حالة نقص في الوزن من جراء تأثيرها في تقليل الشهية .وهي:
المشتق
األمفيتامينات ( :مثل الميثامفيتامين “سبيد ،آيس“ و “اإلكستاسي“ ُ
يستغل بعض الطالب التأثير
ّ
من األمفيتامين) ،والفنتلين المعروف بـ“كبتاجون“.
ِّ
ً
خصوصا فترات ما قبل
المنشط لألمفيتامينات لزيادة قدرتهم على السهر،
االمتحانات الدراسية.
الكوكايين :مثل “كراك ،كريستال“
القات
النيكوتين
الكافيين
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 -4المرحلة الرابعة( :دقيقتان)

المزيد من المكالمات لطلب اإلجازات والتأخير عن العمل.
كثرة المواعيد مع األطباء.

ً
وخصوصا
هدئات :هي مواد كيماوية مصنَّ عة أو طبيعية تبطئ القدرات العقلية،
الم ّ
ُ -2
ً
رواجا:
وظائف الدماغ المتعلقة بالتركيز وإدراك األمور والتفكير واتِّ خاذ القرارات .ومن أكثرها
الروحية ،كالنبيذ والبيرة.
الكحول :مختلف أنواع المشروبات ّ
والمنومات (الباربيتورية وغير الباربيوتية) .وتُ ستهلك
المهدئات (فاليوم ،لكسوتانيل)
ِّ
ِّ

ً
أحيانا حبوب الفاليوم أثناء تناول البيرة للحصول على تأثير مضاعف.

الطيارة الموجودة في بعض المستحضرات الصناعية
المستنشقات :هي المذيبات
ّ
مخففات الطالء “التنر“ ،األصماغ ،المستحضرات الرذاذية) .ومن
ِّ
(مثل :وقود الوالعات،
المواد الشائع إستهالكها المادة الصمغية “سيكوتين“ ومزيل طالء األظافر “أسيتون“.
المخدرة التي تُ ستغل في الحفالت والمالهي والنوادي الليلية (مثل:
المواد
ّ
روهيبنول ،كيتامين).
 -3األفيونيات :مثل “الهيروين ،المورفين ،الميثادون ،البيثيدين“(خاصة بين األطباء
إن تأثير
لسهولة حصولهم على المادة) ،وأدوية السعال المحتوية على “كوديين“ّ .
مفعوال
األفيونيات ،من الناحية الطبية ،هو تأثير مهدىء لكنها ،عند استهالكها ،تُ حدث
ُ
ّ
ً
منش ً
سريعا وقصير المدى في غضون لحظات من تناولها ،وقد يدوم هذا المفعول
طا
ِّ
شعور باإلحباط والنعاس والخمول ،وقد ينام
المنشط بضع ساعات ،لكن بعد ذلك يليه
ٌ
أربع وعشرين ساعة أو أكثر.
الشخص المستهلك فترة طويلة قد تصل إلى
ٍ
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القنّ ب على أنواعه (الماريجوانا ،الحشيش ،زيت القنب).
مادة “إل إس دي“ :وهي مادة شديدة الخطورة ألنها تقضي على القدرة على
ً
تماما.
التركيز
“المسكلين ،السيلوسيبين“.

ب -أنماط اإلستهالك

سيتم عرض ثالثة أنماط من استهالك المواد المؤثرة في النفس :االستهالك الخطر ،االستهالك
ّ
ً
أيضا ،اإلدمان ).
المضر ،واالعتماد( الذي يسمى،
ّ
االستهالك الخطر
االستهالك الخطر هو تناول المادة المؤثرة في النفس من باب التجربة ،أو بجرعات فردية
ي أضرار جسدية أو نفسية خطيرة أو طويلة المدى .وهذا
متباعدة ،دون أن تُ حدث المادة أ ّ
ً
النوع من االستهالك هو األكثر شيوعا عند الشباب .يكمن خطر االستهالك الخطر في
ً
المضر،
تطورا ،أي نحو االستهالك
مهد لخطر االنزالق نحو مراحل استهالك أكثر
ّ
كونه ُي ِّ
ومن ثم االعتماد.
يتعرض الشاب ،في مرحلة االستهالك الخطر،
أن من الممكن أن
ّ
من المهم اإلشارة إلى ّ
جراء استهالك
من
خطيرة
عوارض
إلى
أو
األولى،
الجرعة
من
حتى
إلى الموت المفاجئ،
ّ
يجربون المادة مرة أو مرتين ال ينزلقون نحو أنماط
خليط من المواد .معظم الشباب الذين ِّ
المضر أو االعتماد .لكن ّ
كلما كان العمر الذي بدأ فيه الشاب .تجربته األولى
االستهالك
ّ
ِّ
أبكر كلما ازداد خطر تطور االستهالك نحو االعتماد .لذا فالبدء بالتجربة في عمر مبكّر مؤشر
خطورة لدى الشاب المستهلك.
ي ضر ٍر في تناوله المادة وال يستوعب
أثناء هذه المرحلة ال يرى الشاب المستهلك أ َّ
ً
خطورتها بل يجد فيها فوائد المتعة فقط دون إدراك السلبيات .إذا ،الشاب في هذه
للتغير ،أي للتوقف أو التخفيف من استهالك المادة ،ألنه ال يشعر
المرحلة ال يملك الحافز
ّ
ً
ُ
تماما أثناء تقييمه استعداد
واعيا لها
ي ضرر ،وهذه نقطة يجب أن يكون العامل الصحي
بأ ِّ
للتغير.
الشاب
ّ
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المضر
االستهالك
ّ
يسبب الضرر للفرد على صعيد الصحة الجسدية والنفسية
هذا النمط من االستهالك
ِّ
ً
ً
تدريجيا ،إلى تناول جرعات
متكررا ،ويلجأ الشاب،
واالجتماعية .حيث يكون تناول المادة
والتأخر عن
ّ
متزايدة من المادة .فتتأزم عالقاته االجتماعية بسبب تكرار النزاعات العائلية
ألمراض جسدية
ٍ
رضة
ً
واجباته االجتماعية وتجاه رفاقه في المدرسة أو العمل .ويصبح ُع
(مثل مرض التهاب الكبد الفيروسي “س“  HCVالمنتقل من خالل الحقن باألبر) ونفسية
(كاالكتئاب من جراء اإلفراط في شرب الكحول أو بسبب العزلة االجتماعية) الموت هو
ً
تؤدي إلى
أيضا من مخاطر االستهالك
السكر ،أو انخفاض الوعيّ ،
إن حالة ُّ
المضر؛ إذ ّ
ّ
والتسبب بحوادث السير التي ،بدورها،
التعسفية
تصرفات محفوفة بالخطر ،كالقيادة
ّ
ّ
ّ
تؤدي إلى عدم إدراك مخاطر أخرى ،كاألماكن المرتفعة حيث من
تصيب اآلخرين باألذى ،كما ّ
الممكن أن يفقد الشاب توازنه ويلقى حتفه.
المضر بالنسبة إليه وإلى
من الممكن أن يكون تثقيف الشاب عن أضرار االستهالك
ّ

االعتماد على المادة
يؤدي االستمرار في استهالك المادة إلى حالة من االعتماد ،أو ما ُيشار إليه أيضاً
ّ
باإلدمان .يدخل الشخص المستهلك دائرة االعتماد عندما تصبح رغبته في تناول المادة
إن التوقف
سبب له األذى ،إذ ّ
أقوى من أن يستطيع السيطرة عليها على الرغم من أنها تُ ِّ
عرضه لمعاناة جسدية ونفسية شديدة .وبحسب منظمة التصنيف
عن تناول المادة ُي ِّ
فإن أعراض
العالمي لألمراض ()10-International Classification of Diseases, ICD؛ ّ
االعتماد على المادة المؤثرة في النفس هي:
رغبة قوية (أو االحساس بحاجة قاهرة) في تناول المادة.
َ
صعوبة بالغة في التحكم بتوقيت بدء وانتهاء تناول المادة المستَ هلكة وكميتها (تناول
مثال)
الكحول في ساعات الصباح
ً
“مرضية“ عند االنقطاع عن المادة أو التقليل من كمية
الشعور بمعاناة شديدة
ّ
سمى “متالزمة االنقطاع عن االستهالك“.
تناولها ،وهذه الحالة تُ ّ
الحاجة إلى جرعات متزايدة من المادة إلحداث نفس الشعور.

ت -عواقب استهالك المخدرات

يؤدي استهالك المخدرات وإدمانه إلى عواقب تؤثر على صحة الشباب البدنية والعقلية،
نذكر منها:

 -1الصحة الجنسية
إجماال بطريقة غير
يتصرف
التصرف الجنسي غير المسؤول من ِقبل شاب ُمستهلك
ً
ّ
ّ

واق
الجماع دون استخدام
مسؤولة ،أي متهورة أو محفوفة بالخطر .على سبيل المثالِ :
ٍ
للحماية من األمراض الزهرية و“اإليدز“ (مرض نقص المناعة المكتسب) ومرض التهاب
الكبد الفيروسي “س“ (.)HCV
المتعمد.
الحمل غير
ّ
االندراج في ممارسة الجنس مقابل تأمين ثمن المواد المستهلكة.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

 -4المهلوساتّ :
تغي ًرا في المزاج وفي
ً
تؤثر هذه المواد في وظائف العقل
محدثة ّ
ً
ً
فعليا،
أصواتا ال وجود لها
هيأ له أنه يرى أشياء ويسمع
في َ
تصورات وأحاسيس مستهلكهاُ ،
وهذا ما يسمى “الهلوسة“ ،وتشمل:

ً
مجديا في بعض الحاالت ،وذلك لتفادي أكبر قدر من الضرر حتى إذا لم يكن
المجتمع
الشاب يريد اإلقالع عن المادة.
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 -3السالمة والشعور باألمان
قد يلجأ الشاب إلى استهالك المواد المؤثرة في النفس كمحاولة للهروب من الضغوط
للتنمر في المدرسة أو الحي،
التعرض
التي يتعرض لها كفقدان اإلحساس باألمان نتيجة
ّ
ّ
ً
المتكرر لإلهانة أو الظلم أو
التعرض
ناتجا عن الخوف من سوء المعاملة أو
أو قد يكون
ِّ
ّ
الضغط النفسي واإلرغام.

األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
التعريف بالتغذية السليمة وبهرم الدليل الغذائي،
إعطاء نصائح لتحضير الطعام،
الحفاظ على نظام غذائي صحي،
شرح النشاط البدني والرياضة لدى الشباب.

المدة الزمنية للجلسة
ساعتان.

عدد المشاركين
 20مشارك.

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

 -2االكتئاب واالنتحار
يتعرض الشباب المستهلكين للمخدرات لإلحباط واالكتئاب والتوتر والميل إلى العصبية
ّ
المتقلب وغيرها من التغيرات النفسية.
واالنعزال وسرعة الغضب واالنفعال والمزاج
ً
وانخفاض في القدرة على التركيز
ٍ
كثيرا ما يشكون من اضطرابات في النوم
كما أنهم
وفقدان الرغبة في القيام بالنشاطات الترفيهية االعتيادية .وقد تجتمع عدة عوارض عند
الشاب تؤدي به إلى االكتئاب الشديد والرغبة في االنتحار كسبيل للخالص ،مثل فقدان
سند األصدقاء واألهل ،العزلة االجتماعية ،تدنّ ي الثقة بالنفس والفشل أو التقصير في
المدرسة ،وفقدان ثقة واحترام اآلخرين.

مخطط الجلسة :التغذية والنشاط البدني ()1

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 30( :دقيقة)
التغذية السليمة وهرم الدليل الغذائي
تقنية النقاش
يطرح المدرب/ة السؤال على المشاركين :ما هي التغذية السليمة؟ ما هي العناصر الضرورية
الواجب توافرها في التغذية لكي تكون سليمة؟
يتلقى المدرب/ة األجوبة ويناقشها مع المشاركين لكي يستنتج مفهوم التغذية السليمة ومكوناتها.
يعرض المدرب/ة الشرائح الضوئية الخاصة بالموضوع :التغذية السليمة وهرم الدليل الغذائي.
يطرح المدرب/ة سؤاال ثانيا :من منكم يتبع تغذية سليمة في حياته؟
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للمشاركين الذين يجيبون بنعم ،يسألهم المدرب/ة ما هي العناصر أو األمور التي
تسهل ذلك؟
للمشاركين الذين يجيبون بال ،يسألهم المدرب/ة ما هي العناصر أو األمور التي تعيق ذلك؟
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نصائح لتحضير الطعام
تمرين فردي
يوزع المدرب/ة جدوال يبين كيفية تحضير الطعام وعلى المشاركين بشكل فردي أن يجيبوا بصح أو
خطأ .بعد فترة يتشارك المدرب/ة مع المشاركين األجوبة الصحيحة.

نصائح لتحضير الطعام
صح

خطأ

إزالة الدهون الظاهرة عن اللحوم غير ضروري.
تناول اللحم المطهو والمشوي والمسلوق (عدم اإلكثار من استخدام
الزيت النباتي) .عدم القلي أو استخدام الزبدة والسمنة.
لتجنب التصاق الطعام بالمقالة :إضافة ملعقة صغيرة من الزيت
المفضل أن يكونومسح المقالة كلها به.
َّ
النباتي الذي من
الحد من استخدام الملح في الطهي.
عدم
ّ
عدم تجنّ ب الكتشب والمايونيز في صلصات السلطة.
فضل استخدام مرق الدجاج
وي َّ
تجنّ ب إضافة مكعبات مرق الدجاجُ .
المحضر في المنزل.
َّ

 -4المرحلة الرابعة 40( :دقيقة)

 -5المرحلة الخامسة 20( :دقيقة)

الحفاظ على نظام غذائي صحي

النشاط البدني والرياضة لدى الشباب

تقنية المسابقة التنافسية:
يقسم المدرب/ة المشاركين إلى  4مجموعات ،ويشرح أنه سيطرح على كل مجموعة سؤاال واحدا.
عندما يكون جواب المجموعة صحيحا ،تربح المجموعة عالمة واحدة .أما إذا كان الجواب خطأ ال تربح أية
عالمة( .على كل مجموعة أن تجيب بصح أو خطأ فقط) .يعطي المدرب/ة لكل مجموعة مدة  30ثانية
لإلجابة على السؤال المطروح من خالل مندوب تحدده المجموعة سلفا لكافة األجوبة.
يسجل المدرب/ة تباعا نقاط المجموعات كافة لتظهر في النهاية نتيجة المجموعة الرابحة.

تقنية النقاش
يطرح المدرب/ة السؤال على المشاركين :ما هي فوائد األنشطة الرياضية عن الشباب؟
يتلقى المدرب/ة األجوبة ويناقشها مع المشاركين لكي يستنتج الفوائد كلها.
يطرح المدرب/ة سؤاال ثانيا :ما هي طرق ووسائل تنفيذ هذه األنشطة؟
يتلقى المدرب/ة األجوبة ويناقشها مع المشاركين.

مسابقة التغذية السليمة:
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األسئلة:
ّ
ً
إن تناول ما ال يقل عن خمس حصص من الفواكه والخضروات يوميا يقلل من خطر
األمراض غير المعدية ويساعد على ضمان تناول كميات كافية من األلياف الغذائية
ً
يوميا( .صح)
إن تقليل النسبة الكلية لما يتم تناوله من الدهون إلى أقل من  10%من إجمالي مدخول
الطاقة يساعد على منع زيادة الوزن غير الصحية لدى السكان البالغين( .خطأ – يجب ان
يكون أقل من )30%

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

 -3المرحلة الثالثة 30( :دقيقة)

بدال من القلي عند الطهي( .صح)
التسوية بالبخار أو السلق ً
يستهلك معظم الناس الكثير من الصوديوم من خالل الملح (ما يعادل استهالك ما بين
ً
ً
يوميا)( .صح)
غراما من الملح
12-9
ال يتناول معظم الناس كمية كافية من البوتاسيوم (أقل من  3.5غرامات)( .صح)
ال يساهم ارتفاع مدخول الصوديوم وعدم كفاية مدخول البوتاسيوم في ارتفاع ضغط
الدم  ،وال يزيد بدوره من خطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية( .خطأ – بل
يساهم ارتفاع مدخول الصوديوم ويزيد من خطر اإلصابة)
الحد من استهالك الوجبات الخفيفة
يمكن تقليل مدخول الملح من خالل ما يلي:
ّ
المالحة( .صح)
التحقق من ملصقات التغذية لمعرفة كمية الصوديوم
ُّ
ينبغي تشجيع الناس على
الموجودة في المنتَ ج قبل شرائه أو استهالكه( .صح)
يخفف البوتاسيوم اآلثار السلبية الرتفاع استهالك الصوديوم على ضغط
ال يمكن أن ِّ
الدم .وال يمكن زيادة مدخول البوتاسيوم عن طريق استهالك الفواكه والخضروات
الطازجة( .خطأ – بل يمكن)
ينبغي خفض نسبة ما يتناوله البالغون واألطفال على حد سواء من السكريات الحرة إلى
أقل من  % 10من إجمالي مدخول الطاقة ومن شأن خفض النسبة إلى أقل من  5%من
يحقق فوائد صحية إضافية( .صح)
إجمالي مدخول الطاقة أن ّ
ال تسهم زيادة السعرات الحرارية من األطعمة والمشروبات ذات المحتوى العالي من
السكريات الحرة في اكتساب زيادة غير صحية في الوزن ،مما قد يؤدي إلى السمنة
والبدانة( .خطأ – بل هي تسهم)
الحد من استهالك األطعمة
يمكن تقليل مدخول السكريات من خالل ما يلي:
ّ
والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات ،مثل الوجبات الخفيفة السكرية
ّ
المحلة بالسكر( .صح)
والحلويات والمشروبات
بدال من الوجبات الخفيفة
النيئة كوجبات خفيفة ً
يجب تناول الفواكه الطازجة والخضروات ّ
السكرية( .صح)

 -6المرحلة الساسة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
ملحق رقم  :14نصائح لتحضير الطعام.
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المعلومات المرجعية :م15-
إن اتباع نمط حياة صحي ومتوازن مهم في أي عمر ،لكنه مهم بشكل خاص خالل فترة المراهقة،
نظرا ألن جسم المراهق ينمو ويتطور بوتيرة سريعة خالل هذه السنوات لذا فإن التغذية الكافية
ً
جدا لدعم نمو الجسم والوقاية من المشاكل الصحية في
والمتوازنة والنشاط البدني مهمان ً
المستقبل .وللحميات الغذائية الصحية دور حاسم في الحماية من جميع أشكال سوء التغذية
(أي نقص التغذية ،وزيادة الوزن والسمنة ،ونقص المغذيات الدقيقة أو اإلفراط) والحد من خطر
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية ،ومرض السكري من النوع  ،2وأنواع معينة من السرطان.
يوفر النظام الغذائي الصحي ما يكفي من الطاقة والبروتينات والفيتامينات والمعادن (المغذيات
الدقيقة والمغذيات الكبيرة) التي يتم الحصول عليها من خالل استهالك األغذية مثل الفواكه
والخضروات والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة؛ .وتشمل األطعمة التي يجب تجنبها تلك
التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون (الدهون المشبعة والمتحولة) ،واألطعمة مع الصوديوم
والسكريات المضافة (بما في ذلك المشروبات المحالة) ،واألطعمة السريعة الغنية بالطاقة
عملية للحفاظ
والدهون والصوديوم ،وانخفاض في كثافة المواد الغذائية( .انظر المربع  :3نصائح
ّ
على نظام غذائي صحي)

أ .التغذية

والمكونات الغذائية
يوفر الطاقة
التغذية هي دراسة كيفية استخدام الجسم للطعام .فالطعام ّ
ِّ
الالزمة الستمرار الحياة والنمو والدراسة وممارسة الرياضة والحماية من االلتهابات واألمراض.
تترجم بعادات األكل الصحي (كمية الطعام المستهلك ونوعيته) التي تنتقل من
التغذية السليمة
َ
ويتم الحصول على تغذية متوازنة من خالل تناول مجموعة متنوعة من األطعمة
جيل إلى آخر.
ّ
ٍ
ً
يقسم الطعام إلى 5
إن هرم الدليل الغذائي (الرسم رقم )1
بالمكونات الغذائية
الغنية
ِّ
يومياّ .
ِّ
ً
مجموعات يتعين استهالكها يوميا :الفاكهة ،الخضار ،الحبوب ،منتجات الحليب /األلبان واألجبان
المكسرات.
واللحوم /الدواجن /السمك /الفول /البيض/
ِّ

ً
وتسويقا لألطعمة غير الصحية (على
ويتعرض المراهقون بشكل متزايد لبيئات غذائية غير صحية
شاشات التلفزيون ،وفي األفالم ،ووسائل التواصل االجتماعي ،واإلعالنات المتعلقة بنقطة
البيع) .وهي تستهلك كميات أكبر من األغذية الرخيصة ذات الطاقة واألطعمة الفقيرة من المغذيات
التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والصوديوم والدهون (بما في ذلك األغذية المصنعة)
وال تتوفر لديهم إمكانية الحصول على الفواكه والخضروات الطازجة بأسعار معقولة ،وقد ال تتوفر
لديهم المعرفة الغذائية أو المهارات أو التحكم في الموارد الالزمة لشراء وإعداد األطعمة الالزمة
لنظام غذائي صحي.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

ملحق رقم  :15مسابقة التغذية السليمة.
المعلومات المرجعية :م15-

 .1ما هو نمط الحياة الصحي

قد تكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لتعزيز تناول الفواكه والخضروات وعدم تشجيع تناول األغذية
الغنية بالطاقة والمغذيات الدقيقة الفقيرة والمشروبات المشروبات السكرية .والحد من تعرض
المراهقين للتسويق الكثيف لهذه المنتجات وتوفير المعلومات والمهارات الالزمة التخاذ خيارات
غذائية صحية هما تدابير إضافية لتعزيز تغذية المراهقين.
أيضا على
بالنسبة إلى النشاط البدني ،فهو ال يساعد فقط في التحكم في الوزن  ،ولكنه يساعد ً
تحسين وظائف القلب والرئة والعضالت .يساهم في صحة العظام والعضالت والمفاصل  ،ويزيد
من المرونة ويساعد على الحركة  ،ويساعد على تخفيف آالم التهاب المفاصل  ،ويرتبط بعدد أقل
أيضا على تحسين احترام الذات
من المستشفيات وزيارات الطبيب يمكن أن يساعد النشاط البدني ً
والرفاهية العقلية والحد من التوتر والقلق وكذلك تحسين النوم والتركيز واألداء األكاديمي.
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إن احتياجات المراهق اليومية من الطاقة تعتمد على جنسه وسنّ ه ومستوى نشاطه ،وعلى ما إذا
ّ
كان بحاجة إلى اكتساب الوزن أو فقدانه.
يمكن استهالك هذه االحتياجات اليومية من الطاقة بطريقة غير صحية من خالل تناول بضعة أنواع
من األطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية كثيرة ،مثل :المشروبات الغازية ،الوجبات السريعة
الغنية بالدهون ،الحلويات الغنية بالسكر .من هنا ،يتعين علينا أن ننصح المرهقين باختيار األطعمة
تغذية من مجموعات األطعمة في الهرم الغذائي.
ً
األكثر

نصائح لتحضير الطعام

ً
دائما.
إزالة الدهون الظاهرة عن اللحوم
تناول اللحم المطهو والمشوي والمسلوق (عدم اإلكثار من استخدام الزيت النباتي) .عدم
القلي أو استخدام الزبدة والسمنة.
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عملية للحفاظ على نظام غذائي صحي
نصائح
ّ

المرجعhttps://www.who.int/ar/news- room/fact- sheets/detail/healthy- diet :

الفواكه والخضروات

يوميا ّ
ً
يقلل من خطر األمراض غير
إن تناول ما ال يقل خمس حصص من الفواكه والخضروات
ً
يوميا.
المعدية ويساعد على ضمان تناول كميات كافية من األلياف الغذائية
ً
دائما في وجبات الطعام؛
إدراج الخضروات
النيئة كوجبات خفيفة؛
والخضروات
الطازجة
تناول الفاكهة
ّ
تناول الفواكه والخضروات الطازجة الموجودة في الموسم؛
متنوعة من الفواكه والخضروات.
تناول مجموعة
ّ

الدهون

إن تقليل النسبة الكلية لما يتم تناوله من الدهون إلى أقل من  30%من إجمالي مدخول الطاقة
يساعد على منع زيادة الوزن غير الصحية لدى السكان البالغين.

ويمكن تقليل مدخول الدهون ،من خالل ما يلي:

بدال من القلي عند الطهي؛
التسوية بالبخار أو السلق ً
المشبعة المتعددة،
االستعاضة عن الزبد والدهون والسمن بالزيوت الغنية بالدهون غير
ّ
وعباد الشمس.
مثل زيوت فول الصويا والكانوال (اللفت) والذرة وزهور العصفر ّ
تناول منتجات األلبان القليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون أو إزالة الدهون
المرئية من اللحوم؛
المعبأة
الحد من استهالك األطعمة المخبوزة والمقلية ،والوجبات الخفيفة واألطعمة
ّ
 ّ
ً
المعجنات والكيك والفطائر والكعك والبسكويت والرقائق) التي تحتوي على
مسبقا (مثل
ّ
ً
صناعيا.
متحولة منتَ جة
دهون
ّ

الملح والصوديوم والبوتاسيوم

ً
غراما
يستهلك معظم الناس الكثير من الصوديوم من خالل الملح (ما يعادل استهالك ما بين 12-9
ً
يوميا) ،وال يتناولون كمية كافية من البوتاسيوم (أقل من  3.5غرامات) .ويساهم ارتفاع
من الملح
مدخول الصوديوم وعدم كفاية مدخول البوتاسيوم في ارتفاع ضغط الدم  ،مما يزيد بدوره من خطر
اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
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غالبا كمية الملح التي يستهلكونها .وفي العديد من البلدان ،يأتي معظم الملح
وال يدرك الناس ً
المقدد والمحفوظ
من األطعمة المصنّ عة (مثل الوجبات الجاهزة؛ واللحوم المصنّ عة مثل اللحم
ّ
والسالمي؛ والجبن؛ والوجبات الخفيفة المالحة) أو من األطعمة التي يكثر استهالكها بكميات كبيرة
الم َرق ،ومكعبات المرقة ،وصلصة
(مثل الخبز) .كما ُيضاف الملح إلى األطعمة أثناء الطهي (مثل َ
الصويا وصلصة السمك) أو عند نقطة االستهالك (على سبيل المثال ،ملح الطعام على المائدة).

ويمكن تقليل مدخول الملح من خالل ما يلي:

الحد من كمية الملح والتوابل ذات المحتوى العالي من الصوديوم (مثل صلصة الصويا
 ّ
والم َرق) عند الطهي وإعداد األطعمة؛
السمك
وصلصة
َ

وتعمد بعض الشركات المصنّ عة لألغذية إلى إعادة صياغة الوصفات لتقليل محتوى الصوديوم
التحقق من ملصقات التغذية لمعرفة كمية الصوديوم
ُّ
في منتجاتها ،وينبغي تشجيع الناس على
الموجودة في المنتَ ج قبل شرائه أو استهالكه.
يخفف البوتاسيوم اآلثار السلبية الرتفاع استهالك الصوديوم على ضغط الدم .ويمكن
ويمكن أن ِّ
زيادة مدخول البوتاسيوم عن طريق استهالك الفواكه والخضروات الطازجة.

السكريات

ينبغي خفض نسبة ما يتناوله البالغون واألطفال على حد سواء من السكريات الحرة إلى أقل من
 10%من إجمالي مدخول الطاقة ومن شأن خفض النسبة إلى أقل من  5%من إجمالي مدخول
يحقق فوائد صحية إضافية.
الطاقة أن ّ
تسوس األسنان (تلف األسنان) .كما تسهم زيادة السعرات
ويزيد استهالك السكريات الحرة خطر
ّ
الحرارية من األطعمة والمشروبات ذات المحتوى العالي من السكريات الحرة في اكتساب زيادة غير
ً
أيضا أن السكريات الحرة
ظهر األدلة األخيرة
صحية في الوزن ،مما قد يؤدي إلى السمنة والبدانة .وتُ ِ
تؤثر على ضغط الدم والشحوم المصلية ،وتشير إلى أن خفض مدخول السكريات الحرة يقلل من
عوامل خطورة أمراض القلب واألوعية الدموية.

ويمكن تقليل مدخول السكريات من خالل ما يلي:

الحد من استهالك األطعمة والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات،
 ّ
ّ
مثل الوجبات الخفيفة السكرية والحلويات والمشروبات المحلة بالسكر (أي جميع أنواع
الغازية أو غير
المشروبات التي تحتوي على سكريات حرة -وتشمل هذه المشروبات
ّ
الغازية ،وعصائر ومشروبات الفاكهة أو الخضروات ،والمركّزات السائلة وعلى شكل
ّ
مسحوق ،والمياه المنكّهة ،ومشروبات الطاقة والرياضة ،والشاي الجاهز للشرب،
والقهوة الجاهزة للشرب ومشروبات الحليب المنكَّهة)؛
بدال من الوجبات الخفيفة السكرية.
النيئة كوجبات خفيفة ً
تناول الفواكه الطازجة والخضروات ّ

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

لتجنب التصاق الطعام بالمقالة :إضافة ملعقة صغيرة من الزيت النباتي الذي من
المفضل أن يكونومسح المقالة كلها به.
َّ
الحد من استخدام الملح في الطهي.
 ّ
تجنّ ب الكتشب والمايونيز في صلصات السلطة.
المحضر في المنزل.
َّ
فضل استخدام مرق الدجاج
وي َّ
تجنّ ب إضافة مكعبات مرق الدجاجُ .

عدم وضع الملح أو الصلصات ذات المحتوى العالي من الصوديوم على المائدة؛
الحد من استهالك الوجبات الخفيفة المالحة؛
 ّ
اختيار منتجات ذات محتوى أقل من الصوديوم.

ب .النشاط البدني والرياضة

الصحة .النشاط
يؤدي إلى استهالك الطاقة ويعزِّ ز
ّ
النشاط البدني هو أي حركة أو نشاط جسدي ّ
جزء ال يتجزأ من أسلوب الحياة الصحي .فممارسة الرياضة مهمة ً
جدا للمراهقين إذ أنها
البدني ٌ
تساعدهم على التالي:
التحكّم بأوازن أجسامهم ،وزيادة كتل عضالتهم ،وخفض أوزان أجسامهم.
تقوية عظامهم ،وبالتالي ّ
بترقق العظام في المراحل
ّ
تقلل من خطر إصابتهم
المتقدمة من حياتهم.
بأمراض مزمنة ،كأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.
ٍ
تحد من خطر اإلصابة
 ّ
تساعد على الشعور بحالة نفسية جيدة ،وتعزز الثقة بالنفس.
تحد من معدالت االكتئاب.
 ّ
تساعد على أداءٍ أفضل في المدرسة.
ً
يوميا أو معظم أيام األسبوع.
من المهم توصية المراهقين بممارسة الرياضة مدة  60دقيقة
الحد من الساعات التي يقضونها في مشاهدة التلفزيون ولعب ألعاب
وينبغي على المراهقين
ّ
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ممارسة الرياضة :المشي ،الركض ،الجري ،ركوب الدراجة ،القفز على الحبل ،الرقص أو
السباحة (المشي من وإلى المدرسة)
االنضمام إلى رياضة تنافسية في المدرسة أو الحي ،مثل :كرة القدم وكرة السلة.
االنتساب إلى صالة ألعاب رياضية ،ولكن تجنب المبالغة في رفع األثقال.
بدال من المصعد.
استخدام الدرج ً
المساعدة في األعمال المنزلية.

ج .المحيط الداعم

المراهقة مرحلة دقيقة في حياة اإلنسان ،ومن هنا الحاجة إلى محيط داعم يساعد المراهقين
ً
أصحاء وناجحين .ومن المهم تعليم المراهقين عادات األكل الصحية،
أفرادا
على النمو ليصبحوا
ّ
ومساعدتهم على تطبيقها في المنزل ،وإيصال هذه الرسالة إلى القائمين على رعايتهم.
يكمل الغذاء
أن ذلك ّ
باإلضافة إلى ذلك ،يجب تشجيع ودعم الشباب لممارسة النشاط البدني ،بما ّ
ً
أيضا للبرامج المدرسية مساعدة المراهقين في مثل هذه المهام ،وذلك من خالل
الصحي .ويمكن
ّ
ّ
للتكلم عن أساليب الحياة الصحية ،وعقد اجتماعات لألهل والمعلمين .وخالل هذه
دعوة األهل
االجتماعات ،يمكن للمعلمين وأخصائيي التغذية (سواء كانوا أخصائيي التغذية في المدرسة أم
أخصائيي التغذية التابعين للخدمات الصحية الصديقة لليافعين والشباب المدعويين لحضور االجتماع
في مبنى المدرسة) إطالع األهل على أهمية المحيط العائلي ،ومدى تأثيرعادات األكل الصحي
ً
تشجع على النشاط البدني من خالل
أيضا أن
في المنزل على خيارات المراهقين .ويمكن للمدرسة
ِّ
توفير المساحات الخارجية وتقديم دروس الرياضة لطالبها .ويمكن ،لدى إعداد برامج تثقيف األقران
 ،أخذ المبادرة لتنظيم حمالت توعية وأنشطة من أجل رفع مستوى الوعي لى المراهقين حول نمط
الحياة الصحي وأهمية التغذية والرياضة.

ملحق رقم :14
نصائح لتحضير الطعام
صح

خطأ

مسابقة التغذية السليمة :اإلجابة بصح أو خطأ
األسئلة:
يوميا ّ
ً
يقلل من خطر
إن تناول ما ال يقل عن خمس حصص من الفواكه والخضروات
ً
يوميا.
األمراض غير المعدية ويساعد على ضمان تناول كميات كافية من األلياف الغذائية
إن تقليل النسبة الكلية لما يتم تناوله من الدهون إلى أقل من  10%من إجمالي مدخول
الطاقة يساعد على منع زيادة الوزن غير الصحية لدى السكان البالغين.
بدال من القلي عند الطهي.
التسوية بالبخار أو السلق ً
يستهلك معظم الناس الكثير من الصوديوم من خالل الملح (ما يعادل استهالك ما بين
ً
ً
يوميا).
غراما من الملح
12-9
ال يتناول معظم الناس كمية كافية من البوتاسيوم (أقل من  3.5غرامات).
ال يساهم ارتفاع مدخول الصوديوم وعدم كفاية مدخول البوتاسيوم في ارتفاع ضغط
الدم  ،وال يزيد بدوره من خطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
الحد من استهالك الوجبات الخفيفة المالحة.
يمكن تقليل مدخول الملح من خالل ما يلي:
ّ
التحقق من ملصقات التغذية لمعرفة كمية الصوديوم
ُّ
ينبغي تشجيع الناس على
الموجودة في المنتَ ج قبل شرائه أو استهالكه.
يخفف البوتاسيوم اآلثار السلبية الرتفاع استهالك الصوديوم على
ِّ
ال يمكن أن
ضغط الدم .وال يمكن زيادة مدخول البوتاسيوم عن طريق استهالك الفواكه
والخضروات الطازجة.
ينبغي خفض نسبة ما يتناوله البالغون واألطفال على حد سواء من السكريات الحرة إلى
أقل من  % 10من إجمالي مدخول الطاقة ومن شأن خفض النسبة إلى أقل من  5%من
يحقق فوائد صحية إضافية.
إجمالي مدخول الطاقة أن ّ
ال تسهم زيادة السعرات الحرارية من األطعمة والمشروبات ذات المحتوى العالي
من السكريات الحرة في اكتساب زيادة غير صحية في الوزن ،مما قد يؤدي إلى
السمنة والبدانة.
الحد من استهالك األطعمة
يمكن تقليل مدخول السكريات من خالل ما يلي:
ّ
والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات ،مثل الوجبات الخفيفة السكرية
ّ
المحلة بالسكر.
والحلويات والمشروبات
بدال من الوجبات
النيئة كوجبات خفيفة
ً
يجب تناول الفواكه الطازجة والخضروات ّ
الخفيفة السكرية.
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إن جميع هذه األمور تبطىء
ٍ
الفيديو وتصفح اإلنترنيت
(كحد أقصى ساعتين من اإلنترنيت) ،إذ ّ
معدل أيضهم خالل النوم .ويمكن
من
حتى
أدنى
معدل
إلى
الدهون)
أيضهم (أي درجة حرق
ّ
للتمارين الرياضية أن تشمل:

ملحق رقم :15

إزالة الدهون الظاهرة عن اللحوم غير ضروري.
تناول اللحم المطهو والمشوي والمسلوق (عدم اإلكثار من استخدام الزيت
النباتي) .عدم القلي أو استخدام الزبدة والسمنة.
لتجنب التصاق الطعام بالمقالة :إضافة ملعقة صغيرة من الزيت النباتي
المفضل أن يكونومسح المقالة كلها به.
َّ
الذي من
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الحد من استخدام الملح في الطهي.
عدم
ّ
عدم تجنّ ب الكتشب والمايونيز في صلصات السلطة.
المحضر
َّ
فضل استخدام مرق الدجاج
وي َّ
تجنّ ب إضافة مكعبات مرق الدجاجُ .
في المنزل.
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مسابقة التغذية السليمة
األسئلة:

يوميا ّ
ً
يقلل من خطر
إن تناول ما ال يقل عن خمس حصص من الفواكه والخضروات
األمراض غير المعدية ويساعد على ضمان تناول كميات كافية من األلياف الغذائية
ً
يوميا( .صح)
إن تقليل النسبة الكلية لما يتم تناوله من الدهون إلى أقل من  10%من إجمالي مدخول
الطاقة يساعد على منع زيادة الوزن غير الصحية لدى السكان البالغين( .خطأ – يجب ان
يكون أقل من )30%
بدال من القلي عند الطهي( .صح)
التسوية بالبخار أو السلق ً
يستهلك معظم الناس الكثير من الصوديوم من خالل الملح (ما يعادل استهالك ما بين
ً
ً
يوميا)( .صح)
غراما من الملح
12-9
ال يتناول معظم الناس كمية كافية من البوتاسيوم (أقل من  3.5غرامات)( .صح)
ال يساهم ارتفاع مدخول الصوديوم وعدم كفاية مدخول البوتاسيوم في ارتفاع ضغط
الدم  ،وال يزيد بدوره من خطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية( .خطأ – بل
يساهم ارتفاع مدخول الصوديوم ويزيد من خطر اإلصابة)
الحد من استهالك الوجبات الخفيفة
يمكن تقليل مدخول الملح من خالل ما يلي:
ّ
المالحة( .صح)
التحقق من ملصقات التغذية لمعرفة كمية الصوديوم
ُّ
ينبغي تشجيع الناس على
الموجودة في المنتَ ج قبل شرائه أو استهالكه( .صح)
يخفف البوتاسيوم اآلثار السلبية الرتفاع استهالك الصوديوم على ضغط
ال يمكن أن ِّ
الدم .وال يمكن زيادة مدخول البوتاسيوم عن طريق استهالك الفواكه والخضروات
الطازجة( .خطأ – بل يمكن)
ينبغي خفض نسبة ما يتناوله البالغون واألطفال على حد سواء من السكريات الحرة إلى
أقل من  % 10من إجمالي مدخول الطاقة ومن شأن خفض النسبة إلى أقل من  5%من
يحقق فوائد صحية إضافية( .صح)
إجمالي مدخول الطاقة أن ّ
ال تسهم زيادة السعرات الحرارية من األطعمة والمشروبات ذات المحتوى العالي من
السكريات الحرة في اكتساب زيادة غير صحية في الوزن ،مما قد يؤدي إلى السمنة
والبدانة( .خطأ – بل هي تسهم)
الحد من استهالك األطعمة
يمكن تقليل مدخول السكريات من خالل ما يلي:
ّ
والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات ،مثل الوجبات الخفيفة السكرية
ّ
المحلة بالسكر( .صح)
والحلويات والمشروبات
بدال من الوجبات الخفيفة
النيئة كوجبات خفيفة ً
يجب تناول الفواكه الطازجة والخضروات ّ
السكرية( .صح)
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األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
تعداد المشكالت الصحية الناجمة عن سوء التغذية،
تحديد أسباب السمنة والحد منها،
تحديد أسباب نقص التغذية ونتائجه،
تعداد أنماط األكل العاطفي،
تعداد التوصيات العالمية حول النشاط البدني من أجل الصحة.

المدة الزمنية للجلسة
ساعتان.

عدد المشاركين
 20مشارك.

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

نتائج مسابقة التغذية السليمة

مخطط الجلسة :التغذية والنشاط البدني ()2

عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 20( :دقيقة)
المشكالت الصحية الناجمة عن سوء التغذية
تقنية النقاش
يطرح المدرب/ة السؤال على المشاركين :ما هي المشكالت الصحية الناجمة عن سوء التغذية؟
يتلقى المدرب/ة األجوبة ويناقشها مع المشاركين لكي يستنتج كافة المشكالت .يعرض المدرب/ة
الشرائح الضوئية الخاصة بالموضوع.

 -3المرحلة الثالثة 90( :دقيقة)
أسباب السمنة والحد منها ،أسباب نقص التغذية ونتائجه ،أنماط األكل
العاطفي ،التوصيات العالمية حول النشاط البدني من أجل الصحة.
تقنية عمل المجموعات
يوزع المدرب/ة المجموعة الكبرى إلى  4مجموعات صغرى ويوزع على كل مجموعة ملفا خاصا
بالموضوع الذي ستتناوله .إذا على كل مجموعة قراءة الملف الذي بين يديها وتلخيصه من ثم تقديم
الملخص امام المجموعات األخرى من خالل المندوب الذي تختاره.
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يعطي المدرب المجموعات مدة  20دقيقة للتشاور وتسجيل النتائج .تحدد كل مجموعة مندوبا
يعرض نتائج مجموعته .بعد عرض النتائج كلها ،يفتح المدرب النقاش ومن ثم يعرض الشرائح
الضوئية الخاصة بالموضوع.

 -4المرحلة الرابعة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
المعلومات المرجعية :م16-

المعلومات المرجعية :م16-
المشكالت الصحية الناجمة عن سوء التغذية
ال يمكننا أن نعتبر التغذية الجيدة أمرا مفروغا منه .لسوء الحظ  ،ال يستطيع الجميع الوصول إلى
الطعام أو المعرفة التي يحتاجونها لتناول الطعام الجيد أو البيئة الصحية الالزمة أو الرعاية الصحية
المناسبة .يعاني ما يقرب من  30في المائة من سكان العالم من شكل من أشكال سوء التغذية
(المصدر .)FAO :هذا يعني أنهم ال يحصلون على ما يكفي من الطعام  ،وال يحصلون على النوع
المناسب من الطعام أو أنهم يحصلون على الكثير من الطعام (السمنة) .قد يؤدي هذا إلى اإلضرار
بوظائف الجسم األساسية بشكل مؤقت أو دائم .إن اتباع نظام غذائي متوازن وصحي مهم في
جميع األعمار ولكنه مهم بشكل خاص خالل مرحلة الطفولة المبكرة وعلى سبيل المثال أثناء الحمل ،
مما قد يؤثر على صحة األطفال حديثي الوالدة.

أ -السمنة
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الوزن الزائد والسمنة ناتج عن تناول المزيد من الطعام (السعرات الحرارية) أكثر من احتياجات الجسم.
جميعا إلى بعض الدهون في
يتم تخزين هذه السعرات الحرارية على أنها دهون الجسم .نحتاج
ً
الجسم  ،ولكن الكثير من تراكم الدهون يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة .يعتبر الشخص
يعاني من زيادة الوزن عندما يكون لديه مؤشر كتلة جسم يبلغ  25أو أكثر  ،ويعاني من السمنة
غالبا ما تنتج عن اإلفراط في
عندما يكون لديه مؤشر كتلة جسم يزيد عن  .30في حين أن السمنة ً
تناول الطعام  ،فقد يكون سببها ببساطة تناول أنواع خاطئة من األطعمة .ستساعدك معرفة
األطعمة األفضل بالنسبة لك على الحفاظ على حالتك الصحية الجيدة .قد يظل األشخاص الذين
طعاما أكثر مما يحتاجون إليه يعانون من نقص في الفيتامينات والمعادن.
توفر وجباتهم الغذائية
ً
أيضا في السمنة .ممارسة الرياضة لها العديد من الفوائد الصحية ،
عدم ممارسة الرياضة يساهم ً
أيضا لممارسة الرياضة
بما في ذلك قدرتها على حرق السعرات الحرارية الزائدة .قد تساهم السمنة ً
سوءا .السمنة مشكلة متنامية في العالم .يؤدي إلى العديد من
بشكل أقل  ،مما يزيد المشكلة
ً
المشاكل الصحية  ،بما في ذلك أمراض القلب والسكري .والطريقة المثلى لفقدان الوزن الزائد،

الحد من استهالك الطعام بطريقة متوازنة من خالل اعتماد قواعد هرم الدليل الغذائي.
 ّ
التغيرات في العادات الغذائية كتغيي ٍر في أسلوب الحياة.
اعتماد هذه
ّ
بشكل دائم.
البدني
النشاط
زيادة
عبر
الحرارية
السعرات
زيادة حرق
ٍ

ب -نقص التغذية

نقص سواء في العناصر الغذائية ،كالبروتين( ،الموجودة في اللحوم والحليب
نقص التغذية هو
ٌ
ومشتقاته...،إلخ) ،أو الكربوهيدرات /النشويات (الموجودة في الخبر والحبوب...إلخ) أو الدهون
والمكسرات) أو القليلة الكمية كالفيتامينات والمعادن .وليس بالضرورة أن
(الموجودة في الزيوت
ّ
ً
نقصا في الوزن (مؤشر كتلة الجسم يعادل أو
يكون لدى المراهق ،الذي يعاني نفص التغذية،
راشدا صحياً.
ً
أن المراهق ال يتلقى الغذاء الالزم للنمو ليصبح
أن هذا األمر يعني ّ
ينقص عن غير ّ
ويؤدي نقص التغذية إلى وفيات يمكن تجنبها ،وإلى تراجع إنتاجية العمل المدرسي وانخفاض
ّ
متوسط العمر المتوقع .باإلضافة إلى ذلكُ ،يضعف نقص التغذية مناعة وقدرة الجسم على
شائع في البلدان
محاربة األمراض وااللتهابات .إن نقص التغذية بالفيتامينات والمعادن أمر
ٌ
النامية ،إذ أن نقص التغذية الناجم عن نقص المغذيات الدقيقة هو عدم تناول أو عدم امتصاص
الكميات الصحيحة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم للعمل بشكل جيد .إن تناول ما
يكفي من الطعام لتلبية احتياجات الجسم من الطاقة (السعرات الحرارية) ال يضمن تلبية احتياجاتنا
من المغذيات الدقيقة األساسيةُ .يطلق على هذا النوع من نقص التغذية أحيانً ا “الجوع الخفي“
ألن الشخص قد يبدو بصحة جيدة على الرغم من أن جسمه ال يتلقى العناصر الغذائية األساسية
التي يحتاجها.
ينتج نقص التغذية عن عدم تناول الطعام (إما بسبب عدم وجود طعام أو بسبب المرض ) أو عدم
القدرة على هضم وامتصاص ما يكفي من الطعام (بسبب المرض أو العدوى) لتلبية الحد األدنى
من احتياجات الجسم من الطاقة والمغذيات .يعاني األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية
بشكل كبير من نقص الوزن وقد يعانون من الهزال واعاقة النمو وسوء التغذية الحاد الشديد وفقر
الدم ونقص المغذيات الدقيقة األخرى .يعتبر الشخص ناقص الوزن إذا كان مؤشر كتلة جسمه
أقل من  .18.5من المرجح أن يكون لدى الشخص الذي يعاني من نقص التغذية طاقة أقل ليصبح
جسديا من شخص متوسط الوزن  ،وقد يجد صعوبة في التركيز .كما أن نقص التغذية
نشيطا
ً
ً
يضعف جهاز المناعة في الجسم  ،مما يجعل األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية أكثر عرضة
أيضا على ضغط الدم ويسبب انخفاض معدل ضربات القلب.
لإلصابة بالمرض .يمكن أن يؤثر ً
غالبا ما يكون لدى األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية عظام أكثر هشاشة وأكثر عرضة
ً
غالبا ما تتوقف الدورات الشهرية أو تصبح غير منتظمة إذا كانت المراهقات والنساء
العقم.
لمشاكل
ً
ضعيفات للغاية.
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يطلب من المجموعة األولى :أسباب السمنة والحد منها.
يطلب من المجموعة الثانية :أسباب نقص التغذية ونتائجه.
يطلب من المجموعة الثالثة :أنماط األكل العاطفي.
يطلب من المجموعة الرابعة :التوصيات العالمية حول النشاط البدني من أجل الصحة.

لدى المراهقين الذين يعانون السمنة ،تكمن في تغيير أسلوب حياتهم من خالل خفض السعرات
الحرارية المأخوذة عبر:

وفيما يلي بعض االضطرابات التي قد تنجم عن نقص المعادن في منطقتنا العربية:
اضطراب نقص اليود
الغدة
المكونات األساسية لهرمون
يشكِّل اليود أحد المعادن األساسية لجسم اإلنسان .وهو أحد
ّ
ِّ
ّ
ً
ً
وتؤدي قلة أو عدم
أوليا في السيطرة على األداء الطبيعي للجسم والمخ.
دورا
الدرقية الذي يلعب
ّ
كفاية اليود في الجسم إلى اضطراب نقص اليود.
ً
شأنا من شؤون الصحة العامة في منطقة شرق المتوسط .وهو نتيجة
يعتبر اضطراب نقص اليود
لقلة نسبة اليود في التربة وقلة استهالك األطعمة الغنية باليود .ويمكن الضطراب نقص اليود أن
وتضخم الغدة الدرقية ونقص إفرازها (ما يؤدي إلى قصو ٍر
ُّ
يؤدي إلى اختالل في الوظائف العقلية
ّ
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للوقاية من اضطراب نقص اليود ،ينبغي على المراهقين استهالك أطعمة غنية باليود (انظر مربع
(بدال من
عملية وفعالية الستهالك اليود هو استخدام الملح المعالج باليود
ً
 ،)7ولكن المصدر األكثر
ً
ملح البحر) في الطهي ،كما وفي ملح الطعام.

األطعمة الغنية باليود
المحار
 ّ
والحبار والسلطعون
ثمار البحر كالجمبري والسمك
ّ
األعشاب البحرية
واألهم هو الملح المعالج باليود
فقر الدم الناتج عن نقص الحديد
ويتم تخزين الحديد ،بشكل أساسي ،في
يشكِّل الحديد أحد المعادن األساسية لجسم اإلنسان.
ّ
ً
ً
مهما في عملية إيصال األكسجين إلى الرئتين .في
دورا
الكريات الحمر في دم اإلنسان ،ويلعب
يتم تخزين الحديد المتبقي في العضالت واألنزيمات والكبد .وتعتبر أنيميا فقر الدم أعلى درجة
حين ّ
بشكل كبير
من درجات نقص الحديد خالل مرحلة المراهقة ،حيث تزيد احتياجات الجسم إلى الحديد
ٍ
بسبب طفرة النمو.
أسباب أنيميا فقر الدم:
استهالك محدود لألطعمة الغنية بالحديد.
استهالك محدود لحديد الهيم في النظام الغذائي (انظر مربع .)8
الحيض الشديد لدى النساء.
زيادة االحتياجات ،كالنمو السريع خالل مرحلة المراهقة.
إن التأثير الصحي ألنيميا فقر الدم على المراهقين عديدة ،وهي:
اإلجهاد والتعب والدوار.
التعرض لاللتهابات.
زيادة إمكانية
ّ
ّ
وقلة النوم وصعوبة في التركيز.
ضعف الشهية
شحوب الوجه واللثة والشفاه.

أنواع الحديد
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 .1حديد الهيم :يمتصه الجسم بسهولة أكبر ويأتي من مصادر حيوانية.
 .2حديد غير الهيم :ال يمتصه الجسم بسهولة ويأتي من مصادر نباتية .ولزيادة عملية
امتصاصه يمكن إضافة عصرة ليمون أو شرب عصير البرتقال .يساعد فيتامين C
على امتصاص الحديد.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الكبد
كلى الحيوانات وقلوبها
اللحوم الحمراء
المحار
الفول والعدس
الحشائش من الخضار كالسبانخ والملوخية والهندباءة والروكا...،إلخ.
الفواكه المجففة

للوقاية من اإلصابة بأنيميا فقر الدم ينبغي على المراهقين استهالك األطعمة الغنية بالحديد
(الهيم أو غيره) في نظامهم الغذائي اليومي .كما يتعين عليهم شرب عصير الفواكه (عصير البرتقال
إضافة إلى
ً
أو الليموناضة) أو إضافة عصرة ليمون إلى وجباتهم لزيادة عملية امتصاص الحديد.
الحد من استهالك المشروبات التي تحتوي نسبة عالية من الكافيين ،كالقهوة
ذلك ،على المراهقين
ّ
والشاي وبعض المشروباب الغازية (كالكوال) ،ألنها تمنع عملية امتصاص الحديد .وفي بعض
ً
اعتمادا على مدى حدة النقص .وتجدر اإلشارة إلى
األحيان ،من الضروري تناول أقراص الحديد ،وذلك
أنه ال ينبغي استهالك أعضاء الحيوانات ،كالكبد والقلب والكلى ،بكثرة إذ أنها غنية ً
جدا بالدهون.

ج .مشكالت صحية أخرى

تم ذكرها أعاله.
يمكن لسوء التغذية في
يؤدي إلى مشكالت صحية عديدة ،كالتي ّ
سن المراهقة أن ّ
ّ
يغير المراهق نمط حياته سيكون أكثر عرضة ً للعديد من األمراض المزمنة في سن
وفي حال لم ّ
البلوغ ،كالسكري وأمراض القلب (ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون في الدم).
وبهدف تجنّ ب هذه المشكالت الصحية ينبغي ،لدى تقديم الخدمات الصحية الصديقة لليافعين
والشباب ،أن تُ تَّ خذ الخطوات التالية:
تقديم النصائح للمراهقين حول كيفية اعتماد أسلوب حياة صحي يشمل عادات األكل
تمت مناقشته في القسم األول.
السليمة وممارسة النشاط البدني بانتظام ،كما ّ
بشكل روتيني ،لمراقبة مستويات الكوليسترول في الدم والسيطرة عليه
فحص الدم
ٍ
عند الحاجة.
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وإن
وتأخ ٍر في النمو
ّ
وضعف في األداء المدرسي)
ٍ
بدني
وفشل في اإلنجاب لدى المراهقينّ .
ٍ
األطفال والمراهقين أكثر عرضة لإلصابة باضطراب نقص اليود.

األطعمة الغنية بالحديد

 .3األكل العاطفي
أ .نظرة عامة

ً
مرحلة حساسة ً
تأثيرا على
جدا في حياة الناس .فهذه المرحلة هي األكثر
ً
تشكِّل سنوات المراهقة
خاصة ،باتِّ باع حميات غذائية في
ً
الثقة بالنفس وصورة الجسد .وعادةً  ،تبدأ الفتيات ،المراهقات
يتم توفير الرعاية واالهتمام الالزمين فقد يؤدي هذا األمر إلى العديد
هذه الفترة ،وفي حال لم ّ
من االضطرابات في األكل .ويقوم العديد من المراهقين باتّ باع أنظمة غذائية قاسية ،مثل عدم
تناول بعض الوجبات أو الصيام أو التخلي عن أحد المكونات الغذائية المهمة ،كالحبوب أو النشويات
(الخبز ،واألرز ،والمعجنات ،إلخ ،)...بهدف الحصول على نتائح فورية .والطريقة المثلى للتعامل مع
هذه المرحلة هي مساعدة المراهقين الذين يرغبون في إنقاص أوزانهم عبر إرشادهم إلى طرق
األكل الصحي (عبر اتِّ باع هرم الدليل الغذائي وممارسة الرياضة باعتدال)ُ .ينصح المراهقون بالتشاور
الخدمات
مقدمي الرعاية الصحية مثل أخصائيي التغذية (إن توفروا) أو األطباء أو ممرضات
مع
ّ
ِّ
ً
تدريجيا
الصحية الصديقة لليافعين والشباب ،أو أقرانهم المثقفين وذلك بهدف إنقاص الوزن الزائد
ي ضرر بنموهم الجسدي والعاطفي.
دون إلحاق أ ّ
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ّ
يتطلب فقدان الشهية ضرورة دخول المستشفى الستعادة النقص في
في أسوأ الحاالت
المكونات الغذائية.

ج .الشره المرضي العصبي

اضطراب آخر في األكل ّ
وإن عالمات
الشره المرضي العصبي هو
يؤثر على الفتيات المراهقاتّ .
ٌ
الشره المرضي العصبي هذا جسدية (ظهوربثور على مفاصل اليد بسبب فرك األسنان أثناء
تسوس األسنان ،تآكل المينا بسبب التقيؤ ،التهاب الحلق ،التعب ،طمث غير طبيعي...،إلخ)
التقيؤ،
ّ
ونفسية (اكتئابّ ،
تقلب المزاج ،الهوس بممارسة التمارين الرياضية ،اتِّ باع الحميات الغذائية ،قلة ثقة
بالنفس...،إلخ) وسلوكية (الشره في األكل حتى في منتصف الليل ،مغادرة المائدة فور تناول وجبة
ّ
لحث الذات على التقيؤ ،رفض تناول الطعام أمام اآلخرين ،سوء استعمال حبوب التنحيف
الطعام
ً
أيضا
وإن أسباب الشره المرضي شبيهة بأسباب فقدان الشهية ،والوقاية منه
الت...،إلخ).
والمسه
ّ
ّ
ً
عاطفيا،
مستقرين
فإن المراهقين الذين يعانون هذا االضطراب ليسوا
ّ
أسهل من عالجه .كذلك ّ
ويتعاملون مع مشكالتهم عبراإلفراط في األكل (األكل العاطفي) ،ما يشعرهم بالسيطرة ،بينما
ً
ً
فريقا من األطباء وأخصائيي
ويضم
طويال،
وقتا
في الواقع هم ليسوا كذلك .يستغرق العالج
ً
ّ
التغذية وأطباء النفس (للعالج الفردي واألسري).

 .4الحمل
يشكِّل الحمل مرحلة مهمة من حياة المرأة .ففي هذه الفترة تنمو حياة جديدة داخل رحم المرأة.
أن نتائج الحمل السلبية،
ولوالدة طفل سليم تحتاج األم إلى غذاءٍ جيد وصحي .وقد أظهرت األبحاث ّ
كالوزن المنخفض عند الوالدة وارتفاع نسب االعتالل والوفيات ،منتشرة لدى الفتيات المراهقات
أن المراهقات لم يصلن إلى مرحلة النضج
أكثر منها لدى النساء البالغات .ويعود السبب إلى واقع ّ
الفيزيولوجي الكامل بعد ،ولديهن ،بالتالي ،احتياجات غذائية أكثر من النساء البالغات .من هنا الحاجة
يتعين ،لدى
إلى توفير العناية الخاصة في ما يتعلق بعادات التغذية لدى المراهقات الحوامل .كما
َّ
تقديم الخدمات الصحية الصديقة لليافعين والشباب ،تلبية احتياجات المراهقات الحوامل ،ومراقبة
استهالكهن الغذائي وزيادة وزنهن عن كثب.
ّ
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أ .التغذية الصحية خالل فترة الحمل

إن بعض االحتياجات من المكونات الغذائية ،كالحديد وحمض الفوليك ،تزيد خالل فترة الحمل.
ّ
المكمالت الغذائية) .لهذا السبب ،على المراهقة الحامل التي تخطط للحمل
(عادةً تدعو الحاجة إلى
ِّ
لتلقي النصح فيما يخص نظامها الغذائي ،وإلرشادها
ّ
مقدمي الرعاية الصحية
أن تتشاور مع
ِّ
ي .وتزيد االحتياجات من الوحدات الحرارية بنسبة  100وحدة
إلى كيفية اكتساب الوزن
ٍ
بشكل صح ٍ
ً
تقريبا أو 3/4كوب من اللبن القليل الدسم) خالل األشهر الثالثة
حرارية فقط (ما يعادل موزة كبيرة
األولى من الحمل ،وبنسبة  300وحدة حرارية (جبن قليل الدسم مع قطعة واحدة من الخبر األسمر
بأن “الحامل تأكل عن اثنين“ خطأ شائع.
إن القول السائد ّ
المحمص) خالل األشهر الثالثة األخيرةّ .
َّ

تجنّ ب األطعمة التالية أثناء فترة الحمل:
اللحم المقدد
الفواكه والخضار غير المغسولة
الشاي والقهوة
الجبن غير المبستر
الطعام المالح كرقائق البطاطس المقلية

ب .المشكالت الصحية الناجمة عن سوء التغذية خالل فترة الحمل

المكونات الغذائية ،أو قد يعانين من
ينبغي على المراهقات الحوامل االنتباه إلى احتياجاتهن من
ّ
تؤدي كميات
قد
.2ب).
القسم
إلى
اضطراب نقص اليود وأنيميا نقص الحديد( .يرجى الرجوع
ّ
المكونات الغذائية غير الكافية إلى نتائج سلبية على األم والطفل .ففقر الدم ،على سبيل المثال،
ّ
خالل فترة الحمل ،يزيد من خطر المضاعفات أثناء الوالدة ،وإلى موت الجنين داخل الرحم ،وإلى
بإرهاق مستمر ،وال تملك الطاقة
وزن منخفض للطفل عند الوالدة .تشعر األم المصابة بفقر الدم
ٍ
ويؤدي سوء التغذية بالحامل إلى اكتساب الوزن بشكل غير صحي أثناء
الكافية للقيام بواجباتها.
ّ
حملها .ينبغي على المراهقة الحامل أن تكسب الوزن المالئم أثناء حملها ،فخسارة الوزن أو اكتسابه
وللتغيرات الجسدية لألم
لنمو الجنين
ي
ّ
ِّ
أن اكتساب الوزن ضرور ٌّ
بكثرة لهما نتائج صحية سلبية .غير ّ
مقدمي الرعاية
(المشيمة ،زيادة في سوائل الجسم ،الدم ،العضالت ،األنسجة) .لذلك ،يتعين على
ّ
المكتسب للمراهقة الحامل خالل فترة حملها ،وإجراء فحوص الدم الروتينية
الصحية مراقبة الوزن
َ
المكونات الغذائية.
نقص في
ٍ
ي
ّ
ِّ
للتحقق من أ ّ
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ب .فقدان الشهية العصبي

ً
اضطرابا في األكل يصيب الفتيات المراهقات في معظم األوقات.
يشكِّل فقدان الشهية العصبي
وإن عالمات هذا االضطراب جسدية (فقدان الوزن المفرط ،المظهر النحيل ،برودة اليدين والقدمين،
ّ
وغيرها) ونفسية (اكتئاب ،تقلبات في المزاج ،الهوس بممارسة التمارين الرياضية ،القلق من تناول
الطعام أمام اآلخرين...،إلخ) وسلوكية (عدم األكل ،ارتداء مالبس فضفاضة إلخفاء الجسد النحيل،
شره في األكلّ ،
حث الذات على التقيؤ) .تعود أسباب فقدان الشهية إلى ضعف الثقة بالنفس،
وتشوه الصورة عن شكل الجسم ،وضغط المجتمع بخصوص المظهر المثالي .وما إن يصاب
ّ
مد ً
مرا .لذلك من األسهل الوقاية من فقدان
المراهق بمرض فقدان الشهية حتى يصبح سلوكه ِّ
ً
ً
طويال ويضم فريقا من األطباء وأخصائيي
وقتا
الشهية العصبي على معالجته .يستغرق العالج
ً
التغذية وأطباء النفس (للعالج الفردي واألسري).

ً
يوميا بهدف
يتوجب على المرأة الحامل تناول ثالث وجبات رئيسة ووجبتين خفيفتين
ومع ذلك،
ّ
تنويع الغذاء والحصول على جميع المكونات الغذائية الالزمة (انظر قسم أسلوب الحياة الصحي\
ً
يوميا ،وعليها
التغذية ،المذكور أعاله) .كما ينبغي على الحامل شرب  8أكواب من الماء على األقل
تجنّ ب شرب الشاي والقهوة ،إذ إنها تمنع امتصاص الحديد ،وتجنّ ب المشروبات السكرية ،كعصير
المكونات الغذائية والكثير من السعرات
الفاكهة والمشروبات الغازية ،ألنها تحتوي على القليل من
ِّ
أن ممارسة التمارين
األبحاث
أظهرت
أن النشاط الجسدي مفيد لألم وجنينها .وقد
ّ
الحرارية .كما ّ
ويحد
الرياضية ،أثناء فترة الحمل ،بانتظام واعتدال ،يساعد األم على اكتساب الوزن بشكل صحي،
ّ
ِّ
ويقلل المضاعفات أثناء الوالدة .ويمكن للمرأة الحامل االستمرار في
من خطر اإلصابة باألمراض،
أن مستوى النشاط معتدل.
القيام باألعمال المنزلية وممارسة التمارين الرياضية طالما ّ

التوصيات العالمية حول النشاط البدني من أجل الصحة
بالنسبة لألطفال والشباب من هذه الفئة العمرية ( 17-5سنة)  ،فإن النشاط البدني يشمل اللعب
واأللعاب والرياضة والنقل والترفيه والتربية البدنية أو التمارين المخطط لها  ،في سياق األسرة
والمدرسة واألنشطة المجتمعية.
من أجل تحسين اللياقة القلبية التنفسية والعضلية  ،وصحة العظام  ،والمؤشرات الحيوية لصحة
القلب واألوعية الدموية والتمثيل الغذائي  ،وتقليل أعراض القلق واالكتئاب  ،يوصى بما يلي:
عاما تراكم  60دقيقة على األقل من
يجب على األطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  5و ً 17
يوميا.
النشاط البدني متوسط الشدة إلى الحدة
ً
النشاط البدني للكميات التي تزيد عن  60دقيقة يوميا سيوفر فوائد صحية إضافية.
ً
هوائيا .يجب دمج األنشطة المكثفة  ،بما في ذلك
يجب أن يكون معظم النشاط البدني اليومي
تلك التي تقوي العضالت والعظام  ،على األقل ثالث مرات في األسبوع.
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عاما ممارسة ما ال يقل عن 150
يجب على المراهقين والبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين ً 64-18
دقيقة من النشاط البدني الهوائي متوسط الشدة على مدار األسبوع  ،أو القيام بـ  75دقيقة على
األقل من النشاط البدني الهوائي شديد الكثافة طوال األسبوع  ،أو مزيج مكافئ من المعتدل-
ونشاط كثيف.
يجب أداء النشاط الهوائي في نوبات ال تقل مدتها عن  10دقائق.
للحصول على فوائد صحية إضافية  ،يجب على المراهقين والبالغين في هذه الفئة العمرية زيادة
نشاطهم البدني الهوائي المعتدل إلى  300دقيقة في األسبوع  ،أو االنخراط في  150دقيقة من
النشاط البدني الهوائي شديد الكثافة في األسبوع  ،أو مزيج مكافئ من المعتدل -ونشاط كثيف.
ينبغي القيام بأنشطة تقوية العضالت التي تشمل مجموعات العضالت الرئيسية في يومين أو
أكثر في األسبوع.

األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
تعريف الشباب.
تأثير النزاع على الشباب.
أهم التحديات التي يعيشها الشباب.
فوائد نشر مفاهيم تقبل اآلخر واإلبتعاد عن العنف والتطرف.
بعض أساليب التوعية للحد من العنف والتطرف.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة و 45دقيقة.

عدد المشاركين
 20مشارك.

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

بالنسبة للمراهقين والبالغين في هذه الفئة العمرية ( 64-18سنة)  ،يشمل النشاط البدني النشاط
البدني الترفيهي ،والنقل (على سبيل المثال  ،المشي أو ركوب الدراجات)  ،والمهنية (أي العمل)
 ،واألعمال المنزلية  ،واللعب  ،األلعاب أو الرياضة أو التمارين المخطط لها في سياق األنشطة
اليومية والعائلية والمجتمعية .من أجل تحسين اللياقة القلبية التنفسية والعضلية  ،وصحة العظام
 ،وتقليل خطر اإلصابة باألمراض غير السارية واالكتئاب  ،يوصى بما يلي:

مخطط الجلسة :مشاركة الشباب ()1

عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 10( :دقائق)
التعريف بالشباب
تقنية النقاش:
يطرح المدرب/ة السؤال التالي :من هم الشباب وما هو تعريف الشباب؟
يدون اإلجابات على اللوح القالب ويحاول التوصل إلى تعريف من خالل اإلجابات المدونة بعد نقاش
ّ
مع المشاركين.
بعدها يعرض المدرب/ة تعريف الشباب المكتوب على ورقة اللوح القالب أو على الشرائح الضوئية.
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 -3المرحلة الثالثة 45( :دقيقة)
تأثير النزاع وتحديات الشباب
تقنية جرائد الحائط:
يعلق المدرب/ة في قاعة التدريب ورقتين كبيرتين من أوراق اللوح القالب .يكتب على كل منها
عنوانا معينا:
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يطلب المدرب/ة من المشاركين التنقل في القاعة والتدوين بشكل فردي على كل ورقة من األوراق
المعلقة جوابا على السؤال المطروح.
يعطي المدرب/ة مدة  10دقائق إلى  15دقيقة للمشاركين كي يفسح في المجال أمام الجميع لكي
يتنقلوا من ورقة ألخرى ويدونوا إجاباتهم عليها .يذكر المدرب/ة أنه يستطيع المشارك وضع عالمة
( )+أمام الجواب المكتوب من قبل اآلخرين والذي كان يود كتابته.
بعدها يجمع المدرب/ة الورقتين ويبدأ بنقاش ورقة تلوى األخرى مع المشاركين مع التأكيد على ما
هو صح والتصويب أو اإلضافة عند الضرورة .عند مناقشة النتائج ،يعرض المدرب الشرائح الضوئية
الخاصة بتاثير النزاع وبالتحديات التي تواجه الشباب.

 -4المرحلة الرابعة 45( :دقيقة)
بعض أساليب التوعية للحد من العنف والتطرف
تقنية عمل المجموعات
يوزع المدرب/ة المجموعة الكبرى إلى  4مجموعات صغرى ويطلب من كافة المجموعات السؤال
نفسه :ما هي األساليب والطرق التي ترفع من وعي المجتمع واشباب خاصة للحد من العنف
والتطرف؟
يعطي المدرب المجموعات مدة  15دقيقة للتشاور وتسجيل النتائج .تحدد كل مجموعة مندوبا
يعرض نتائج مجموعته .بعد عرض النتائج كلها ،يفتح المدرب النقاش ومن ثم يعرض الشرائح
الضوئية الخاصة بالموضوع.

 -5المرحلة الخامسة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
المعلومات المرجعية :م17-
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المعلومات المرجعية :م17-
 -1تعريف الشباب
العمرية التي تشمل األشخاص من سن  18إلى
عرف القرار  2250الشباب بأنهم الفئة ُ
 ُي ّ
ً
يلفت كذلك إلى ما قد يكون لهذا المصطلح من تعريفات متباينة على
ُ
 29عاما ،ولكنه
المستويين الوطني والدولي.

تغيرت بمرور الوقت .وتجعل هذه االختالفات من الصعب للغاية تجميع
أن تعريفات الشباب قد ّ
كما ّ
كمية دقيقة حول الشباب.
أو
دة
موح
بيانات
ّ
ّ

 -2الشباب والنزاع والعنف
ً
ً
بالغا بالعنف على مستوى العالم .فقد وجدت حسابات معهد االقتصاد والسالم
تأثرا
يتأثر الشباب
ممن
أنه في عام  2016كان هناك ما
العمرية ّ )29-15
يقدر ب  408ماليين شاب وشابة )من الفئة ُ
ّ
المنظم )معهد االقتصاد والسالم ،ورقة
ّ
المسلح أو العنف
يقيمون في أوضاع متأثرة بالنزاع
ّ
ً
أن  23في المائة تقريبا من تعداد الشباب حول العالم -أي نحو شاب واحد
مواضيعية( .ويعني ذلك ّ
بطريقة أو أخرى .وتشير تقديرات
ٍ
المسلح
النزاع
أو
العنف
أعمال
من
تضرروا
من بين كل أربعة -قد
ّ
الوفيات الناجمة بشكل مباشر عن النزاعات في عام  2015إلى أن أكثر من  90في المائة من مجموع
الخسائر في األرواح كانت في صفوف الشباب الذكور )صندوق األمم المتحدة للسكان(.2015 ،
أن هناك نحو مائتي ألف حالة قتل حول العالم كل عام بين الشباب الذين
وفي عام ُ ، 2015ذكر ّ
ّ
وتمثل  43في المائة من مجموع عدد حاالت القتل حول العالم
تتراوح أعمارهم بين  10و 29سنة،
ً
عاما ُربع السكّان،
)منظمة الصحة العالمية ( 2015في البرازيل ،يشكّل األشخاص البالغون 29-15
ولكن هذه الفئة ّ
ً
عامي  2005و .2015
مثلت نُ صف مجموع حاالت القتل
تقريبا بين َ
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على األولى“ :ما هو تأثير النزاع على الشباب؟“
على الثانية “ :ما هي التحديات التي يعيشها الشباب؟“

عرف األمم المتحدة “الشباب“ بأنها الفئة العمرية التي تتراوح بين  15و “ ، 24ألغراض
تُ ّ
إحصائية“ َو “من دون اإلخالل بالتعريفات األخرى التي تأخذ بها الدول األعضاء )الجمعية
العامة لألمم المتحدة  .)1981ومع ذلك فكيانات األمم المتحدة المتنوعة تأخذ بتعريفات
ُعمرية مختلفة.
متنوعة واسعة من التعريفات التي تتخذ على المستويين اإلقليمي
هناك مجموعة
ّ
عرف ميثاق الشباب األفريقي الشباب بأنهم الفئة التي
ي
المثال،
سبيل
وعلى
والوطني،
ُ ّ
تتراوح أعمارها بين  18و  35سنة (مفوضية االتحاد األفريقي .)2006

بنواح أخرى تتعدى الوفيات .ومع
تؤثر النزاعات والجريمة وغيرها من أشكال العنف في حياة الشباب
ٍ
ً
إال أن الشباب يعانون من طيف واسع من اآلثار القصيرة
غالبا ما تكون غير
أن هذه الحاالت
مسجلةَّ ،
ّ
والمتوسطة والطويلة األجل التي تتراوح بين تكرار اإليذاء والصدمات النفسية والتمييز القائم على
ً
واحدا من بين كل أربعة شباب
الهوية واإلقصاء االجتماعي واالقتصادي .هناك تقديرات تجد أن
نتيجة لسوء البيانات
ً
يتعرضون فيها للعنف هي أقل من الواقع ،وذلك
يعيشون في أوضاع
ّ
وضعف التقارير وأنماط العنف المتصلة بالجريمة والنزاع أو اإلرهاب التي ال تبلغ حد الوفاة .غير أن
ُ
الغالبية العظمى من الشباب ال تنخرط في العنف أو أنها تحت خطر المشاركة فيه .ولكن من الهام
ّ
المسلح والنزاع في
الجناة في أعمال العنف
أن الشباب إلى جانب وقوعهم ضحاياُ ،هم ُ
مالحظة ّ
بعض المناطق.

 -3أهم التحديات :التي يعيشها الشباب
التيارات  /األيديولوجيات السياسية المختلفة وتأثيرها على الشباب؛
التعليم ومجال التخصص المطلوب في السوق؛
قلة فرص العمل المناسبة؛
السكن؛
الصحة؛
العيش بكرامة؛
المشاركة السياسية؛
عدم كفاية الدخل؛
عدم احترام الحق في التعبير  /الحقوق الفردية
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كل ذلك يشجع الشباب لإلستقالة من دورهم الحيوي في بناء الوطن في ظل عدم اإلهتمام بهم
وغياب خطط التنمية الشاملة ،ويصبحون عرضة للتطرف في ظل هذه الظروف.
مما ال شك فيه أن التطرف يؤثر بعمق في الحياة البشرية ويغيرها بوتيرة متسارعة ،ألنه يتجلى
بالخوف والرعب والترقب ،وما يرتبط بهما من تنامي اإلحساس بانعدام األمن ،يغير البشر في الدول
والمجتمعات ،بشكل أكثر عمقا وأثرا من التغيير الذي يحدثه األمن والطمأنينة.
الفئة األكثر استهدافا للتطرف هي فئة الشباب وخاصة في المجتمعات الهشة والمتعرضة لهزات
وأزمات اجتماعية او اقتصادية أو غيرها.
يتضح من خالل مراجعة الدراسات حول الظواهر والممارسات المرتبطة بالعنف والتطرف ،أنه ليس
من المفيد على اإلطالق االقتصار في مواجهة هذه الظاهرة على الحلول األمنية فقط،
ولكن يجب تبني إستراتيجية شاملة لمواجهة هذا الخطر ،ولوقاية األفراد من الوقوع في هذا
الشرك أو االنجذاب نحوه.

في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
التعريف بالمواطنة ،بأهدافها ،بقيمها وبعناصرها.
تحديد لماذا مشاركة الشباب؟
عرض للتحديات التي تؤثر في عزوف الشباب عن المشاركة.
التأكيد على التوجهات والتوصيات لدعم مشاركة الشباب.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة ونصف.

عدد المشاركين
 20مشارك.

من هنا أهمية بناء ثقافة جامعة تبعد أعضاء المجتمع عن التطرف والعنف باإلرتكاز إلى مجموعة
الحياتية ،والمواقف المختلفة التي تدفع اإلنسان إلى احترام إخوانه من بني
السلوكية
األنماط
ّ
ّ
ضدهم ،وقبول االختالف بين
البشر ،ورفض اإلساءة إليهم واالعتداء عليهم ،وممارسة العنف
ّ
الناس .كما أنه تعتبر مشاركة الشباب العمود الفقري في الحد من العنف ومن التطرف.

 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)

 -4فوائد نشر مفاهيم تقبل اآلخر واإلبتعاد عن العنف والتطرف:

عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

إيجابية ،وأكثر
مما يجعل اإلنسان أكثر
ّ
إحساس الناس باألمن والطمأنينة ،وعدم الخوف ّ
قدرة على البذل والعطاء والتضحية في سبيل اآلخرين.
التقريب بين الناس مهما اختلفوا في آرائهم ووجهات نظرهم ،وجمعهم على الخير
البشرية.
والمنفعة والعمل المشترك لما فيه مصلحة
ّ
عد الحروب وما ينتج عنها من
تُ
إذ
دها؛
تهد
التي
المخاطر العديدة
ّ
ّ
الحفاظ على البيئة من َ
أبرز هذه المخاطر.

 -5بعض أساليب التوعية للحد من العنف والتطرف
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التربية في المنزل ،التعليم في شقيه الصفي وغير الصفي ،وسائل اإلعالم المختلفة
عد
والوسائل التقنية الحديثة ،شبكة اإلنترنت ،ووسائل التواصل
االجتماعي والتي تُ ّ
ّ
الصلة بفئة الشباب؛ نشر العلم والثقافة ،فتعزيزهما يجعالن الناس أكثر انفتاحا
شديدة ّ
السالم والالعنف ،ونحو اآلخرين ،النشاطات الرياضية ،الفنون ،التطوع والخدمة
نحو ّ
المجتمعية ،خلق مساحات الحوار،التدريب والتمكين....

سير العمل في الجلسة

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

قلة الفرص المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة
قلة االستثمار

مخطط الجلسة :مشاركة الشباب ()2

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 10( :دقائق)
التعريف بالمواطنة
تقنية النقاش:
يطرح المدرب/ة السؤال التالي :ما هي المواطنة وكيف تعرفون بها؟
يدون اإلجابات على اللوح القالب ويحاول التوصل إلى تعريف من خالل اإلجابات المدونة بعد
ّ
نقاش مع المشاركين.
بعدها يعرض المدرب/ة تعريف المواطنة المكتوب على ورقة اللوح القالب أو الشرائح الضوئية.

 -3المرحلة الثالثة 20( :دقيقة)
أهداف ،قيم وعناصر المواطنة
تقنية تمرين المواءمة:
يوزع المدرب/ة على المشاركين تمرين المواءمة ويطلب من المشاركين بشكل فردي أو جماعي
أن يحددوا المعلومات التي تنتمي إلى األهداف والمعلومات التي تنتمي إلى القيم وأخيرا
المعلومات التي تنتمي إلى العناصر.
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 -4المرحلة الرابعة 40( :دقيقة)
لماذا مشاركة الشباب؟ وما هي التحديات التي تعيق هذه المشاركة؟
تقنية عمل المجموعات
يوزع المدرب/ة المجموعة الكبرى إلى  4مجموعات صغرى:
يطلب من المجموعتين  1و  2اإلجابة على السؤال :لماذا مشاركة الشباب وما
هي فوائدها؟
يطلب من المجموعتين  3و  4اإلجابة على السؤال :ما هي التحديات التي تعيق
مشاركة الشباب؟
يعطي المدرب المجموعات مدة  15دقيقة للتشاور وتسجيل النتائج .تحدد كل مجموعة
مندوبا يعرض نتائج مجموعته .بعد عرض النتائج كلها ،يفتح المدرب النقاش ومن ثم
يعرض الشرائح الضوئية الخاصة بالموضوع.

 -5المرحلة الخامسة 20( :دقيقة)
التوجهات والتوصيات لدعم مشاركة الشباب
تقنية النقاش:
يطرح المدرب/ة السؤال التالي :ما هي التوجهات أوالتوصيات لدعم مشاركة الشباب ؟
يدون اإلجابات على اللوح القالب ويحاول تصنيف التوجهات أوالتوصيات حسب النقاط المشتركة.
ّ
بعدها يعرض المدرب/ة الشرائح الضوئية الخاصة بالتوجهات والتوصيات لدعم مشاركة الشباب.

 -6المرحلة السادسة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق،
ملحق رقم  :16تمرين المواطنة (المواءمة).
المعلومات المرجعية :م18-
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 -1تعريف المواطنة:
المواطنة هي ثقافة :ثقافة الدولة وثقافة المجتمع.
ان اهتمامات المواطنة الفعالة تطال حقوق المواطن وواجباته وتشمل صياغة العالقات
بين المواطنين والدولة وكذلك فيما بين المواطنين أنفسهم.
مفهوم المواطنة يحمل في طياته أجندة المشاركة الناشطة والفعالة.
والمواطنة المسؤولة مرتبطة بالقيم المدنية مثل المساواة وحقوق اإلنسان والتسامح
والمسؤولية اإلجتماعية والتضامن والعدالة.
المواطنة هي سالح أساسي ،ال في الصراع ضد الالمساواة اإلجتماعية واإلقتصادية
فحسب ،بل أيضا في توسيع خيارات المواطنين عندما يقررون اإلنخراط في الشؤون العامة.
هي جدلية العالقة بين الفرد والدولة والمجتمع ،وما تتضمنه تلك العالقة من حقوق
وواجبات ،وشعور باالنتماء ،وتندرج ضمن هذا المفهوم المساواة القانونية المجردة،
والمشاركة االيجابية ،باالضافة الى الحرية وما يتبعها من مسؤوليات والتزامات.

 -2أهداف المواطنة:
دعم قيم الوالء واإلنتماء وتعزيزها لدى جميع األفراد.
الوصول لدرجة المساواة الكاملة بين الجميع في الحقوق والواجبات.
دعم المشاركة الجماعية.
المساهمة في تشكيل شخصية المواطن والهوية الجماعية للوطن.
العمل على ضمان استمرار الدولة والمجتمع من خالل تمكين الدولة والمواطن.
تعزيز اإلنتماء للوطن وخدمته والدفاع عنه.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

بعد فترة يبدأ النقاش لتصنيف كافة المعلومات إلى أهداف ،عناصر وقيم .يشرح المدرب/ة الفرق
بين المعلومات الثالثة.

المعلومات المرجعية :م18-

 -3عناصر المواطنة:
اإلنتماء :أي شعور اإلنسان باإلنتماء الى مكان ما أو مجموعة ما مما يجعله يندمج
مع خصوصياتها.
الحقوق :اي التمتع بحقوق المواطنة مثل الحق باألمن والصحة والسالمة والتعليم
وحرية التنقل.
الواجبات :مثل احترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات العامة...
المشاركة :أي المشاركة في الشأن العام.

القيم اإلجتماعية:

المساواة :تعبر عنها المادة األولى من اإلعالن العالمي حلقوق اإلنسان :يولد كل الناس
أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق...
المشاركة :اإلنسان يحتاج إلى أخيه اإلنسان .ال يمكن لشخص واحد مهما عال شأنه أن
يحقق مصلحة المجتمع ،إنما يلزم لذلك مشاركة الجميع وتضافر الجهود.
التضامن :هو قيمة ال يقوم مجتمع من دونها.

القيم المدنية:

احترام القانون
احترام الملكية
المشاركة
التعايش السلمي
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 -4لماذا مشاركة الشباب؟
مبادرة ،وفاعلة ،ومؤثرة ألنها:
ِ
مشاركة الشباب يجب أن تكون
ً
ً
وعدديا،
معنويا
حق أساسي للشباب :الناشئة والشباب جزء أساسي من المجتمع،
يتأثرون به ويؤثرون فيه؛
يعبر عما هو خاص به/ا ،ومهم لآلمال والطموحات واآلراء؛
أن
كمواطن/ة،
حق كل واحد منهم،
ّ
ّ
يتعلمون عن طريق
حاجة من حاجات الشباب األساسية الالزمة لتطورهم :فالشباب
ً
ً
صغيرا؛
كبيرا كان أو
التجربة وهم في ذلك يحتاجون إلى مشاركة اآلخر،
تؤدي إلى زيادة فعالية الخدمات والبرامج التي تستهدف الشباب وزيادة قدرتها على
إرضاء رغباتهم وتطلعاتهم؛
ضرورية من أجل إسماع صوتهم ومساعدة الكبار على رؤية العالم بعيون الشباب ال
ً
وتفهما لمواقفهم واحتياجاتهم؛
بعيون الكبار فحسب ،فيصبحون أكثر حساسية
تؤدي إلى تنمية قدرات الشباب :يمتلك الشباب طاقات وقدرات كامنة كبيرة،
والمشاركة تتيح لهم أن يوظفوا هذه الطاقات في تعزيز عملية ّ
تعلمهم ولعب دور
فعال في مجتمعهم؛
تمكنهم وتقوي لديهم الشعور بالثقة في النفس وفي اآلخر ،واكتساب معلومات
متنوعة عن حياتهم وبيئتهم؛
تساعد الشباب على بناء مهارات كالتخطيط والتقييم واإلتصال والنقاش والمفاوضة،
وحل المشكالت وصناعة القرار ،وكذلك على خلق التوازن بين إحتياجاتهم وإحتياجات
اآلخرين ،وبين حقوقهم وحقوق اآلخرين ،وبين حقوقهم ومسؤولياتهم؛
تعزّ ز الحس بملكية العمل أو المشروع ،ما يدفعهم إلى أن يبذلوا قصارى جهدهم وأن
يحفظوا العمل ويتابعوه.

 -5حاجات في عزوف الشباب عن المشاركة:
من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ،عزوف الشباب عن المشاركة ،وذلك بسبب مجموعة من
األسباب أهمها الحاجة:
إلى إستراتيجية وسياسة شبابية وطنية؛
إلى آليات وفرص المشاركة في تطوير البرامج الموجهة للشباب وتنفيذها وتقييمها؛
إلى بيئة ومسارات تمكينية تضمن المشاركة...؛
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إلى اإلستماع لصوت الشباب وإشراكهم في رسم التشريعات والقوانين التي تمس حياتهم؛
ّ
التعلمية في مجاالت المعرفة المتقدمة ،إلى بيئة “تمكينية “
إلى استدامة الخبرات
تشجعهم على المشاركة من خالل انشاء مسارات تضمن إشراك الشباب في كل أوجه
التنمية وإشراكهم في رسم التشريعات والقوانين التي تمس حياتهم ومستقبلهم.

إستثمارات ضخمة
في تحديث نظام
ّ
التعلم بكامله.

بنى تحتية وفرص
واسعة لإللتحاق.
منهاج تربوي جديد
.2019-2018
يشمل المهارات
الحياتية
مستويات جديدة
من مشاركة األهل
في المدرسة.
وعي وممارسات في
الصحة والسالمة.
مراكز للشباب وأندية
للتالميذ واألهل.

ّ
يتقدم بخطى متكافئة.
التعلمي ال
األداء
ّ
ّ
التعلم والتدريب
قصور في جودة نظام
واإلنجاز والتحصيل.
عدم التخصص الكافي في إقتصاد المعرفة
والعلوم التطبيقية مقابل العلوم النظرية.
ّ
التعلم األساسي
تسرب الكثير من البنين بعد
وعدم إكتساب مؤهالت اإلنتاج ،والعمل.
عدم القدرة على إتمام الدراسة الجامعية.
توظيف غير مناسب للمؤهالت وإحتياجات الدولة.
بطالة بين الخريجات نتيجة محدودية اإلستيعاب.
ّ
بالتعلم الجامعي:
تدنّ ي التحاق الذكور
تدني مستويات األداء في المرحلة الثانوية
ضعف العوامل المحفزة للذكور الشباب
لإللتحاق بالجامعة،
توظيف الشباب على الرغم من
إنعدام مؤهالتهم.
إتساع الفجوة بين الذكور واإلناث في
الدراسة الجامعية.
ّ
التعلم المهني محدود القدرة.


 -6توجهات وتوصيات

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

بما ان مشاركة الشباب تساهم في الحد من العنف والتطرف فمن الضروري بحث أهمية هذه
المشاركة :أهدافها ،تحدياتها ،والتوصيات لدعمها.

عوامل مساعدة في
ّ
والتعلم
التربية

ّ
والتعلم ،من
تحديات ملموسة في التربية
أهمها

أ -توجهات وتوصيات في الحاجات العامة

تجديد النظرة الشاملة إلى الشباب وإلى اإلستثمار فيهم؛
إطار سياسي وقانوني للشباب وسياسة شبابية؛
مرجعية تنسيقية فاعلة للبيانات والمعلومات والتخطي؛
إيصال المعرفة عن الخدمات والتسهيالت المتاحة إلى كل الشباب ومؤسساتهم؛
مؤتمرات شبابية جامعة وتقارير سنوية ترصد تقدم البرامج والتراكم؛
توظيف مالئم لوسائل اإلعالم ووسائل التواصل اإلجتماعي.

ب -توجهات وتوصيات في النظرة إلى الشباب

تعميم المعرفة العلمية عن المراحل العمرية المختلفة ،ونشرها؛
تعميم شمولية النظر إلى الطفل والشاب ،والتكاملية في البرمجة؛
مواصلة معالجة أشكال التمييز الجندري بين الجنسين؛
اإلستمرار في التخلي عن حلول السبعينات للشباب نظرية ملء الفراغ ومنع االنحراف؛
رصد أشكل “التفكير القديم” وبرمجة تحويلها؛
تعزيز اإلقرار بقدرات الشباب على اإلبداع والريادة؛
تعزيز اإلتساق في النظر إلى الشباب والتعامل معهم؛
في البرمجة :مراعاة تأثيرات المنطقة المحيطة التي تواجه “تحديات لم يسبق لها مثيل؛
مراعاة أن تكون شؤون الطفولة والشباب عابرة لكل الوزارات والسلطات؛
ضمان اإلتساق في التعامل مع الشباب.
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بناء إطار واحد ومصفوفة واحدة للجميع؛
بناء سياسة شبابية مشتركة؛
إنشاء مجلس وطني للشباب ،أو إئتالف/شبكات...؛
تنظيم مؤتمرات شبابية قطاعية ،ومحلية ،ومركزية جامعة؛
إعداد ونشر تقارير سنوية جامعة؛
تفحص أي إزدواجية محتملة؛
معالجة أسباب الندرة في التخصص األكاديمي؛
جعل المعرفة عن الخدمات والتسهيالت في متناول الجميع؛
تفصيل مرحلة الشباب إلى فئات عمرية فرعية مختلفة )والبرمجة لها بناء على
تكاملها وخصوصياتها؛(.
دراسة مساهمات وسائل اإلعالم ووسائل التواصل اإلجتماعي وتعزيزها.

ّ
والتعلم
ث -توجهات وتوصيات في التربية
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ّ
وق َيمه؛
التعلم ِ
مواكبة عملية إعادة التفكير في مرتكزات
إعتماد النهج الشمولي التكاملي الدامج؛
ّ
عضويا وضمان اإلتساق في عمليات اإلنتقال بينها؛
ربطا
ربط مراحل
ً
التعلم العمرية ً
تحفيز المعلمات والمعلمين ومعالجة تسربهم/عزوفهم عن اإللتحاق بخدمة التربية
ّ
بالتعلم؛
والتعليم
مراجعة الشراكة والتكامل مع األهل وبناؤها؛
فحص آثار التنوع في المجتمع على الشباب واستثماره؛
تعزيز مكانة المرشد النفسي واإلجتماعي؛
مراجعة مكانة المهارات الحياتية والمواطنة؛
إشراك أصحاب المصلحة األساسيين من الطالب واألهل؛
خصوصا مخاطر اإلدمان الرقمي )وغيره(.؛
تدبر التحديات الصحية والنفسية -اإلجتماعية،
ً
 ّ
بناء الشراكات والممارسات السياسية والتربوية واإلعالمية المالئمة؛
دمج موارد المجتمع وتضافرها؛
اإلستعداد لتقبل الحق في المشاركة والرأي؛
توفير بيئات سياسية تدعم مشاركة الشباب؛
إشراك الشباب في صنع القرار بشكل كامل وفعال؛
تطوير نظرة األهل والمجتمع )واألطفال والشباب أنفسهم( إلى المشاركة كحق وضرورة؛
نشر المعارف الجديدة عن المشاركة وأهميتها؛
تعزيز مشاركة الشباب الفاعلة في وضع البرامج واستراتيجيات الشباب والمسؤولية عن
المتابعة والتطوير؛
تيسير مشاركة الشباب في بناء أطر للتنسيق والتشبيك والمجالس أو االئتالفات وإدارتها؛
بلورة المشاركة المدرسية والجامعية المؤثرة وتعزيزها؛
ً
تدريجا عبر االرتقاء في سلم المشاركة؛
التدرب على ممارسة عناصر المواطنة
تدريب الشباب على اإلسهام في التجسير )اإليجابي( بين النظرة التقليدية إلى
الشباب والمشاركة الكاملة.

ّ
والتعلم
ج -توجهات وتوصيات في منهجيات التربية والتعليم

إعداد دراسة طولية ومعمقة عن مكانة الشباب في التغيير ودورهم؛
تطوير الرؤية والبرامج الشبابية بما يالئم الفئات العمرية الفرعية؛
إيجاد إطار جامع يصف مراحل اإلنتقال إلى مرحلة الشباب؛
إستخدام النهج الشمولي التكاملي الدامج في النظر إلى كل مرحلة.
ضمان اإلتساق في المنظور والمبادئ في كل مرحلة من المراحل.

ح -توجهات وتوصيات في المواطنة الفاعلة

تغير وترابط ،وأن المواطنة تتأثر بسياق
مراعاة واقع أن المجتمعات والعالم في ّ
وخصائص كل بلد؛
آخذ في التغير تحت
مراعاة كون تعريف المواطنة ما زال يرتكز إلى الدولة -األمة ،لكنه ٌ
تأثير العولمة؛
مراعاة كون مفهوم المواطنة يتطور ويتداخل مع المواطنة الكونية؛
الحق في التعبير والحقوق الفردية والجماعية؛
إحترام اإلختالف.

ملحق رقم :16
تمرين المواطنة (المواءمة).
العناصر

المواطنة

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

مأس َسة العمل الشبابي وتنسيقه
ت -توجهات وتوصيات في
َ

توفير الجاهزية :جاهزية الطفل/الشاب واألهل والمؤسسات ،والبيئة المحيطة والمجتمع.
توفير المعرفة العلمية عن التطور الدماغي والجسدي واإلنفعالي لكل مرحلة؛
التأسيس المبكر بالمعرفة والرعاية.
ضمان الشراكة الفاعلة.
مراعاة الحاجات الخاصة.
تأهيل وسائل اإلعالم ووسائل التواصل اإلجتماعي وإشراكها في التوعية؛
رقميا للتشارك ،والمراكمة ،وتخفيف اإلزدواجية والتكرار؛
تعزيز مهارات التوثيق وإتاحة التوثيقات
ً
وتوفير التشبيك والمساعدة على إعادة إنتاج المعرفة ذات الصلة.

العمل على ضمان استمرار الدولة والمجتمع من خالل تمكين الدولة
والمواطن.
دعم المشاركة الجماعية في صنع القرارات الوطنية.

أهداف المواطنة

اإلنتماء :أي شعور اإلنسان باإلنتماء الى مكان ما أو مجموعة ما مما
يجعله يندمج مع خصوصياتها.
الحقوق :اي التمتع بحقوق المواطنة مثل الحق باألمن والصحة
والسالمة والتعليم وحرية التنقل.

عناصر المواطنة

الوصول لدرجة المساواة الكاملة بين الجميع في الحقوق
والواجبات.
المشاركة :أي المشاركة في اتخاذ القرارات.
دعم قيم الوالء واإلنتماء وتعزيزها لدى جميع األفراد
احترام القانون.

القيم المدنية
للمواطنة

تعزيز اإلنتماء للوطن وخدمته والدفاع عنه.
الواجبات :مثل احترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات العامة...
احترام الملكية
المساهمة في تشكيل شخصية المواطن والهوية الجماعية للوطن.
المشاركة النقابية واألهلية.
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نتيجة تمرين المواطنة (المواءمة):

العناصر

المواطنة

العمل على ضمان استمرار الدولة والمجتمع من خالل
تمكين الدولة والمواطن.
دعم المشاركة الجماعية في صنع القرارات الوطنية.

أهداف المواطنة

اإلنتماء :أي شعور اإلنسان باإلنتماء الى مكان ما أو
مجموعة ما مما يجعله يندمج مع خصوصياتها.
الحقوق :اي التمتع بحقوق المواطنة مثل الحق باألمن
والصحة والسالمة والتعليم وحرية التنقل.
الوصول لدرجة المساواة الكاملة بين الجميع في
الحقوق والواجبات.

عناصر المواطنة

المشاركة :أي المشاركة في اتخاذ القرارات.
دعم قيم الوالء واإلنتماء وتعزيزها لدى جميع األفراد.
احترام القانون.
تعزيز اإلنتماء للوطن وخدمته والدفاع عنه.

القيم المدنية للمواطنة

الواجبات :مثل احترام النظام العام والحفاظ على
الممتلكات العامة...

األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
التعريف بريادة األعمال.
تحديد صفات رواد األعمال ومهاراتهم.
عرض ألهمية اإلبتكار في ريادة األعمال.

المدة الزمنية للجلسة
ساعتان.

عدد المشاركين
 20مشارك.

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

احترام الملكية.

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

المساهمة في تشكيل شخصية المواطن والهوية
الجماعية للوطن.

 -2المرحلة الثانية 30( :دقيقة)

المشاركة النقابية واألهلية.

التعريف بريادة األعمال
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مخطط الجلسة :ريادة األعمال

تقنية النقاش:
يطرح المدرب/ة السؤال التالي :كيف تعرفون بريادة األعمال؟
يدون اإلجابات على اللوح القالب ويحاول التوصل إلى تعريف من خالل اإلجابات المدونة بعد نقاش
ّ
مع المشاركين.
بعدها يعرض المدرب/ة تعريف ريادة األعمال المكتوب على ورقة اللوح القالب أو على
الشرائح الضوئية.
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يفتح المدرب/ة النقاش مع المشاركين حول أمثلة يعرفونها عن رواد أعمال في منطقتهم حيث
يشرحون مميزات األعمال التي يقومون بها أو كيف نجحوا وما كانت العوامل المساعدة لهم أو
التحديات التي واجهوها.
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صفات ومهارات رواد األعمال
تقنية عمل المجموعات
يشرح المدرب في البدء الفرق بين الصفات والمهارات.
يوزع المدرب/ة المجموعة الكبرى إلى  4مجموعات صغرى:
يطلب من المجموعتين  1و  2اإلجابة على السؤال :ما هي صفات رواد األعمال ؟
يطلب من المجموعتين  3و  4اإلجابة على السؤال :ما هي مهارات رواد األعمال؟
يعطي المدرب المجموعات مدة  15دقيقة للتشاور وتسجيل النتائج .تحدد كل مجموعة مندوبا
يعرض نتائج مجموعته .بعد عرض النتائج كلها ،يفتح المدرب النقاش ومن ثم يعرض الشرائح
الضوئية الخاصة بالموضوع.

 -4المرحلة الرابعة 25( :دقيقة)

خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
المعلومات المرجعية :م19-

أهمية اإلبتكار في ريادة األعمال

المعلومات المرجعية :م19-

تقنية النقاش
يسأل المدرب/ة المشاركين بشكل متدرج:
هل يعرفون أشخاصا قاموا بتأسيس أعمال معينة؟
ما كانت هذه األعمال؟
ما كان الجديد فيها؟
ما كان عنصر اإلبتكار؟
كيف تلقى المجتمع المحلي هذه المبادرة؟

ريادة األعمال

يناقش المدرب/ة األجوبة مع المشاركين مع التأكيد على أن تتصف ريادة األعمال بأمرين اثنين:
أن تلبي ريادة األعمال حاجة المجتمع.
أن تتصف ريادة األعمال بإبتكار معين.
العنصرين اإلثنين يؤمنان اإلستمرارية في العمل.
بعدها يطرح المدرب/ة السؤال على المشاركين :إذا كنت تريد تأسيس عمل معين ،فماذا ستكون
الفكرة وكيف تتصف باإلبتكار؟
يستعرض المدرب/ة األجوبة من قبل المشاركين ويؤكد على أهمية عنصر اإلبتكار في الريادة.

 -5المرحلة الخامسة 20( :دقيقة)
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 -6المرحلة السادسة( :دقيقتان)

نصائح هامة لريادة األعمال
تقنية العرض
يعرض المدرب/ة الشرائح الضوئية المتعلقة بالنصائح الهامة لريادة األعمال ويناقشها سريعا
مع المشاركين:
ً
هدفا نصب عينيك.
ضع
أحب ما تقوم به واشعر بالشغف حيال مشروعك.
َ
تخش الفشل.
 ال

 -1التعريف

تعرف ريادة األعمال على أنها عملية تحديد مشروع تجاري معين للبدء به والتركيز عليه وتوفير الموارد
الالزمة وتنظيمها وتحمل المخاطر في سبيل تحقيق ربح مالي ،وتعرف أيضا على أنها عملية
إنشاء منظمة أو مجموعة منظمات جديدة أو تطوير منظمات قائمة ،وهي بالتحديد إنشاء عمل أو
عامة.
ً
عدة أعمال جديدة أو األستجابة لفرص جديدة

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

 -3المرحلة الثالثة 45( :دقيقة)

اعرف السوق الذي تستهدفه.
العلم حليفك.
اختر الفريق المناسب.

مرورا بكافة مراحل
تعرف ريادة األعمال بإنها أسلوب يوفر أطار لكيفية تحويل الفكرة إلى عمل تجاري،
ً
التأسيس والنمو والتمويل بطريقة فعالة وغير تقليدية ،مع الحرص على االستمرارية؛ بغية الحصول
على ربح وتحقيق االستقالل المالي ،من خالل تنمية شركة ناشئة تخلق اإللفة واالنطباع اإليجابي
لدى العمالء والموردين والمستثمرين.

 -2خصائص ريادة األعمال

هدف طموح ،وهي القوة التي تدفعه لبناء الشركة.
رؤية مدعومة بالعديد من األفكار القوية المحددة والجديدة.
رؤية شاملة واضحة لكيفية تحقيق الهدف.
دعم النفس بأمل كبير وعاطفة جياشة نحو تحقيق الهدف.
وضع استراتيجية لتحويل الحلم إلى واقع ملموس وتنفيذها باإلصرار والتصميم.
المبادرة للوصول لنجاح الفكرة.
المخاطرة محسوبة التكاليف والكيفية من حيث الوصول إلى السوق أو إنشائه ،وكيفية
تلبية احتياجات المستفيدين.
إقناع اآلخرين باالنضمام إلى العمل.
جهوزية اتخاذ قرار.
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يتسم الرائد بعدد من الصفات ومنها
أهم صفة لرائد األعمال هو قدرته على إدارة الوقت انطالقا من مصفوفة األولويات ل
ستيفن كوفي حيث أن أغلب أنشطته اليومية تقع ضمن مربع األزمات ومربع المستقبل.
هدف طموح ،وهي القوة التي تدفعه لبناء الشركة.
رؤية مدعومة بالعديد من األفكار القوية المحددة الفريدة أي جديدة في السوق.
رؤية شاملة واضحة لكيفية تحقيق هذا الهدف حتى وإن لم تكتمل التفاصيل فيتّ سم
بالمرانة وقابلة للتطوير.
تقوية النفس ودعمها بأمل كبير وعاطفة جياشة نحو تحقيق الهدف.
وضع استراتيجية لتحويل حلمه إلى واقع ملموس وتنفيذها باإلصرار والتصميم.
المبادرة للوصول لنجاح فكرته.
المخاطرة محسوبة التكاليف والكيفية من حيث الوصول إلى السوق أو إنشائه ،وكيفية
تلبية احتياجات العمالء.
إقناع األخرى ن لالنضمام إليهم والمساعدة.
إيجابية اتخاذ قرار.

 -4أهم المهارات التي يحتاجها رواد األعمال
مهارة التخطيط.
إدارة الوقت.
إدارة المخاطر.
مهارات التواصل.
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ودية
الجاذبية في التواصل ترتكز على تطوير مهارات عديدة ضمنها :مهارات االستماع ،بناء محادثات ّ
وفعالة ،تحسين مهارات الكتابة ،إتقان لغة الجسد واستخدام نبرة الصوت ،امتالك قوة اإلقناع،
وقوة التفاوض ،مهارة اإليجاز والوضوح في التواصل ،إدارة الصراعات ،إدارة توقعات المستفيدين،
القدرة على التأثير ،اإليجابية ...هذا وفرضت التكنولوجيا مجموعة واسعة من األدوات الجديدة التي
تساعد رواد األعمال على التواصل مثل ،تطبيقات الهاتف ،النصوص ورسائل البريد اإللكتروني،
دردشات الفيديو والرسائل الفورية وغيرها .ينبغي لرائد األعمال أن يتعلم كيفية التعامل والتفاعل
مع متغيرات االتصال التقنية الجديدة.

بسيطة َّ
خالل تطوي ِر ابتكا ِر َك.
لتوجيهك في
خطوات
ٍ
أربع
ف من
ٌ
عملية
ٌ
فيما يلي
تتأل ُ
ِ
ِ
ِ
المشكلة والتكنولوجيا
ُ
المشكلة التي تعالِ ُجها والمستخدمين الذين يواجهون هذه
ِ
هم
 َف ُ
وعروض المنافسين.
ِ
توفرةِ
الم ِّ
ُ
ض النَّ ظ ِر عن مدى مالئمتها.
بالعدد األكب ِر من األفكارِ ،ب َغ ِّ
ِ
تكريس بعض الوقت لإلتيان
ُ

مجموعة من
ٍ
مع
ج
عن
عبارةً
تكون
قد
ضلى-
الف
ُ
األفكار
من
اثنان
أو
واحدةً
اختر
 ْ
َ ِ
أولي.
كنموذج
هم
ضع
األفكار -و
ّ
ْ
َ
ٍ
حول
َ
االستعانة بآراءِ عمالئِ ك المستهدفين واقتراحاتِ هم
ِ
بتقييم أفكا ِرك وتحسينِ ها عبر
ِ
 ُق ْم
قمت بتطوي ِره.
َ
النموذج الذي
إشراك
ِ
دوريا مع
القيام بها
صبح بإمكانك
خة في عملك التِّ جاريُ ،ي
مرس ً
عملية االبتكا ِر
ُ
صبح
حالما تُ
ًّ
ُ
ُ
ّ
ُ
الشركةٍ.
ِ
جميع الموظفين في
ه!
بالمستقبل هي
للتنبؤ
أفضل طريقة
َ
إن
ابتكار ُ
ُ
وكما قال آالن كايَّ ،
ِ
ِ

 -6النصائح الهامة لريادة األعمال

ست نصائح لتنجح كرائد أعمال.
ً
ً
بسيطا على اإلطالق.
جميعا قادرين أن نكون رواد أعمال حقيقيين ،فنمط الحياة هذا ليس
لسنا
مهمة صعبة تنطوي على تحديات كبيرة وتتطلب مجموعة من الخبرات والمعارف
وريادة األعمال
ّ
ً
ناجحا عليه أن يبذل التضحيات وأن تكون طموحاته
والمهارات والسمات .من يريد أن يصبح رائد أعمال
عالية .وفي ظل الفورة في الشركات والمشاريع الجديدة التي تنشأ بشكل يومي ،إليكم نصائح قد
تساعدكم في تأسيس شركة وتحقيق النجاح في هذه السوق الصعبة.
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 -3صفات رواد األعمال

ديفيد ماكليالند ( )1961وصف رائد األعمال بأنه شخص تحركه الحاجة إلنجاز شيء ورغبة
شديدة في إضافة شيء للحياة.
أما ( )Collins & Moore 1970فقد درسا حوالي  150رائد أعمال وخلصا إلى النتيجة اآلتية
أهم صفاتهم الشدة والصالبة ،مراعاة مصالحهم(برجماتيين) ,يدفعهم أحتياجهم إلى
االستقاللية واإلنجاز .وهم نادرا ما يسعون للحصول على السلطة.
بينما يرى  (1992) Birdيرى رائدي األعمال كالزئبق ،محبون لألفكار الجديدة ،مفكرون،
مخططون ،يحسنون التصرف .أنهم يقتنصون الفرص ،مبدعون ،غير عاطفيون.
بينما يرى  (1988) Dunkelberg, Woo & Cooperأن رائدي األعمال يتفائلون جدا في
عملية أتخاذ القرار .ففي دراسة أجريت على  1994رائد أعمال تبين أن  %81يعتبرون
نسب نجاحهم الشخصية أكبر من  %70ومن الملحوظ أن  %33يرون أن أحتماالت نجاحهم
هي  10من .10
 (1997) Barney & Busenitzأوضحا أن رائدي األعمال يتميزون بالثقة الشديدة في النفس
وتعميمهم الزائد لألمور.
بينما وجد  (1959) Coleأنه يوجد أربع أنواع من رائدي األعمال وهم :المبتكر ،المبتكر
المجمع ،المروج شديد التفاؤل ،مؤسسو المؤسسات .هذه األنواع ال عالقة لها
بالشخصية ولكن لها عالقة بنوع الفرصة التي يواجهها الرائد.

 -5االبتكار في ريادة االعمال

تجربة يكون المستفيد
ٍ
خدمة أو
ٍ
نتج أو
عملي ٌة
تلخيص االبتكا ِر على أنَّ ه
يمكن
َّ
ُ
ُ
ِ
لإلتيان بفكرةٍ جديدةٍ أو ُم ٍ
ُ
ً
حيث
جارية
ِ
لألعمال التِّ
رئيسيا
عامل
االبتكار
يومنا هذاُ ،يعتَ َب ُر
خوضها .وفي ِ
ِ
للدفع من أجل
ًّ
ُ
مستعدا َّ
ًّ
ِ
العنيفة.
ِ
المنافسات
ِ
عالم من
ٍ
الزبائن في
للتمي ِز وإرضاءِ
كطريقة
ٍ
يخدم
ُّ
ُ
ِ

ً
هدفا نصب عينيك .قبل كل شيء يجب أن يطرح رائد األعمال على نفسه هذا السؤال:
 	-1ضع
“لماذا أريد تأسيس هذه الشركة؟“ وستخطئ إن أجبت بأن السبب هو سأمك من وظيفة
ً
أن مديرك يزعجك .فريادة األعمال هي وظيفة ال
صباحا حتّ ى الخامسة
من التاسعة
مساء أو ّ
ً
ً
ً
ذاتيا ،وتنطوي على أدوار ومهام أخرى .لذلك فالهدف ال يجب أن
انضباطا
تنتهي ،وتتطلب
يكون جني المال وجمع ثرورة ،بل تقديم قيمة يمكن للناس أن يستفيدوا منها .عندما تكون
وألن
تقدمه.
ّ
األموال هدفك ،ستدير الشركة بحسب ما تريد أن تجنيه وليس بحسب ما تريد أن ّ
السنوات األولى من تأسيس شركة ناشئة صعبة ومتعبة وتتطلب الصبر والعزم ،تحتاج إلى
ً
شكوكا وانتقادات وعوائق.
سيشجعك عندما تواجه
ي
ّ
هدف غير ماد ّ
تحب فكرتك وتؤمن بها؟ هل تشعر
 -2أحب ما تقوم به واشعر بالشغف حيال مشروعك .هل
ّ
تنس أنّ ك سوف تمضي حياتك في العمل فيها.
بالشغف حيالها؟ هل هي حلم تريد تحقيقه؟ ال َ
ّ
سيؤثر بشكل سلبي على أدائك
تحبها وتؤمن بها ،لن تستمتع بعملك وذلك
لذا ،إذا لم تكن ّ
ّ
ي مشكلة أو
وقدراتك اإلبداعية .باإلضافة إلى ذلك ،سوف تميل
للتخلي عنها فور مواجهتك أل ّ
شك.
ّ
عائق أو
َ
تخش الفشل .ينتظر بعض الناس “اللحظة المثالية“ التي يشعرون فيها بأنّ هم مستعدون
 -3ال
لتأسيس شركة .قد يكون ذلك عندما يحصلون على المال الكافي ،أو عندما يصلون إلى هذا
المثالية ً
ً
أبدا .وإذا لم تفشل ،فهذا
مستعدا أو تجد اللحظة
المنصب ...إلخ .ولكنّ ك لن تصبح
ّ
تتخل عن أحالمك واتبع شغفك.
َّ
يعني أنك ال تحاول بما فيه الكفاية .لذلك ،ال
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ّ
حسن مهاراتك ومعرفتك في
 -5العلم حليفك .على رائد األعمال أن
يتعلم بشكل مستمر .لذلك ّ
مجالك وفي مجاالت أخرى مرتبطة بعملك .شارك في فعاليات وورش عمل في مجالك،
ً
ً
رواد أعمال وأشخاص
واقض
ِ
كثيرا واختر مستشارين ومرشدين
وحصص دراسية .اقرأ
وقتا مع ّ
ً
أيضا!
يفكّرون بالطريقة نفسها ومع خبراء
 	-6اختر الفريق المناسب .أحط نفسك بأشخاص مناسبين تختارهم بنفسك ،فأن يكون لديك فريق
بارع ،سيساعدك على تحقيق النجاح والوصول إلى مبتغاك .يجب أن يؤمن فريقك بما تبنيه،
فالسفينة ال تصل إلى وجهتها إذا كان القبطان البحار الوحيد على متنها .لذلك ،اختر شركاءك
المؤسسين وفريقك ومستشاريك بعناية.
ً
ً
ً
ً
ّ
ومغامرا.
دؤوبا
وعامال
وحالما
قائدا
ويتطلب
تأسيس شركة جديدة صعب للغاية
ً

األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
التعريف بالمهارات الضرورية لتوظيف الشباب.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة وربع.

عدد المشاركين
 20مشارك.

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 20( :دقيقة)
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تظن أن الناس بحاجة إليها،
 -4اعرف السوق التي تستهدفها .لست بحاجة إلى إطالق شركة
ّ
الحالية
المستخدمين
هات
توج
ّ
بل عليك إجراء األبحاث لمعرفة حجم جمهورك واالطالع على ّ
والمستقبلية .ال تريد بذل الوقت والمال والمجهود مقابل شيء لن يستفيد منه أحد في
الوقت الحالي وال في المستقبل .ادرس مدى انسجام منتجك مع السوق وصالحيته واعرف
وقيم الفئة التي تعمل فيها والسيناريوهات اإليجابية التي
تقدم
ّ
منافسيك والبدائل لما ّ
ستعتمدها في حال حصول طارئ.

مخطط الجلسة :مهارات التوظيف

تحديد المهارات الضرورية للتوظيف
تقنية النقاش:
يطرح المدرب/ة السؤال التالي :ما هي المهارات التي يجب أن يتمتع بها الشباب والتي تسهل
لهم التوظيف؟
يدون اإلجابات على اللوح القالب ويحاول التوصل إلى تحديد هذه المهارات ومنها :التواصل،
ّ
المهارات التحليلية والبحثية ،المرونة والقدرة على إدارة األولويات ،بناء العالقات الشخصية ،مهارات
قيادية وسلوك ايجابي ،التخطيط والتنظيم ،التمتع بمعرفة مختلف الثقافات ،التمتع بمهارات
ابداعية والقدرة على حل المشاكل ،العمل بفعالية ضمن الفريق ،مهارات تكنولوجيا المعلومات.

 -3المرحلة الثالثة 45( :دقيقة)
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أهمية بعض مهارات التوظيف
تقنية عمل المجموعات
يوزع المدرب/ة المجموعة الكبرى إلى  4مجموعات صغرى:
يطلب من المجموعة األولى :أوال :التعريف بمهارة التواصل .ثانيا :تحديد لماذا هذه
المهارة ضرورية للتوظيف؟
يطلب من المجموعة الثانية :أوال:التعريف ببناء العالقات الشخصية .ثانيا :لماذا هذه
المهارة ضرورية للتوظيف؟
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يعطي المدرب المجموعات مدة  20دقيقة للتشاور وتسجيل النتائج .تحدد كل مجموعة مندوبا
يعرض نتائج مجموعته .بعد عرض النتائج كلها ،يفتح المدرب النقاش ومن ثم يعرض الشرائح
الضوئية الخاصة بالموضوع.

 -4المرحلة الرابعة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
المعلومات المرجعية :م20-

المعلومات المرجعية :م20-
مهارات التوظيف
في ما يلي أهم مهارات يبحث عنها أصحاب العمل:

 -1مهارات التواصل

تعد هذه المهارات مهمة الى حد كبير بالنسبة الى أصحاب العمل .فقد أشار مؤشر فرص العمل في
ً
طلبا بالنسبة الى  %55من أصحاب العمل في
الشرق األوسط ،فبراير  ،2015الى أن أكثر المهارات
المنطقة هي مهارات التواصل الجيدة في اللغتين العربية واالنجليزية ،ومهارات االستماع الجيدة،
باالضافة الى القدرة على التعبير عن اآلراء واألفكار والتواصل بفعالية مع اآلخرين والتأثير عليهم.

 -2المهارات التحليلية والبحثية

وهي عبارة عن المهارات الفكرية التي تساعدك على تحديد المشاكل وتحليلها ،وإيجاد حل متميز
لها .في الواقع ،تعد القدرة على التحليل والتفكير النقدي ألي نوع من المعلومات ضروري الى حد
كبير فهو أساس اتخاذ قرارات جيدة .وقد برز التفكير التحليلي كواحد من أكثر ثالث مهارات يبحث عنها
أصحاب العمل في المنطقة ،وذلك حسب ما جاء في استبيان حول “المهارات وتوجهات التوظيف
في الشرق األوسط وشمال افريقيا“ ،يناير .2015
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ّ
بالتعلم
 -3الرغبة

ً
جاهدا الكتساب مهارات جديدة ،وطرح أسئلة على مديرك وزمالئك في
يتعين عليك السعي
العمل ،هذا باإلضافة الى اجراء األبحاث الالزمة حول مجال عملك ومواكبة أحدث التطورات .فالرغبة
ّ
بالتعلم هي صفة رئيسية يبحث عنها أصحاب العمل لدى الباحثين عن عمل.

 -5بناء العالقات الشخصية

أي القدرة على التواصل مع مديرك وزمالئك في العمل وكل شخص تتعامل معه في مكان
العمل .في الواقع ،نحن نقضي معظم وقتنا في العمل ،لذا يفضل إقامة عالقات جيدة مع كافة
الموظفين والتعامل معهم بلطف ولباقة.

 -6مهارات قيادية وسلوك ايجابي

القيادة تعني “تمكين“ األشخاص ،وليس إداراتهم والسيطرة عليهم .تساعدك المهارات القيادية
والنظر إلى الجانب اإليجابي من األمور بشكل كبير على تعزيز مسيرتك المهنية .فقد أشار استبيان
حول “المهارات وتوجهات التوظيف في الشرق األوسط وشمال افريقيا“ إلى أن المهارات القيادية
ً
طلبا هذا العام.
ستكون إحدى أكثر الصفات

 -7التخطيط والتنظيم

يتعين عليك التمتع بالقدرة على التنظيم وااللتزام بالمواعيد النهائية .وستساعدك مهاراتك في
التخطيط والتنظيم بشكل كبير على تعزيز كفائتك والتقدم في مسيرتك المهنية.

 -8التمتع بمعرفة مختلف الثقافات

أصبح من الضروري ً
جدا في هذه األيام التمتع بمعرفة واسعة حول الثقافات واألعراق األخرى.
التكيف مع الثقافات والجنسيات
في الواقع ،يبحث أصحاب العمل عن األشخاص الذين يمكنهم
ّ
المختلفة والتعامل بطريقة عادلة ومتساوية مع كافة األشخاص.
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يطلب من المجموعة الثالثة :أوال:التعريف بالقيادة .ثانيا :لماذا هذه المهارة ضرورية للتوظيف؟
يطلب من المجموعة الثالثة :أوال:التعريف بالعمل بفعالية ضمن الفريق .ثانيا :لماذا هذه
المهارة ضرورية للتوظيف؟

 -4المرونة والقدرة على إدارة األولويات

هل لديك القدرة على أداء مهام عدة؟ أصبح من الضروري ً
جدا في سوق العمل الحالي التمتع
التكيف والتأقلم مع سوق العمل في جميع
والتكيف مع كافة التغييرات .حيث يتعين عليك
بالمرونة
ّ
ّ
األوقات ،واستغالل يومك بفعالية من خالل إعداد قائمة بمهام عملك .أشار استبيان حول “مصادر
اللهو في العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا“ ،ديسمبر  ،2013الى أن  %94من
ً
واحدا من هؤالء!
المهنيين في المنطقة يستخدمون الئحة المهمات لتنظيم يومهم ،فكن

 -9التمتع بمهارات ابداعية والقدرة على حل المشاكل

يبحث أصحاب العمل في المنطقة عن األشخاص المبدعين والذين يفكرون بطريقة متميزة ومبتكرة.
ً
طلبا من قبل أصحاب العمل في العام ،2015
وقد برزت المهارات اإلبداعية كواحدة من أكثر المهارات
حسب ما جاء في استبيان حول “المهارات وتوجهات التوظيف في الشرق األوسط وشمال افريقيا“.

 -10العمل بفعالية ضمن الفريق

هل تعمل بفعالية ضمن فريق عملك؟ من الضروري ً
جدا المساهمة بفعالية في كافة المشاريع الخاصة
ً
ً
كبيرا بطريقة تفاعلك وتعاملك مع أعضاء فريقك.
اهتماما
بفريق عملك ،فأصحاب العمل يبدون

 -11مهارات تكنولوجيا المعلومات

معظم الناس يحتاجون إلى بعض مهارات تكنولوجيا المعلومات للعثور على عمل اليوم .حيث أن
اكتساب مهارات تكنولوجيا المعلومات األساسية واإللمام باستخدام الحاسوب قد يفتح مجموعة
واسعة من فرص العمل ويساعدك على تسويق نفسك في مكان العمل.
حريصا ً
ً
جدا على اكتساب وظيفة أحالمك ،عليك أن تجيد مهارات التوظيف الالزمة.
فإن كنت
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العناوين الرئيسية
التعريف بالمهارات الحياتية
أهمية وأهداف
أنواع وتصنيف
عالقة المهارات الحياتية بتثقيف األقران
المهارات الحياتية :المعلومات المرجعية
المهارات الحياتية للتثقيف الصحي
واإلجتماعي
مخطط جلسات بعض المهارات الحياتية
المعرفة
=
اإلختيارات
للجميع

صانعو
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التغيير

تمكين
الشباب

تعجيل
تحقيق
الوعد
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تعريفات عديدة وضعت لتوضيح مفهوم المهارات الحياتية تركزت بمجملها حول القدرات الضرورية
إلدارة الذات وإعتماد السلوكيات المتوافقة مع الظروف والحاالت المتغيرة.
من هذه التعريفات:
هي القدرات إلتخاذ سلوك تكيفي وإيجابي تمكن األفراد من التعامل بفاعلية مع
متطلبات الحياة اليومية وتحدياتها“( .تعريف منظمة الصحة العالمية عام )1993
التصرف بفعالية مع المتغيرات اليومية ،إدارة الذات وحياة الشخص ،الفعالية في العمل
واإلنتاج ،التعرف واإلستجابة ألحداث الحياة المهمة.
التكيف مع المجتمع الذي يعيشون فيه ،وتركّز على
المهارات التي تساعد التالميذ على
ّ
النمو اللغوي ،الطعام ،ارتداء المالبس ،القدرة على تحمل المسؤولية ،التوجيه الذاتي،
المهارات المنزلية ،األنشطة اإلقتصادية ،والتفاعل االجتماعي.
مجموعة القدرات الشخصية التي تكسب المتعلم ثقة في نفسه تمكنه من تحمل
المسؤولية ،وفهم النفس واآلخرين ،وإنجاز المهام الموكلة إليه بكفاءة عالية ،واتخاذ
القرارات الصائبة بمنهجية علمية وسليمة .
هي نهج لتغيير أو لتطوير سلوك مصممة لتتوصل إلى موازنة بين المعلومات
والمواقف والمهارات (معجم المصطلحات التربوية).
المهارات الشخصية واالجتماعية الالزمة لألفراد للتعامل بثقة واقتدار مع أنفسهم ومع
اآلخرين ومع المجتمع ،وذلك باتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة وتحمل المسؤوليات
الشخصية واالجتماعية ،وفهم النفس والغير وتكوين عالقات إيجابية مع اآلخرين وتفادي
حدوث األزمات والقدرة على التفكير االبتكاري.
ً
وفقا للموضوع
من خالل اعتماد نهج تثقيف األقران يتباين اختيار المهارات المختلفة والتركيز عليها،
تبرز بقوة في موضوع الوقاية من فيروس
وللظروف (على سبيل المثال ،فإن مهارة إتخاذ القرار ُ
ً
بروزا
نقص المناعة البشرية المكتسب/إيدز ،في حين أن مهارة إدارة النزاعات ُيمكن أن تكون أكثر
متميزة بعضها عن اآلخر،
في برنامج لثقافة السالم) .ومع أن القائمة توحي بأن هذه المهارات
ِّ
ً
معا أثناء التطبيق العملي .على سبيل المثال ،فإن مهارة
واحد
ٍ
آن
فإن العديد منها ُيستخدم في ٍ
ً
غالبا ما تتضمن مهارة التفكير الناقد (ما هي خياراتي؟) ومهارة حل المشكالت (ما هو
إتخاذ القرار
الحل األفضل لي؟) .وفي نهاية المطاف ،فإن التفاعل بين المهارات هو الذي يساهم في إنتاج
المخرجات السلوكية .لذا تنطبق المهارات الحياتية على مختلف أوجه الحياة المهنية ،اإلجتماعية،
ُ
فضال عن مختلق األوجه الصحية.
اإلقتصادية ،الشخصية،
ً

 -2أهمية وأهداف
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إن تحول الفرد من مرحلة الطفولة التي يعتمد فيها على رعاية وحماية الوالدين إلى مرحلة البلوغ
والتي يبدأ فيها باإلعتماد على نفسه ،هي عملية حيوية وهامة .في الماضي ،كان الشبان/
الشابات يتعلمون المهارات والمعرفة الالزمة لهذا التحول من اآلباء واألمهات ،واألقارب والجيران
وغيرهم من الكبار الذين تربطهم بهم عالقات وثيقة .وقد شهد المجتمع خالل الخمسين سنة
ً
تغييرا في البنية اإلجتماعية انعكس على عملية التحول هذه .في أيامنا هذه إن الشبان/
الماضية
الشابات يقضون وقتا أقل مع أهلهم ،مما يؤدي إلى زيادة دور المعلمين والعاملين مع الشبان/
الشابات وكذلك أقرانهم في مساعدتهم على اكتساب المهارات الحياتية الضرورية.

تهدف هذه المهارات إلى تطوير نظرة ومقاربات الشباب ألنفسهم وللظروف المحيطة بهم،
فتساعدهم على:
التعرف على الذات وتمكين الوعي الذاتي لديهم والتعامل مع الذات بثقة وإقتدار؛
التعرف على كافة التغيرات اإلجتماعية والتحوالت الخارجية والظروف المحيطة بهم؛
مواجهة التغيرات الخارجية والتعامل معها؛
التعامل مع اآلخرين بإيجابية وترجمة المعارف المكتسبة والمواقف إلى سلوكيات إيجابية؛
أن اإلنسان كائن اجتماعي ال يقوى على العيش في معزل عن اآلخرين ،فإنه يحتاج إلى
وبما َّ
مجموعة من المهارات الحياتية التي تمكنه من التواصل مع اآلخرين ،والتفاعل معهم ،وتعينه على
تحقيق أهدافه بنجاح ،وتكفل له حياة اجتماعية سعيدة ،وتسمح له بالتكيف مع المستجدات.
وبقدر ما يتقن المتعلم المهارات الحياتية يكون تميزه في حياته أفضل .لذلك ،فإن المقاربات
العصرية تعمل على تسليح المتعلم بحزمة من المهارات التي تتكامل مع منهجية علمية لتساعده
على التعامل مع مواقف الحياة المختلفة ،وعلى احتمال الضغوط ،ومواجهة التحديات اليومية.
من هنا ضرورة االهتمام بالمهارات الحياتية ،وتزويد كل متعلم بها ،كي يستطيع أن يواجه المتغيرات
والتحديات العصرية التى يتسم بها هذا العصر ،وكذلك أداء األعمال المطلوبة منه على أكمل وجه.
تكتسب المهارات الحياتية أهميتها بالنسبة للشاب والشابة من خالل النقاط التالية:
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 -1التعريف بالمهارات الحياتية

ً
عاما الماضية على تطوير
عكف التربويون وغيرهم من العاملين مع الشبان/الشابات عبر الثالثين
وتنفيذ مناهج خاصة بالمهارات الحياتية لألطفال والشبان/الشابات.

تساعدهم على مواجهة مواقف الحياة المختلفة ،والقدرة على التغلب على المشكالت
الحياتية والتعامل معها بحكمة؛
تشعرهم بالفخر واالعتزاز بالنفس ،فعندما يطلب منهم أن يؤدوا عمال من األعمال
ويتقنوا ما يطلب منهم ،فإنه يزيد ثقة اآلخرين بهم ،ويعطيهم المزيد من الثقة بالنفس؛
تساهم في نجاحهم في حياتهم؛
تمكنهم من التعامل مع اآلخرين وإقامة عالقات طيبة معهم قائمة على المودة؛
تساعدهم على الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق وذلك لكشف الواقع الحياتي؛  
تزيد دافعيتهم للتعلم؛
تساعدهم في التعرف على ذاتهم واكتشاف عالقاتهم باآلخرين.
إذا تساعد المهارات الحياتية في التطور الشخصي للفرد وفي تحسين العالقات المتبادلة مع
محيطه لكي يتمكن من إستثمار جهوده في العمل من اجل نفسه ومن اجل اآلخر والمجتمع .هذا
وترافق هذه المهارات الفرد طيلة فترة حياته فتتطور مع تراكم التجارب والخبرات لتؤمن له سهولة
الحصول على الفرص والتعامل معها والنجاح على األصعدة كافة.

 -3أنواع وتصنيف
تصنف منظمة الصحة العالمية المهارات الحياتية وفقا لثالثة محاور:
المهارات االجتماعية :التواصل ،التعاطف ،إدارة النزاع والتفاوض ،العمل الفريقي ،الحزم والرفض
بإيجابية ،المناصرة وكسب التأييد.
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المهارات العاطفية :تقدير الذات ،إدارة الوقت والضغط ،إدارة المشاعر.

 .Iالتواصل

 -4عالقة المهارات الحياتية بتثقيف األقران
تلعب المهارات الحياتية دورا هاما في تثقيف األقران إذ أن التثقيف ليس فقط إعطاء معلومات
أو معارف معينة .بل النتيجة النهائية هي التغيير في السلوكيات والتصرف إلحترام مبادئ متعددة
كالصحة أو مشاركة الشباب وغيرها.
من هنا تعتبر المهارات الحياتية العمود الفقري لتثقيف األقران ألنها تؤمن تطبيق المعلومة بشكل
مالئم فيتم إستثمارها في الحاالت والمواقف المتعلقة بحياة الشباب وبالوقاية من الضغوطات
الخارجية ،لتقليص فرص إنغماس الشبان/الشابات في السلوك المحفوف بالخطر.
فموضوع الزواج المبكر أو المواطنة أو الحد من العنف المبني على النوع اإلجتماعي أو الصحة
اإلنجابية والجنسية وغيرها من المواضيع تبقى معلومات نظرية مهمة ولكن بإقترانها بالمهارات
الحياتية تؤمن لألقران سبل عيشها بشكل سليم كي ال تبقى معلومات نظرية فقط وخاصة أن من
أدوار مثقفي األقران تأمين المهارات الضرورية للشباب.
مثاال على ذلك فإن موضوع الزواج المبكر يبقى موضوعا جافا بالنسبة للشباب إال إذا اقترن
ب“مهارة الحزم وكيف أقول ال“ و“التواصل“ و“إدارة النزاعات“ لتزويد الشباب بالمهارات الضرورية
للحد من هذه الظاهرة.
من هنا تعتبر المهارات الحياتية موضوعا متعلقا بكافة المفاهيم األخرى وليس موضوعا منفصال
عنها .فهو يؤمن للشباب الفرصة للحد من كافة اآلفات التي يعنى بها تثقيف األقران (كالعنف
المبني على النوع اإلجتماعي وغيره) أو دعمهم للقيام باألدوار المطلوبة منهم (كالمشاركة وريادة
األعمال).
مما ال شك فيه أن لكل مفهوم من المفاهيم مهارات حياتية خاصة ضرورية للشباب للتمرس بها.
عدا عن أن كل المهارات الحياتية ضرورية لكل المواضيع والقضايا.

 -5المهارات الحياتية :معلومات مرجعية
ترد في هذا الفصل المعلومات األساسية المتعلقة بكل مهارة من المهارات الحياتية دون الغوص
في تفاصيلها .يتم عرض المهارات استنادا للتصنيف الذي ورد في الفصل األول :المهارات
اإلجتماعية ،المهارات اإلدراكية والمهارات العاطفية.
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 -1التعريف
يعرف التواصل بأنه إنتاج أو توفير أو تجميع البيانات والمعلومات الضرورية ،ونقلها وتبادلها أو
َ
إذاعتها ،بحيث يمكن للفرد أو الجماعة إحاطة الغير بأمور أو أخبار أو معلومات جديدة أو التأثير في
سلوك الفرد أو الجماعات أو التغيير في هذا السلوك وتوجيهه وجهة معينة.
يعرف أيضا على انه عملية تفاعل متبادلة بين مرسل ومستقبل.
كما َ
يتمثل الهدف من التواصل في إقامة عالقات جديدة وتوثيق العالقات القائمة بين الناس او
المجموعات .من أجل كمال عملية التواصل يجب اال يقتصر التبادل على محتوى الرسالة وحسب بل
مراعاة انطباع المرسل إليه ومشاعره وتجاوبه مع الرسالة (المشاعر والعالقات الشخصية) .تهدف كل
عملية إتصال إلى إقناع اآلخرين أو تغيير وجهات نظرهم أو سلوكهم أو مهاراتهم ،أي التأثير بهم .من
شروط نجاح هذه العملية ،القدرة على التأثير في اآلخرين من جهة وتأثر المرسل بالرسالة موضوع
اإلتصال من جهة أخرى.
يتميز التواصل بسبعة عناصر هامة:
ّ
والمتلقي)
ّ
1.المتحدثان (المرسل
2.الرسالة (اللفظية وغير اللفظية)
3.قناة اإلتصال
4.التغذية الراجعة
5.الضجيج
6.اإلطار
7.النتيجة
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المهارات اإلدراكية :التفكير بطريقة إبداعية ،التفكير الناقد ،حل المشكالت واتخاذ القرار.

أ -المهارات االجتماعية

والمتلقي
ّ
 -1المتحدثان :المرسل
يشارك المتحدثان في عملية تفاعلية يتم خاللها تبادل الرسائل في الوقت عينه وباإلتجاهين:
المتلقي باإلصغاء (والرد برسائل
ّ
المرسل يتحدث (بتوجيه رسائل اللفظية وغير اللفظية) فيما يقوم
لفظية وغير لفظية) لمضمون الرسائل .خالل عملية التحدث واإلصغاء ،يعمد كل من المرسل
والمتلقي إلى إرسال التغذية الراجعة من خالل التعابير غير اللفظية (تعابير الوجه وحركات الجسم
ّ
والتواصل بالنظر) والتعابير اللفظية.
وتلقيها بفاعلية تُ بنى على تمتّ عهم
ّ
إن قدرة المتحدثين على توجيه الرسائل والتغذية الراجعة
بمهارات التواصل .وتتمحور هذه المهارات حول المضمونين اللفظي وغير اللفظي للرسالة.

 -2الرسالة
هي عبارة عن محتوى عملية التواصل  ،وتحدث باإلتجاهين ،ولها مضمونان أساسيان :الرسائل
مكتوبا أحيانً ا (الرسائل
اللفظية والرسائل غير اللفظية .ويكون مضمون الرسالة في التواصل
ً
بيانيا (الرسائل البيانية).
المكتوبة) أو
ً
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الرسائل غير اللفظية
يعبر عنه خالل التواصل وال يشمل الكالم يعتبر رسائل غير لفظية ،ويشمل:
كل ما َّ
حركات الجسم :كحركات اليدين ،أو اإليماء بالرأس ،أو الهز المتكرر للقدمين.
وضعية الجسم :كالوقوف ،أو الجلوس ،أو انحناء الجسم أو الرأس ،أو تكتّ ف اليدين ،أو
االستناد.
التواصل بالنظر :كالنظر بإيجابية أو بسلبية ،وتركيز النظر على منطقة الوجه ،والنظر إلى
بعيدا عن عيني المتحدث.
األسفل أو
ً
جنائب الكالم :ما يظهره النطق إلى جانب اللغة الكالمية كنبرة الصوت ،أو طبقة الصوت،
أو سرعة النطق ،أو التلعثم ،أو التمتمة في النطق ،أو فترات السكوت ،أو التردد في
النطق.
المسافة بين المتحدثين :اإلقتراب أو اإلبتعاد بالمسافة بين الطرفين له دالالت في نقل
معينة.
معاني
ّ
تعابير الوجه :كاإلبتسام ،والعبوس ،وومض العينين ،والغمز ،وزم الشفتين.
التغيرات الفيزيولوجية :كالتعرق ،أو االرتعاش ،أو شحوب الوجه ،أو احمرار لونه.
ّ

الرسائل المكتوبة
إنها العنصر الكالمي المكتوب.
الرسائل البيانية
عنصرا
تتضمن
مكونة من صور ،ورسومات ،وجداول ،ورسم بياني ،الخ .كما يمكن أن
إنها رسائل
ً
ّ
ّ
مكتوبا.
كالميا
ً
ً

 -3قناة اإلتصال
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 -4التغذية الراجعة
تبين
ّ
التغذية الراجعة هي الرسائل التي يجيب
متلقي الرسالة من خاللها على المرسل ،وهي ّ
المتلقي.
ّ
تلقي الرسالة ،كما تظهر ردة فعل
للمرسل مدى دقة ّ
يتيح هذا الرد للمرسل تنظيم الرسالة ،أو تعديلها ،أو تكرارها من أجل تحسين التواصل والتأكد من
المتلقي للرسالة.
ّ
فهم
يشجعه
ويسهل عليه عملية التعبير ،كما
الحصول على التغذية الراجعة ُيشعر المتحدث باالرتياح،
ّ
ّ
على المزيد من االنفتاح والصراحة.

 -4.1مهارات التواصل

والتفهم
المتلقي التغذية الراجعة من خالل عملية اإلصغاء ،وإبداء االهتمام ،والفهم،
ّ
يقدم
ّ
ّ
المرسل ،وتُ دعى مهارات التواصل .تُ كتسب هذه المهارات بفضل التمرين
ِ
للرسائل التي يبعثها
أما الجدير
الرسمي.
غير
التواصل
سياق
في
التعبير
أثناء
ا
عفوي
يحدث
منها
العديد
والخبرة ،مع أن
ّ
ً
ذكره فهو أن أهم المهارات في التغذية الراجعة هي مهارة اإلصغاء.

 -4.1.1اإلصغاء

أيضا باالستماع اليقظ ،هو العنصر األساسي في عملية التواصل
اإلصغاء ،الذي ُيشار إليه ً
الفعال .إنه عملية نشطة تشمل جميع الحواس وليس حاسة السمع فقط.
ّ
واعيا بالتركيز الكامل لإلستماع وفهم رسالة المتحدث .كما تقتضي من
قرارا
تتطلب عملية اإلصغاء
ً
ً
ّ
بالصبر أثناء
ي
والتحل
المتحدث،
يقوله
ما
تجاه
حكمي
وغير
حيادي
موقف
على
المستمع المحافظة
ّ
فترات الصمت ،أو البطء ،أو التعثر في التعبير لدى المتحدث.

أما القناة فهي الوسيلة المادية (الفيزيائية) التي يتم من خاللها
هناك عدة قنوات إتصال شخصي؛ ّ
نقل الرسالة وترتبط بالحواس التي تُ ستخدم في تلقيها.

جدا أثناء اإلصغاء أن يظهر المستمع للمتحدث االحترام واالهتمام الصادق
إلى ذلك ،من المهم ً
وتفهم موقفه.
لها
فهمه
إلى
بوضوح
لفهم رسالته وأن يشير
ّ

أمثلة:
أساليب التواصل المرتبطة بالقناة المرئية (البصرية):
وجها لوجه ()Face- to- Face
المقابلة
ً
والمطويات ( ،)Leaflets/Flyersوالمنشورات ،وأنواع أخرى من
الملصقات (،)Posters
ّ
المطبوعات
العروض التطبيقية ()Demonstrations
النصية القصيرة التي يتم تبادلها عبر الهاتف الخلوي ()SMS
الرسائل
ّ

والتفهم للرسالة
 -4.1.2إبداء اإلحترام ،واإلهتمام ،والفهم،
ّ

أساليب التواصل المرتبطة بالقناة السمعية:
وجها لوجه
المقابلة
ً
التكلم عبر الهاتف
الرسائل اللفظية المتبادلة عبر الهاتف الذكي
أساليب التواصل المرتبطة بقنوات أخرى:
اللمس :التربيت على الكتف للتشجيع أو التخفيف من األلم
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الرسائل اللفظية
كون المضمون
وي
كلمات
بصيغة
المعلومات
نقل
خالله
من
يتم
الذي
النطقي
الكالمي
إنها العنصر
ُ ّ
الفكري للرسالة.

الشم :التعطر أو إزالة الروائح الكريهة عند استقبال الضيوف
الذوق :قبول تناول أو شرب ما يقدمه أهل البيت أثناء زيارة الضيف إلى المنزل

المتلقي استخدامها كي يظهر
ّ
عدة لتقديم التغذية الراجعة أثناء التواصل يستطيع
هناك طرق ّ
بتمعن ،واهتمام صادق ،واحترام ،وأنه يستوعب معنى الرسالة،
عنه
ر
يعب
لما
يصغي
للمتحدث أنه
ّ
ّ
ويتفهم موقفه.
ويتعاطف مع المتحدث،
ّ
وتشمل طرق تقديم التغذية الراجعة رسائل غير لفظية ولفظية.
الرسائل غير اللفظية لتقديم التغذية الراجعة
االبتسام :يشير إلى الفهم ،والتشجيع ،والموافقة.
التنبه إلى
التواصل بالنظر :يشير إلى االهتمام والتركيز على ما يقوله المتحدث .ويجب
ّ
مثال أو إلقاء النظرات الحكمية ،فلذلك تأثير سلبي على مواصلة
عدم المبالغة كالتحديق
ً
المتحدث لرسالته.
وضعية الجسم :اتخاذ وضعية للجسم تنُ ُّم عن اإلهتمام واإلسترخاء اليقظ ،كالميل إلى
األمام (وليس إلى الخلف بوضعية الالمباالة) أثناء الجلوس ،على أن يكون مستوى الرأس
قليال لجهة اليمين أو اليسار إلظهار
تقريبا لمستوى رأس المتحدث ،أو حني الرأس
موازيا
ً
ً
ً
النية في التركيز على ما يقال.
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الرسائل اللفظية لتقديم التغذية الراجعة
التذكّر :إذا كان سبق أن حصل أي تواصل بين الطرفين ،من المفيد أن ُيظهر المستمع
للطرف اآلخر أنه يذكر النقاط الهامة (أو على األقل إسم المتحدث) التي برزت في
الحديث السابق من خالل ذكر هذه النقاط أمام المتحدث .يمكن اللجوء إلى تدوين بعض
الحقا واإلستعانة بها في المقابلة التالية ،مما يمنح
ً
المالحظات أثناء المقابلة للتذكّر
شعورا باإلهتمام للموضوع ومتابعته .لكن ،ينبغي أن يجري ذلك مع بعض
المتحدث
ً
الكراس أو
طابعا
التحفظ حتى ال يشعر المتحدث بأن المقابلة أخذت
رسميا لوجود ّ
ً
ً
التدوين على األوراق.
التعزيز اإليجابي :يشمل التعزيز اإليجابي عبارات قصيرة مشجعة مثل “هم...نعم
يسهل مسار
نعم...أكمل ،أسمعك“ .إن استخدام عبارات مشجعة أثناء عملية اإلصغاء
ّ
سيما إذا كان يشعر بالقلق ،أو
التواصل
ويشجع المتحدث على المضي في التعبير ،ال ّ
ّ
المتلقي يستمع
ّ
اإلحراج ،أو الخجل ،أو الخوف ،أو الحزن .كما يطمئن ذلك المتحدث بأن
إليه ويفهم ما يقوله.
التوضيح :هو سعي المستمع إلى التأكد من فهم ما يقوله المتحدث من خالل طرح
غالبا ما تكون عبارة عن إدالءات بعدم الفهم أو أسئلة مفتوحة.
أسئلة توضيحيةً ،
مثال:
ً
متأكدا من فهم ما تقول“...
“لست
ً
“الموضوع ما زال غير واضح بالنسبة إلي“...
“هل بإمكانك إعادة ما قلت ،لو سمحت؟“

 -4.1.3ترديد المعنى المفهوم ()Reflecting

 -4.1.6التعاطف

هو التحسس لوضع اآلخر كما لو أنه يشاركه الوضع ذاته ،وإظهار التفهم لهذا الوضع بقول كلمات
أو تالوة جمل مالئمة للموقف أو الظرف.

 -5الضجيج
هو أي عامل يؤدي إلى إعاقة توجيه الرسالة بين المتحدثين أو تلقيها ،أو يؤدي إلى تشويه معنى
رسلت.
قصد بها حين ُأ ِ
الرسالة بحيث أن الرسالة المتلقاة تختلف في الفحوى عما كان ُي َ
ّ
المولد الكهربائي الذي يعيق عملية السمع ،وإنما
إذا ليس فقط “الضجيج“ المادي ،كصوت
الضجيج ً
تلقي الرسالة من قبل المتلقي.
أيضا عدة عوامل أخرى تصرف اإلنتباه أو تتداخل مع كيفية ّ
يشمل ً
هذه العوامل تكون لها مصادر داخلية وخارجية.
بعض المصادر الخارجية للضجيج هي:
كل ما يتعلق بالبيئة المحيطة من مشاهد ،أو أصوات ،وروائح ،أو أي خصائص أخرى كدرجة الحرارة ،أو
الرطوبة ،أو اإلكتظاظ.

يردد المستمع ما قاله المتحدث ولكن بصيغته الخاصة فيكون قد عكس (كالمرآة) معنى فهمه
ّ
للرسالة من ناحية المضمون اللفظي (الكالم الذي قيل) والمشاعر المرافقة لذلك المضمون ،ثم
تعليقا على هذا الترديد من قبل المتحدث يشير له من خالله بأنه على صواب.
ً
ينتظر

بعض المصادر الداخلية للضجيج هي:
مثال :لغة غريبة ،مصطلحات تقنية.
الضجيج اللغوي :وهو يشكل عائقا أمام فهم اللغة
ً
الضجيج الفيزيولوجي :وهو ناتج عن المرض ،أو عدم اإلرتياح ،أو اإلعاقة الجسدية
(البصرية ،السمعية ،في النطق ،في الذاكرة).
الضجيج النفسي :وهو ناتج عن الشعور بالقلق ،واإلرتباك ،واإلنحياز ،واإلثارة ،والغضب.
الضجيج الفكري/الثقافي :وهو يؤدي إلى إفراط أو شح نسبي في المعلومات التي يتم
خصوصا عندما يكون هناك تفاوت كبير في المستوى الفكري/الثقافي
تلقيها،
إرسالها أو ّ
ً
مفتقرا إلى المعلومات ،وكال
فائضا بالمعلومات أو يكون
ً
بين المتحدثين ،فيكون الحديث
ً
األمرين يؤدي إلى صعوبة في استيعاب الرسالة أو فهمها.

 -4.1.4اإليجاز ()Summarization

 -6اإلطار

تهدف هذه العملية إلى:
السماح للمتحدث بإعادة سماع أفكاره بطريقة أخرى والتركيز على ما قاله وشعر به
إدراك المتحدث بأن المستمتع يحاول أن يرى “الدنيا“ (وجهة النظر) من منظاره
تأكد المتحدث من أن رسالته قد ُف ِهمت
تشجيع المتحدث على اإلستمرار في التواصل
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مشجعة ،أو تنم عن التقدير لقيام المرسل بعمل ما ،أو تدل
يمكن التعبير عن اإلقرار من خالل جمل
ّ
مثال:
فعال.
المتلقي مدرك لمضمون ما تلقاه من رسائل على أنها حقيقة يعيشها المرسل
ّ
على أن
ً
ً
تماما ...مئة بالمئة...
طبعا ،وكيف ال؟ معلوم ...أكيد...
“أعي ذلك ،نعم ...هذا هو المطلوب!
ً
ً
أمر جيد“...
أحسنت ...ما فعلته ٌ

تلخص مضمون الحديث الذي جرى ،ويمكن
اإليجاز هو اإلستخدام اإليجازي للعبارات والجمل التي ّ
اللجوء إليه في الحاالت التالية:
لمراجعة ما تم بحثه في زيارات سابقة
تطرق إليها المتحدثان
التي
األساسية
في آخر المقابلة لتخليص سائر النقاط
ّ
لتصويب الحديث في اتجاه معين ،إذا ما خرج عن نطاقه األصلي
لالنتقال من موضوع إلى آخر بلباقة ومن دون التسبب باإلحراج
وقشت أثناء
يتيح استخدام اإليجاز للطرفين تصحيح أي سوء فهم للنقاط التي استً ع ِرضت أو نُ ِ
فعال.
المقابلة/الزيارة ،فيشعر كالهما أن وجهة نظره قد ُف ِهمت بدقة
ً

تتأثر عملية التواصل باإلطار الذي يتم فيه التواصل .ولإلطار عدة أبعاد يجب أن تُ ؤخذ بعين االعتبار
لقدرة تأثيرها على نتيجة التواصل.

 -6.1اإلطار البيئي

هي المساحة الفعلية للموقع الذي يحدث فيه التواصل ،ومظهر المكان ،وحالته البنيوية ،ومدى
التأثيرات الفيزيائية فيه كاإلضاءة والحرارة ،الخ.
مثال :المطار ،المخيم ،العيادة ،الحديقة ،الشارع.
ً
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حركات الجسم :اإليماء بالرأس لتأكيد الفهم .عدم العبث بأغراض كاألوراق ،أو النظر إلى
ينم عن الملل أو عدم اإلكتراث ،أو اللهو
الساعة ،أو هز القلم ،أو حك الرأس ،ألن ذلك قد ّ
وعدم التركيز ،أو إبداء ّ
قلة االحترام للشخص اآلخر.
يعبر عنه المتحدث ،إلبداء التعاطف،
ٍ
تعابير الوجه :اإلستجابة بتعابير
وجه مطابقة لما ّ
والتفهم ،والمشاركة الوجدانية لموقف المتحدث.
ّ

 -4.1.5اإلقرار

اإلقرار هو إظهار المتلقي إدراكه للمواقف/التعابير/األفعال التي تصدر عن المتحدث أو أي تغيرات
متعلقة بها على أنها حقائق .فبذلك يشجع المتحدث على مواصلة التعبير الصريح والمنفتح ،ويعزّ ز
ويوطد عنصر الثقة في العالقة بين المتحدثين.
ثقته بنفسه،
ّ

155

الدليل التدريبي لمدربي مثقفي األقران في المنطقة العربية /القسم الثالث

الظرف اإلجتماعي :يرتبط باألدوار (طبيب ومريض) ،والمسؤوليات (أم وطفلها) ،والرتب اإلجتماعية
مثال قد يؤدي
(مدير وموظف) التي ينتمي إليها المتحدثين .فالفارق النسبي في الوضع الوظائفي
ً
إلى تفاوت في السلطة بين المتحدثين فيؤثر على سير التواصل بينهما بطريقة سلبية .ويؤثر
اإلطار اإلجتماعي على طريقة التصرف بشكل عام لدى الشخص ذاته فعلى سبيل المثال ،الطريقة
التي يتكلم بها الطبيب مع زمالئه تختلف عن تلك التي يستخدمها مع أفراد عائلته.
الظرف النفسي/العاطفي :تتأثر عملية التواصل بالمناخ العاطفي والنفسي للمتحدثين ،السيما
عاطفيا أو مؤدية إلى فقدان السيطرة في التعبير فتعرقل
إذا كانت الرسائل المتبادلة مشحونة
ً
استيعاب الرسالة.

 -6.3اإلطار الثقافي

وتطوره
اإلطار الثقافي هو مجموعة القيم ،والمعتقدات ،واألسس المرتبطة بأسلوب التواصل
ّ
لدى الطرفين .عندما يختلف اإلطار الثقافي من طرف إلى آخر ،يمكن أن ينتج عن ذلك سوء تفاهم
وفرص ضائعة لفهم المعاني ،والتعلم ،واكتساب فوائد التواصل الفعال بشكل عام.
ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى ضجيج ثقافي كما ُذكِ ر أعاله.

 -7نتيجة التواصل
أثرا ما على كِ ال الطرفين/األطراف
يترك التفاعل المتواصل من خالل تبادل الرسائل والتغذية الراجعة ً
كافة .قد يكون األثر على الصعيد العاطفي ،أو المادي ،أو الثقافي ،أو الفكري ،أو على
المشاركة ّ
سلبيا حسب ما يعتبره كل من األطراف .ولكن ال بد من
إيجابيا أو
أثرا
األصعدة
ً
ً
جميعا .وقد يكون ً
ً
تغي ًرا عند الطرفين /األطراف.
نتيجة ما تحدث ّ
سلبيا ،إذ أنها تفي بغرض معين (تحقيق
النتيجة عبارة عن نوع من المكافأة حتى وإن كان مضمونها
ً
أهداف وغايات خاصة أو عامة ،توطيد عالقة ،مشاجرة ،عتاب ،توبيخّ ،
تعلم أمر جديد ،ترفيه ،تأديب،
تعزيز موقف ،إطمئنان عن حالة شخص عزيز ،الخ.).
وبالتالي ،تساهم النتيجة في تطوير سير العالقات ،وتقديم نوعية الحياة وأسلوبها بشكل أو بآخر.

 .IIالتعاطف
 .1التعريف
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تفهم مشاعر الشخص اآلخر وحاجاته وآالمه ،هو القدرة على فهم وإدراك حالته النفسية .يعرف
هو ّ
(روجرز  )1982حالة التعاطف بأنها القدرة على اإلحساس بمشاعر اآلخرين وفهم معنى هذه المشاعر
يحسها،
دون فقد النّ فس ،أي اإلحساس بمشاعر شخص آخر – سعادة أو حزن أو غضب …الخ – كما
ّ
وإدراك األسباب الحقيقية خلفها دون فقدان للمشاعر واألحاسيس الشخصية (.)Roger,C 1982
فالتعاطف يعني الدخول إلى العالم الداخلي لشخص آخر ويقتضي من المتعاطف أن يكون شخصا
حساسا لحظة بلحظة ،ومدركا لألسباب الكامنة وراء المشاعر ،والتعايش مع الشخص ،وعدم الحكم
ّ
ويعـرف بعض المختصين
على مشاعره – جيدة أو سيئة ،صحيحة أو خاطئة – وإشعاره بكل ذلك.
ّ
مصطلح التعاطف بأنه المشاركة والتفاعل الوجداني المتزن.

من هذا المنطلق يرى (عثمان )1977،أن للتعاطف ثالثة عناصر أساسية هي:
الحسية أو دقة الحس؛
الشفافية
ّ
المهارة التفسيرية لمعنى األحاسيس؛
االستجابة المناسبة لها.
الحسية تعني القدرة على اإلحساس بمشاعر الطرف اآلخر الظاهرة وغير الظاهرة ،فال
فالشفافية
ّ
يكفي أن يدرك المتعاطف مشاعر الطرف اآلخر الظاهرة سواء أكانت غضبا أو خوفا والتي يمكن
مالحظتها بسهولة من خالل العالمات الخارجية ،بل عليه أن يستشف المشاعر الحقيقية المتخفية
خلف األساليب الدفاعية المختلفة.
أما المهارة التفسيرية لهذه المشاعر فتعني تفسير المشاعر وربطها بموقف الطرف اآلخر ،وكذلك
الظروف واألوضاع الصحية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية المحيطة به ،فبدون هذا التفسير
يصبح التعاطف كالرصد الفلكي الذي يرصد ما يراه دون تحليل أو تفسير ،أو من يالحظ التجربة
العلمية دون تفسير وتحليل لنتائجها.
وأخيرا فإن االستجابة لمشاعر الطرف اآلخر وأفكاره هي العملية التي تعقب عمليتي اإلدراك
والتفسير .وهي مهارة تعتمد إلى حد كبير على قدرة المتعاطف للتعبير سواء باللفظ  أو
الحركة أو اإلشارة .ويختلف األشخاص في أسلوب استجاباتهم تبعا الختالف سنهم ومستوى
تعليمهم وتوجهاتهم.
التعاطف إذا مهارة إنسانية تبدأ بفهم اآلخر والقدرة على أن يضع الشخص نفسه محل اآلخر وتفهم
مشاعره وأحاسيسه .هو ليس عملية عشوائية بل عملية لها أصولها وقوانينها ،وبالتالي يمكن
مالحظة مدى النجاح اإلجتماعي الذي يحققه الفرد الذي يتمتع بسمة التعاطف .بل إن التعاطف له
ارتباط قوي بالذكاء االجتماعي كمهارة يتمتع بها أولئك األفراد الناجحون في حياتهم العملية.
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 -6.2اإلطار الظرفي

يتضمن اإلطار الظرفي معظم المواقف الحياتية التي يعيشها اإلنسان ويشمل:

 .2عناصر التعاطف

 .3تقدير مشاعر اآلخرين
إن أكثر ما يزعج اإلنسان هو إحساسه بأن اآلخرين ال يقدرون مشاعره  ،ويمكن أن يتم ذلك بعدة
أشكال منها:
تجاهل المشاعر :ان مطالبة شخص حزين باالبتسام هو تجاهل تام لمشاعره ،وهو ال
ً
شعورا بالحزن والعزلة .
يخفف عن هذا الشخص بل على العكس يزيده
إخبار اآلخرين أن هذه المشاعر غير طبيعية :ربما نحاول التخفيف عن غيرنا بقولنا له“ :أنت
حساس أكثر من اللزوم“ .لكن في الحقيقة نحن نتهمه بأن فيه عيب لمجرد أنه شعر
ً
شعورا ال نتفق معه فيه .ان اختالف المشاعر بين الناس أمر طبيعي وال يحق لنا أن نتهم

مشاعر اآلخرين بأنها غير طبيعية لمجرد أننا ال نوافق على هذه المشاعر .
ً
أحيانا من يقول“ :لماذا تحب هذا
إخبار اآلخرين كيف يجب عليهم أن يشعروا :نسمع
ً
شيئا يستحق اإلعجاب“ .إن مشاعر اإلنسان هي هويته ،وعندما
اإلنسان ،أنا ال أرى فيه
نطلب من اآلخرين أن يشعروا مثلما نريدهم أن يشعروا أو مثلما نشعر نحن ،فإننا
ً
امتدادا لنا ،وأن تكون مشاعرهم امتداد لمشاعرنا ،أي أننا نمحو هويتهم
نريدهم أن يكونوا
ونعتدي على حقهم في الوجود كأشخاص مستقلين عنا .

إن التعاطف مع اآلخرين يحتاج إلى استقرار عاطفي ،فاإلنسان الذي تستهلكه عواطف القلق أو
الحزن أو الخوف ينخفض إحساسه بمشاعر اآلخرين.
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 .1التعريف بالنزاع
النزاع هو شكل من أشكال السلوك التنافسي بين الناس أو الجماعات ،ينشأ عندما يتنافس اثنان أو
أكثر حول أهداف متضاربة أو مصادر محدودة .يعرف النزاع أيضا بأنه وقوع تضارب أو تعارض لآلراء
ً
معلنا أم غير معلن ،ويصحبه انفعاالت قوية.
أو المواقف بين شخصين أو أكثر سواء أكان ذلك
ً
أحيانا بين أعضاء مجموعة العمل الواحدة ،و/أو بين مجموعات
تنشأ النزاعات بشكل طبيعي
العمل المختلفة ،أو بين أطراف متعددة في المجتمع .تعتبر هذه النزاعات عادية بسبب الفروقات
الطبيعية بين األفراد.
وترجع هذه الفروقات إلى:
اختالف الخبرات والتجارب؛
اختالف القيم؛
اختالف األهداف؛
اختالف وجهات النظر؛
اختالف كيفية الحكم على الصواب والخطأ.

 .2عملية إدارة النزاع
تقوم على نموذج شبيه بنموذج حل المشكالت ،وتمر عملية حل النزاع وتسويته بأربع مراحل هي:
خلق المناخ اإليجابي باختيار الوقت المناسب واالتفاق على مكان محايد لبدء التفاوض؛
تحليل موضوعي لسبب المشكلة وجمع مختلف اآلراء حول موضوع النزاع؛
التفكير والبحث في جميع الحلول الممكنة؛
تقييم جميع الحلول بغية إيجاد حل على قاعدة رابح/رابح بحيث يرضي جميع األطراف؛

 .3سياسات إدارة النزاع
يمكن أن نختار خمس سياسات لحل الخالف :االنسحاب أو التنازل ،التهدئة أو التلطيف ،التسوية أو
الحل الوسط ،اإلكراه أو استخدام النفوذ ،أو الطرق التكاملية.

158

1.سياسة االنسحاب أو التنازل :تجمع بين اهتمام قليل جدا بالنتائج واهتمام قليل جدا
بالعالقة مع الناس .فالشخص المنسحب يرى الخالف أمرا ال نفع منه ،لذا يفضل
االنسحاب .انه مستعد ألن يذعن حتى يتالفى عدم التوافق أو التوتر .يعمد اإلنسحابي
إلى تغيير موضوع الحديث بسرعة عندما يشعر بأن هناك بداية لخالف ،كما أنه قد
يتغاضى عن مالحظات أو نقد معين أو قد يرمي المسؤولية على فرد آخر .وهذه
السياسة إن كانت ناجحة في بعض حاالت الخالف إال أنها تغفل أن أسباب الخالف ال
زالت قائمة واجتناب الخالف لن يجعلها تختفي.
2.سياسة اإلكراه واستخدام النفوذ :هي سياسة للذين يهتمون بالنتائج أو المهمة التي هم
باال للعالقات مع الناس .يحرص األفراد الذين ينتهجون هذه السياسة
بصددها وال يلقون ً
في أي خالف أن يخرجوا منتصرين مهما كلفهم ذلك .ربما تحل هذه السياسة الخالفات
بشكل سريع لكنها تؤثر على األهداف البعيدة المدى وعلى إنتاجية األفراد ما دام أن هناك
طرفا واحدا سيستمتع بالفوز.
3.سياسة التهدئة :يحاول األفراد الذين ينتهجون هذه السياسة أن يتعاملوا مع الخالف
بجعل أطرافه راضية وسعيدة .فهم يهتمون بالعالقة مع الناس إلى درجة كبيرة حتى
لو تصادمت مع مصالحهم وواجباتهم .األفراد من هذا الطراز يرون أن التحدي والمجابهة

أوال :ال بد من التيقن أن التعاون أفضل من التنافس وقد يكون اختالف اآلراء جزءا
هاما من عملية التعاون .تؤدي اآلراء المختلفة إلى التبصر واإلبداع ما دام ذلك ال
يعيق تقدم المجموعة في عملها ولذا فال بد من اإليقان أن آراء اآلخرين قد تكون

مفيدة.
ثانيا :عامل الثقة مهم في هذه السياسة .فاألطراف التي يتوفر فيها عامل الثقة لن
تخفي أو تحرف أي معلومات مفيدة لحل الخالف ،كما أن األعضاء لن يخافوا من قول
الحقائق أو األفكار التي يرونها تعبر بصراحة عما يريدون.
ثالثا :ال بد من تقليل حاالت التباين بين األطراف المختلفة .مثال التباين في القوة أو
المستويات والذي قد يسبب في فصل أو تمايز األطراف ،فالطرف القوي قد يلجأ
لقوته تبريرا لعدم قبوله رأي أو حل ما.
رابعا :أن يوقن كل طرف بوجود حل للخالف ،فإذا لم يتوفر هذا الشرط أو لم يوقن
أحد األطراف باحتمالية وجود حل تنقلب العملية إلى خاسر ورابح بدال من رابح ورابح.
وال يعني ذلك أن على األطراف أن تتوافق في األهداف ،إنما يصل كل طرف
ألهدافه بالطريقة المقبولة.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

 .IIIإدارة النزاع والتفاوض

مدمرة ،ولذا فهم عند بدء الخالف يعمدون إلى أن يكسروا حاجز التوتر .وبالرغم من
أن هؤالء يقيمون عالقات ودية مع جميع األفراد إال أن سياستهم قد ال تفيد دائما
وخصوصا في حاالت الخالف القوي.
4.سياسة التسوية أو الحل الوسط :أو إمساك العصا من المنتصف ،وهي سياسة وسط
بين التهدئة واإلكراه .تشعر هذه السياسة األطراف في أي نزاع أنهم رابحون ألول وهلة
كامال .إنها تعطي بعض الكسب لكال الطرفين بدال من
مع أن الربح في حقيقة األمر ليس
ً
نصر من جانب واحد ،ولذا تعد هذه السياسة في معظم الخالفات سياسة مرضية.
5.سياسة التكامل :أو سياسة األطراف الرابحة ،وهي سياسة تمثل قمة النجاح والفعالية
لحل الخالفات إال أنها تتطلب مهارة إدارية واتصالية عالية المستوى .هي طريقة مشتركة
لحل المشكالت تلزم األطراف افتراض وجود حل ما وبالتالي يجهدون لهزيمة المشكلة
ال اآلخرين .وحتى تنجح هذه السياسة بشكل فعال ال بد من توفر أربعة مسلمات لدى
الشخص الذي بصدد تطبيقها.

 .4التعريف بالتفاوض
ً
ً
هاما في إدارة النزاعات .تعريفات عدة تطلق عليه ومنها:
دورا
يلعب التفاوض
التفاوض هو عملية تبادل اآلراء مع ذوي الشأن بغية الوصول الى اتفاق أو تسوية حول
احتياجات مختلفة وأفكار متباينة.
هو عملية تفاعلية بين طرفين أو أكثر تهدف الى التخفيف من التباعد في أهدافهم
والتباين في آرائهم والوصول الى نتيجة ترضيهم جميعا وذلك من خالل استخدام أساليب
اإلقناع كافة.
هو القيام بعملية تشمل سلسلة من األفعال ،من خاللها شخص أو مجموعة يمكن ان
يصلوا الى اتفاق مع شخص آخر او مجموعة أخرى.
أن نفاوض اذا هو القيام بعملية تشمل سلسلة من االفعال ،من خاللها شخص أو
مجموعة يمكن ان يصلوا الى اتفاق مع شخص اخر او مجموعة أخرى .في العمق اذا هو
ان يحاول كل طرف أن يحصل على اتفاق يرضيه.
يشمل التفاوض مجاالت تمتد من الجدل البسيط الى محاولة االتفاق بين أفراد على مواضيع مختلفة.
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المرحلة األولى :قبل البدء بالتفاوض

تقييم عام لعملية التفاوض ولتقنيات التواصل واإلقناع التي تم استخدامها.
المتابعة لتنفيذ ما تم اإلتفاق عليه.

معرفة الخلفية اإلجتماعية والثقافية والعادات والتقاليد والقيم ...للمجتمع عامة الذي
يعيش فيه اآلخر.
معرفة الخلفية اإلجتماعية والثقافية للشخص اآلخر( مستواه العلمي ،مستواه الثقافي،
خبراته ،عمره.)...،
التعرف على المشكلة أو النزاع من كافة جوانبه وبكافة التحليالت الضرورية ووجهات النظر.
إعرف شريكك في التفاوض
عدم االستعجال – الصبر وضبط النفس
انشاد اهداف طامحة
معرفة ما نريده بالتحديد
معرفة حدودنا لاللتزام بها
االلمام بالموضوع وجمع المعلومات
معرفة نقاط الضعف والقوة لدينا

المرحلة الثانية :خالل التفاوض
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خلق مناخ منفتح وودي:
احترام شخصية االخرين.
تقدير االخرين.
الثقة المتبادلة بين المحاورين.
احترام قيم االخرين وان اختلفت عن القيم الذاتية.
امتالك المرسل لفكرة واضحة عن الرسالة :توضيح الغاية المنشودة من الرسالة ووضع
خطة لتحقيقها.
ارسال وتفكيك رموز شائعة ومتفق عليها بين المرسل والمستقبل.
تخطيط االتصال مبني على مبدأ المشاركة والتبادل بهدف جمع الوقائع وتحليل الرسالة
واختيار الوسيلة المناسبة.
أخذ حاجات المستقبل بعين االعتبار .توجيه رسالة تصب في صلب اهتمامات المستقبل.
التناغم بين ما يقال واللغة المستعملة والصوت وطريقة التعبير مؤثر جدا.
التغذية الراجعة :التاكد من الفهم ،معرفة ردة الفعل...،
التواصل ال ينقل المعلومات فقط بل االنفعاالت والمشاعر أيضا.
المسؤولية مشتركة واالصغاء يتطلب التزاما مستمرا.
ال يمكن االصغاء والتكلم في الوقت نفسه.
اتاحة المجال امام الشريك في الحوار ليعبر عن ارائه.
ابداء االهتمام بما يقال من خالل لغة الجسد.
التركيز على محور الكالم وعدم الشرود عن صلب الموضوع.
االستماع الى بعد الرسالة العاطفي.
التحلي بالصبر.
ضبط النفس خالل الحديث.
مالحظة :العودة للمهارة التواصل.

 .6مكونات عملية التفاوض
تتطلب عملية التفاوض عناصر عدة لنجاحها ،منها:
إشتراك طرفين على األقل؛
كسب كل طرف أمرا معينا من جراء التفاوض وتقديم للطرف اآلخر شيئا معينا؛
أن يكون لكل طرف الصالحية التي تخوله تقديم التنازالت؛
أن تتوافر الرغبة لدى طرفي التفاوض لالتفاق فيما بينهما.

 .IVالعمل الفريقي
 .1التعريف
هو العمل ضمن مجموعة من األفراد مجتمعين معا ،يوجهها هدف واحد عام ،وتعمل من أجل
نفس النتائج ،والفريق هو بمثابة محطة توليد لطاقة كامنة ،ألن كل فرد فيه يقدم مساهمة فريدة
من نوعها ،لذا ففي الفريق الجيد الكل أكبر وأهم من الجزء.

 .2كفاءة الفريق
تحدد كفاءة الفريق بالمؤشرات التالية:
درجة تماسك الفريق،
درجة رضى الفريق عن النتائج التي توصل إليها،
مدى إحساس الفريق بتوفر الفرص المناسبة إلبداء الرأي،
مدى فعالية أساليب حسم الصراعات،
أسلوب تعامل الفريق مع أعضائه وعالقاتهم مع بعضهم،
درجة إستفادة الفريق من البيانات المتوفرة لديه ومن كفاءات األعضاء،
سهولة اإلتصال بين أعضاء الفريق وسالمة أنماط التفاعل األخرى،
مدى سالمة المشاعر واإلنفعاالت بين أعضاء الفريق،
وضوح األهداف لدى األعضاء،
إتخاذ القرارات الصحيحة المبنية على اسس علمية،
إتباع مبدأ اإلنفتاح والمواجهة النقدية البناءة،
تنفيذ التقييم الدائم لعمل الفريق ،تنفيذ التخطيط والتنظيم في أعمال الفريق،
إتباع قواعد أساسية في العمل الفريقي.

 .3الصفات الواجب توافرها في أعضاء الفريق
كي ينجح العمل الفريقي ويؤدي إلى نتائج جيدة من الضروري أن يتحلى كل فرد بالصفات التالية:
المعرفة والخبرة في المهمة الموكلة ،وجود دافعية ذاتية لديه ،متعاون ،مرن ،يحترم اآلخرين،
متسامح ،يحب مساعدة الغير.
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 .5مراحل التفاوض:

المرحلة الثالثة :بعد التفاوض
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إنها الرابط الذي تبنى عليه العالقات بين الناس .تنشأ الثقة في بيئة تشمل أربعة عناصر:
الصدق :النزاهة ،االبتعاد عن الكذب ،االبتعاد عن المبالغات؛
االنفتاح :رغبة في تشاطر المعلومات والمفاهيم واألفكار وقبولها؛
التماسك :التضامن التام بين األعضاء؛
الكرامة والعدل في معاملة الناس.

يتصف صاحب السلوك الحازم بمزايا متعددة منها:
الدفاع عن حقوقه دون نسيان حقوق غيره؛
إحترام نفسه واآلخر؛
اإلصغاء بانتباه والتعبير عن رأيه بصراحة؛
البوح بالمشاعر السلبية والمشاعر اإليجابية لديه؛
مواجهة الضغوطات؛
تكبر أو تعجرف؛
الثقة العالية بالنفس دون ّ
اخذ القرارات األكيدة؛
التصرف بإرتياح.

فوائد الثقة في الفريق:
تسمح الثقة ألعضاء الفريق بالبقاء مركّزين على األهداف الرئيسية؛
ترفع الثقة من نوعية التعاون؛
وفعالية أكثر.
تواصال أفضل
تعزّ ز الثقة
ً
ّ

 .5فوائد العمل الفريقي
للعمل الفريقي فوائد عدة منها:
يقدم كل مشارك معارفه وخبراته إلى الفريق؛
يصبح العمل أكثر تحفيزا ويدفع إلى المناقشة وتحقيق األهداف؛
تعد كل وحدة عمل متمثلة بالجماعة معنية باألمر ومندمجة بالعمل؛
يكون إستبعاد األخطاء سهال بفضل اتباع الخطوات الجديدة حين ممارسة العمل؛
تكون اإلقتراحات والتوصيات المقدمة من أعضاء الفريق أكثر سهولة في الحفظ واإلكتساب؛
تتم إدارة معالجة المشكالت بسهولة كبيرة.

 .6المشكالت التي تواجه عمل الفريق
مشكالت عديدة تعترض عمل الفريق ومنها:
عدم وضوح الهدف؛
بناء فرق متعددة داخل الفريق؛
إنعدام التخطيط والتنظيم والمتابعة لعمل الفريق؛
إنخفاض الروح المعنوية والحماس؛
المنافسة الشديدة؛
العدوانية لدى األعضاء؛
إنعدام الثقة بين أعضاء الفريق؛
السلبية لدى بعض األعضاء؛
التعنت لدى بعض األعضاء؛
حجب المعلومات أثناء عمل الفريق؛
ميل البعض لألهداف الفردية؛
إشتداد الصراعات داخل الفريق.
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.V

الحزم والرفض بإيجابية

 .1التعريف
ً
ً
وسلوكا“ عن مشاعره وافكاره وآرائه تجاه االشخاص
“لفظا
هو قدرة الفرد على التعبير المالئم
والمواقف من حوله والمطالبة بحقوقه “التي يستحقها“ دون ظلم او عدوان وذلك بطريقة إيجابية.
الحزم هو التمسك بالحقوق وإحترام حقوق اآلخرين ،هو تحمل مسؤولية القرارات.

 .3نتائج السلوك الحازم
ّ
يتحلى به ومنها :الراحة مع الذات ،الثقة بالنفس ،القدرة
للسلوك الحازم نتائج إيجابية على كل من
على التحكم باألمور ،مواجهة الضغوطات ،مواجهة االستقواء ،عدم اإلساءة الى الغير ،كسب
االحترام ،المحافظة على الحقوق ،يؤخذ على محمل الجد ،يحقق ما يريده وليس ما يريده اآلخرين.
يتضمن الحزم عناصر أساسية :التعبير عن المشاعر ،التعبير عن الرفض ،اعتماد صيغة المتكلم المفرد.

أ -التعبير عن المشاعر
عند التعبير عن المشاعر يجب تذكر النصائح التالية:
التعبير عن المشاعر وعدم إطالق التقييمات؛
التعبير عن المشاعر وليس الحلول؛
التعبير عن المشاعر بشكل مباشر.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

 .4بناء ثقة الفريق

السلوك الحازم
 .2صفات ّ

ب -التعبير الصريح عن الرفض
يجد الكثيرون صعوبة في التعبير عن رفضهم ألمور معينة.
تبين النقاط التالية بعض النصائح التي تساهم في التعبير عن الرفض بطريقة إيجابية:
قول “ال“ بحزم وهدوء؛
قول “ال“ مع شرح مباشر للرأي والمشاعر؛
قول “ال“ وطرح خيار أو اقتراح آخر؛
قول “ال“ مع إعطاء المبررات؛
اإلستماع لآلخر بطريقة متفهمة قبل رفض الموضوع.

ت -اعتماد صيغة المتكلم المفرد

تعتمد هذه المعادلة على الصياغة اإليجابية خالل التعبير وإعتماد صيغة المتكلم المفرد ،دون إهمال
الهدف األساسي من الرسالة.
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أنت تتكلم بصوت مرتفع ً
جدا

ً
ً
حساسا
سمعا
أنا أملك

يجب أن تصدر جدول األعمال

أنا أرغب بمعرفة النقاط التي سنناقشها في
اجتماع الغد ،كي أتمكن من إحضار المعلومات
المطلوبة

 .VIالمناصرة وكسب التأييد
 .1التعريف
ما هي المناصرة:
التكلم لصالح موقف أو قضية أو مجموعة؛
ّ
وحث صانعي القرار للعمل على حلها؛
توجيه االنتباه نحو قضية ما،
الدفاع عن حقوق مجموعة أو قضية؛
تعبئة الناس للعمل وحثهم على المشاركة في الشأن العام؛
تطوير الشفافية وامكانية المساءلة؛
تتكون “المناصرة“ من مجموعة أعمال ونشاطات تهدف الى إعالم وتوعية المجتمع الى
قضية ما ،والضغط على مواقع القرار إليجاد الحلول.
منسقة إستراتيجية)
يمكننا بأبسط الكلمات تعريف المناصرة بأنها مجموعة أعمال (نشاطات
ّ
مدروسة ،مخطط لها (مصممة إلقناع) حجج قوية ،مبنية على دراسات ،مقدمة بطريقة مقنعة
ّ
المؤثرين عليهم) أن ما نريده (هدف تغيير محدد) هو ما يريدونه
(أشخاص آخرين صانعو القرار أو
فهم حاجاتهم ومصالحهم وإظهار أن لدينا حاجات ومصالح مشتركة.

 .2متطلبات المناصرة
تتطلــب المناصرة خطوات عدة:
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المبادرة بإطالق الفكرة (من خالل فرد ،جمعية أو مجموعة تتالقى حول المشكلة أو
القضية)؛
 التشخيص وتحليل المشكلة؛
التفكير والتخطيط االستراتيجي للتحرك؛
التداول والتعبئة؛
خطة إعالمية؛
التنظيم الفعال والمرن؛
المثابرة في الضغط.

 -3للمناصرة فوائد عديدة على مستويات مختلفة ،ومن أبرزها ما
يلي:
 مشاركة المواطنين و تعزيز دور المجتمع المدني في التغيير
 إعادة تشكيل موازين القوى (بين المواطنين وسلطة الحكومة)
 إيصال أصوات من ال صوت لهم
 حل المشاكل العامة و التأثير على السياسات

 -4دورة المناصرة

دراسة الوضع
تحديد األهداف
اختبار المسارات
وضع خطة التنفيذ
التنفيذ
المتابعة والتقييم

ب -المهارات اإلدراكية
 .Iالتفكير بطريقة إبداعية
 .1التعريف
تعريفات عدة تعتمد لتوضيح التفكير اإلبداعي ،منها:
هو مظهر سلوكي في نشاط الفرد يظهر من خالل تعامله مع أفراد المجتمع ويتسم
بالحداثة وعدم النمطية او جمود الفكر مع انتاج يتصف بالجدية.
هو وضع عدة عناصر في قالب جديد يحقق حاجة محددة أو التوصل الى نتائج معينة.
هو قدرة اإلنسان على إبداع ما هو فريد من نوعه األمر الذي يدفعه الى ابتكار الجديد.
هو نشاط تخيلي ابتكاري يتضمن توليد أفكار جديدة“
هو العملية الذهنية التي نستخدمها للوصول إلى األفكار والرؤى الجديدة أو التي تؤدي
ً
سابقا أنها غير مترابطة.
إلى الدمج بين األفكار أو األشياء التي تعتبر
اإلبداع نشاط عقلي مركب يتجه الشخص بمقتضاه إلى أنواع جديدة ومبتكرة من التفكير
ً
اعتمادا على خبرات وعناصر محددة (إعادة تشكيل العناصر
أو الفن أو العمل أو النشاط
في أشكال أو صيغ جديدة).
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صيغة المخاطب (أنت)

صيغة المتكلم المفرد (أنا)

 التأثير على طبيعة عمل المنظمات وعلى رؤيتها في عملية التغيير
عملية تراكمية ونشاطات مفتوحة لمن يرغب بالمشاركة
 تعزيز وترسيخ الديمقراطية (المناصرة مقياس للعالقة بين المجتمع المدني والدولة)

ً
جزءا من أي موقف تعلمي يتضمن أسلوب حل المشكالت وتوليد األفكار.
يشكل التفكير اإلبداعي
من المهم أن يعرف المعلمون وأولياء األمور وكذلك الشباب أن تنمية التفكير اإلبداعي ال يقتصر
على تنمية مهارات الطالب وزيادة إنتاجهم ،ولكن تشمل تنمية الوعي عندهم وتنمية إدراكهم
وتصوراتهم وتنمية خيالهم وشعورهم بقدراتهم وبأنفسهم في جو تسوده الحرية.

 .2صفات الشخصية المبدعة
للشخصية المبدعة صفات متعددة أهمها:
االستقاللية ،الحداثة ،التفوق ،االنفتاح ،قبول الذات ،المرونة ،االتجاهات االيجابية نحو العمل ،الثقة
بالنفس ،التقدير العالي للصفات الجمالية.

 .3عقبات التفكير اإلبداعي
عقبات عدة تعرقل التفكير اإلبداعي ومنها:
1.العقبات الشخصية  :ضعف الثقة بالنفس ،الميل للمجاراة ،الحماس المفرط ،التفكير
النمطي (المقيد بالعادة) ،الشعور بالعجز ،التسرع وعدم احتمال الغموض.
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من ناحية الدافعية يتطلب من القيمين تنمية ما يلي لدى األطفال والشباب:
مفهوم اإلبداع واالتجاهات االيجابية لديه ،حب االستطالع ،الرغبة في تقبل المخاطر ،دافع التجربة،
االلتزام بأداء المهمة والمثابرة والتصميم على إنجازها ،الرغبة في أداء المهام الصعبة ،الرغبة في
تحقيق االبتكار ،التحرر من سيطرة المكافآت الخارجية (التركيز على الدافعية الداخلية).

 .IIالتفكير الناقد
 .1التعريف
تعريفات عدة تطلق على التفكير الناقد منها:
هو فحص وتقويم الحلول المعروضة من أجل إصدار حكم حول قيمة الشيء.
هو عملية استخدام قواعد االستدالل المنطقي وتجنب األخطاء الشائعة في الحكم.
عرفه باحث بأنه التفكير “الذي يعتمد على التحليل والفرز واالختيار واالختبار لما لدى
كما ّ
الفرد من معلومات بهدف التمييز بين األفكار السليمة والخاطئة“.

 .2مهمات المفكر الناقد

للمفكر الناقد مهمات عدة أهمها:
1.البحث عن األسباب الظاهرة وغير الظاهرة؛
2.تجميع المعلومات الضرورية واستخدام المصادر الهامة؛
3.التركيز دائما على النقطة الرئيسية؛
4.رؤية الموقف بكامله؛
5.مالحظة الفروقات والتشابهات؛
6.االستنتاج إستنادا للمعطيات؛
 7.البحث عن الدقة عندما يسمح الموضوع بذلك ؛
8.البحث عن بدائل؛
9.السير بطريقة منتظمة في معالجة األجزاء ضمن المشكلة المعقدة ككل؛
ً
موقفا (وتغيير الموقف) عندما تكون األدلة واألسباب كافية لعمل ذلك؛
	10.اعتماد
	11.االهتمام بوجهات النظر األخرى (تفكير حواري)؛
	12.تجنب إصدار الحكم عندما تكون األدلة واألسباب غير كافية.

 .3قدرات المفكر الناقد
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تتطور قدرات المفكر الناقد مع الوقت والخبرة وتساعده في التحليل وأخذ القرارات ،منها:
القدرة على تحديد المشكالت والمسائل المركزية؛
تمييز أوجه الشبه وأوجه االختالف؛
تحديد المعلومات المتعلقة بالموضوع؛
صياغة األسئلة التي تسهم في فهم أعمق للمشكلة؛
القدرة على تقديم معيار للحكم على نوعية المالحظات واالستنتاجات؛
ً
معا ومع
القدرة على تحديد ما إذا كانت العبارات أو الرموز الموجودة مرتبطة
السياق العام؛
القدرة على تحديد القضايا البديهية واألفكار التي لم تظهر بصراحة في البرهان والدليل؛
تمييز الصيغ المتكررة؛

 .4خطوات التفكير الناقد
للتوصل إلى نتائج مضمونة أمام نصوص مختلفة ،من المحبذ إتباع الخطوات التالية:
 قراءة النص واستيعابه؛
 تحديد األفكار األساسية؛
 صياغة محتوى النص ومضمونه في جملة خبرية؛
 إبقاء الجملة الخبرية في الذهن ( أنا أفكر بـ) ...؛
 اعتبار مجموعة األفكار المتضمنة في النص؛
 تنظيم المعلومات بطريقة متسلسلة ومنطقية؛
 تقويم المعلومات المنظمة والمتسلسلة المنطقية؛
 التوصل إلى النتيجة النهائية.

 .IIIحل المشكالت وإتخاذ القرار
 .1التعريف بالمشكلة
يمكن تعريف المشكلة بأنها وجود صعوبة أو عقبة ال بد من تخطيها لتحقيق هدف معين .إنها
اإلصطدام بواقع ال نريده  ،فكأننا نريد شيئا ثم نجد خالفه.
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2.العقبات الظرفية (المتعلقة بالموقف) :مقاومة التغيير ،عدم التوازن بين التنافس
والتعاون.

القدرة على تحديد موثوقية المصادر؛
تمييز االتجاهات والتصورات المختلفة لوضع معين؛
تحديد قدرة البيانات وكفايتها ونوعيتها في معالجة الموضوع؛
التنبؤ بالنتائج الممكنة أو المحتملة ،من حدث أو مجموعة من األحداث.

تحصل المشكلة عندما يكون هنالك إنحراف عن قانون أو قاعدة معينة نرغب في الحرص على
إحترامها ،أي حينما يكون هناك اختالف بين ما هو كائن وما يجب أن يكون .كذلك تحصل المشكلة
عندما نفشل في تحقيق هدف أو أهداف معينة بسبب وجود عقبة أو أكثر.

 .2أنواع المشكالت
هناك نوعان من المشكالت :
المشكالت المغلقة :هي التي لها جواب محدد ومعلوم ،أي ان المعلومات والمعادالت المطلوبة
للحل موجودة ،وما علينا إال تطبيقها للوصول إلى الحل.
المشكالت المفتوحة :هي التي ال يعرف لها حل محدد بالضبط ويمكن أن تتنوع حلولها ،وتستوجب
وضع استراتيجية إليجاد الحل األمثل الذي يحقق األهداف المنشودة.

 .3التعريف بالقرار
تؤدي إلى تحقيق شيء ما أو إلى بلوغ هدف معين.
هو عملية إختيار بين عدة طرق ّ
األوضاع التي تدعو إلى اتخاذ قرار:
1.عندما يكون قد جرى تشخيص المشكلة وأسبابها وبالتالي جرى تحديد العالج المالئم لها.
2.عندما يحتاج اإلنسان إلى إنجاز أهدافه.
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يمر حل المشكلة بمراحل عدة وصوال إلتخاذ القرار ،وهو ما يسمى باألسلوب المنطقي:
ّ
 .1تحديد المشكلة:
اكتشاف المشكلة  :اإلنتباه الى وجودها.
تصنيف المشكلة  :شرح مواصفاتها.
تعريف المشكلة  :اعطائها التسمية الصحيحة.
 .2تحليل المشكلة:
اإلستفسار عن المشكلة  :جمع المعلومات المرتبطة بها (ماذا؟ كيف؟ متى؟ لماذا؟.)...
مقارنة ظروف المشكلة مع الوضع الطبيعي.
 .3البحث عن حلول بديلة:
اقتراح األفكار  :طرح أكبر عدد من الحلول الممكنة.
تبادل األفكار وتعديلها إليجاد الحل األفضل.
 .4تقييم الحلول البديلة:
تحديد صفات النتيجة المطلوبة.
استبعاد الحلول التي ال تراعي هذه النتيجة.
اإلبقاء على الحلول األقرب لهذه النتيجة.
 .5اختيار الحل األفضل:
اتخاذ القرار بتنفيذ الحل األنسب.
دراسة المخاطر المرتبطة بهذا الحل.
وضع خطة عمل للتنفيذ.
 .6التنفيذ الفعلي:
تطبيق الخطوات التدريجية لخطة العمل مع مراعاة المقاييس الزمنية ،الموارد الالزمة،
معايير التقليل من المخاطر ،اإلجراءات العالجية...
 .7التقييم ما بعد التنفيذ:
مقارنة اإلجراءات المتخذة أثناء التنفيذ بالنتيجة المتوقعة.
معالجة أي انحراف عن المسار المخطط وبصورة سريعة.
مراجعة النجاح الكلي عند استكمال التنفيذ واتخاذ التدابير الالزمة إذا لم يتحقق الهدف.

ج -المهارات العاطفية
 .Iتقدير الذات
 .1التعريف
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تقدير الذات هو الشعور بالذات ،أما صورة الذات فهي كيفية رؤية الذات ،واالعتقاد عن كيفية
ً
سيئا ،سيكون تقدير الذات
رؤية اآلخرين لنا ،وكالهما مترابط بشكل وثيق ،فإذا كان الرأي عن الذات
ً
متدنيا.
بالتالي
عندما نتكلم عن التقدير الذاتي المرتفع فأنه يقصد به األشخاص الذين لديهم شعور جيد حول
أنفسهم .وهناك كثير من التعريفات لتقدير الذات ،والتي تشترك في طريقة معاملة اإلنسان
لنفسه واحترامها ،فهو مجموعة من القيم واألفكار والمشاعر التي يملكها عن نفسه .فيعود
مصطلح التقدير الذاتي إلى مقدار رؤيته لنفسه ،وكيف يشعر اتجاهها.

 .2صفات الواثقون من ذواتهم
األشخاص الواثقون من ذواتهم هم سريعين في االندماج واالنتماء في أي مكان كانوا ،فلديهم
الكفاءة والشعور بقيمتهم الذاتية وقدرتهم على مواجهة التحدي .أظهرت الدراسات أن هؤالء
األشخاص األكثر قدرة على السيطرة على أنفسهم والتحكم في حياتهم هم األكثر إنتاجية ،واألكثر
سعادة ورضى بحياتهم ،وليس بالضرورة أن يعتقدوا أنهم األفضل فهم ليسوا مالئكة وليسوا
كاملين ،وال يملكون أداة سحرية لذلك؛ ولكنهم متفائلون وواقعيون مع أنفسهم ،وأقوياء في
مواجهة عثرات النفس.
ومن البديهي أنهم ال يتحكمون في كل شيء ولكنهم يتحكمون في مشاعرهم واستجاباتهم تجاه
ً
دائما إيجابية؛ ولكن ال بد أن تكون مستمرة،
القضايا واألحداث .وال يشترط لهذه االستجابة أن تكون
فبناء النفس رحلة طويلة وشاقة.

 .3كيفية تحسين تقدير الذات
حكم يبلغ من األهمية مقدار ما يبلغه حكمه
من بين جميع األحكام التي يطلقها الشخص ،ال يوجد
ٌ
ً
ً
على نفسه .ال يعني التقدير العالي للنفس أن يكون اإلنسان مغرورا أو مخدوعا بنفسه.
في سبيل تحسين التقدير الذاتي من المهم اإلنتباه للنقاط التالية:
التركيز على اإلنجازات؛
ً
خططا للمستقبل؛
وضع
التفكير في األشياء التي يحبها اإلنسان في نفسه؛
التركيز على األشياء التي يمكن أن يغيرها اإلنسان لتحسين شعوره بذاته؛
تقبل الذات.
 ّ
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 .4مراحل حل المشكلة وإتخاذ القرار

هناك اتفاق بين الباحثين عن وجود عالقة بين تقدير الذات والنجاح ،والحقيقة أنها عالقة تبادلية،
فالبد من االعتراف بأن االعتداد بالذات مطلب لكي يتم التفوق ،وهذا التفوق بالتالي يؤدي إلى
زيادة الثقة بالذات .فالكل منهما يغذي اآلخر.

تشكل اإلعاقات عقبات كبيرة في وجه الكثيرين ،ولكن ال ينبغي لإلعاقة أن تشكل عقبة أمام تقدير
اإلنسان لذاته .ال يعتمد تقدير الذات على اإلعاقة بل على ردة الفعل عليها.

 .4الخطة الشخصية لبناء تقدير الذات
خطط متعددة يمكن وضعها في سبيل تطوير التقدير الذاتي ،منها الخطة التالية:
جيد في هذه األشياء؛
أعرف من أين أبدأ .وأعرف أنني ٌ
أستطيع أن أتعلم هذا .أنا أتعلم وأفعل ما بإستطاعتي في هذه المرحلة أيضا؛ً
صعوبة فيها؛
ً
وخاصة في المجاالت التي أجد
ً
بخطوات صغيرة،
ٍ
سوف أبدأ
ً
ً
ً
صغيرا؛ وذلك حتى
جديدا مهما يكن
شيئا
أعد بأن أهنئ نفسي وأكافئها كلما فعلت
أحافظ على مهاراتي وأطورها؛
ً
أنا أعد نفسي للنجاح عبر اختيار أهداف بعيدة المدى أعمل تدريجيا من أجلها.
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إدارة الوقت:
 .1تعريف وأهمية
إدارة الوقت هي إمكانية تقييم الوقت كمورد وإلغاء ما أمكن من مضيعات الوقت ،وذلك بالتخطيط
الستثماره بفعالية أكبر في سبيل تحقيق األهداف الموضوعة.
أهم قاعدة في إدارة الوقت:
إن عمل الشيء الصحيح أكثر أهمية من عمل الشيء بطريقة صحيحة.

 .2بعض فوائد إدارة الوقت
إن استثمار الوقت بشكل مدروس ومنظم يؤدي إلى نتائج إيجابية ،منها:
السيطرة على الوقت بدل العكس؛
توفير الوقت ووضع سلم األولويات؛
سهولة التعامل مع األهداف الرئيسية من خالل التركيز عليها؛
يصبح للشخص الوقت للتفكير واإلبداع في تقييم طرق العمل الحالية؛
زيادة رضى الشخص نتيجة التحسين في إنجازاته.

 .3بعض مسببات إضاعة الوقت
أسباب كثيرة تؤدي إلى هدر الوقت ومنها:
انعدام األولويات ،تواصل غير سليم مع اآلخرين  ،عدم اتخاذ القرار أو التأخير في اتخاذه،
عدم المقدرة على إدارة األزمات ،عدم المقدرة على قول “ ال“ ،االنشغال بالكثير من
األعمال في نفس الوقت ،عدم القدرة على إنهاء األعمال في الوقت المحدد ،نقص في
االنضباط الشخصي.

 .4أفضل الطرق إلستثمار الوقت
ً
ً
احتياطيا ما بين عمل
وقتا
التفكير والتخطيط ،وضع األولويات ،مراعاة الوقت المتوفر ،محاولة إيجاد
ً
يوميا ،مراجعة الالئحة يوميا للتأكد من عدم وجود مخلفات من اليوم
وآخر ،تحضير قائمة المهام
ً
ممكنا ،محاولة البدء بالنشاطات التي تحتاج إلى متابعة
السابق ،إضافة مهام جديدة كلما كان ذلك
مستمرة ،محاولة وضع النشاطات الهامشية في قائمة خاصة وترتيبها حسب االولويات ،محاولة
تحديد األوقات األكثر إنتاجية بالنسبة للعمل اليومي ،عدم التسرع بهدف توفير الوقت ،مراقبة
الوقت من فترة ألخرى ،محاولة االنتهاء من مهمة معينة قبل البدء بمهام أخرى ،بداية النهار بحماس
ورغبة ،تقبل التغيير.
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إدارة الضغط:

 .1التعريف
ردة فعل الجسم على أي مطلب أو ضغط وتدعى هذه المطالب ُمجهدات.
الضغط النفسي هو ّ
وكيميائية بغية
المجهد ،فهو يطلب من الجسم أن يقوم بتعديالت جسدية
ّ
مهما كانت طبيعة هذا ُ
غريزيا يحمينا من مخاطر البقاء.
ا
رد
هذه
الفعل
ة
رد
وتعتبر
للبقاء.
الفزيولوجي
الحفاظ على التوازن
ًّ
ًّ
ّ

موضوعي ،هل هو األلم؟ التعب؟ الخوف؟ الحزن؟ أو
شخصي وغير
الضغط النفسي ،هو إحساس
ّ
ّ
ً
حتى النجاح؟ الفرح؟ ...كل األسباب المذكورة وغيرها الكثير ،تسبب توترا ينعكس على صحة االنسان
ولكن ال يتفرد أي سبب منها بوصف حالة الضغط النفسي فهو يطابق جميع الحاالت.
فسبب من أسباب الضغط النفسي هو عدم قبول التفاوت بين الواقع والمتوقع ،بين
الحقيقة والخيال.

 .2بما يتعلق الضغط؟
يتعلق الضغط بتغير أنماط الحياة.
يتعلق الضغط بالقدرة والقوة :يزداد ضغطنا عندما نشعر بعدم القدرة على تغيير مجرى
األمور .يصيب الضغط الناس من مختلف األعمار والثقافات بصرف النظر عما إذا كانوا
ً
ً
إناثا.
ذكورا أو
ً
بمزيد من القوة
ٍ
يتعلق الضغط بنظرة المرء لذاته :عندما يكون تقدير المرء لذاته عاليا يشعر
قدر أقل من الضغط .أما عندما يتدنى تقدير المرء لذاته فهو يشعر بانعدام
فيصيبه
ٌ
ً
مزيدا من الضغط.
قدرته على إجراء أي تغيير وهذا ما يسبب
سبب للضغط .حتى عندما ال يعجبنا الوضع
يتعلق الضغط بالتغيير :إن التغيير في حد ذاته
ٌ
الذي نجد أنفسنا فيه ،فإننا نجده أقل مدعاة للضغط مما لو حدث تغيرا وخطونا في
المجهول .ذلك ألننا نكون معتادين على هذا الوضع وألننا نشعر أننا نعرفه ،ونعرف على
األقل ما الذي يحدث عندما نكون في هذا الوضع.
يتعلق الضغط بإدارة الوقت .يضطر الكثير منا في حياتهم للتعايش مع الشعور بضرورة
ً
ً
كبيرا من الضغط.
قدرا
االستعجال وهذا ما يثير
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 .IIإدارة الوقت والضغط

الضغط النفسي هو ً
يهدد عاداتنا ويجعلنا نعيد النظر في حياتنا
ردة الفعل على موقف نشعر أنه ّ
إذا ّ
بمحاولة للتأقلم مع هذا الموقف.

 .3ضريبة الضغط
آثار الضغط عديدة ومنها:
على صعيد الصحة :النوبات القلبية والدماغية؛ القرحة؛ االعتالل جسدي؛ فرط الضغط
الشرياني؛ الصداع المزمن (الشقيقة)؛ ارتفاع نسبة الكولسترول؛ األرق؛ اإلكتئاب...
على صعيد العمل :األخطاء؛ التغيب عن العمل؛ النزاعات؛ تدني الروح المعنوية؛ نسبة
عالية من دوران اليد العاملة؛ ضعف القرارات أو انعدامها؛ الحوادث.

 .4خطوات التعامل مع الضغط
الوعي واإلدراك
أ-
ّ
وأهميتها في حياته.
وتزعجه
تضايقه
التي
األسباب
تحديد
إهمالها.
وعدم
لحالته
الشخص
إنتباه
ّ
والجسدية) .لكن الوعي الكافي لمعرفة “الضغط النفسي“
(العقلية
تحديد ردود فعل جسمه
ّ
ّ
المحبذ
الحل الوحيد لتفادي أعراضه السلبية .فعلى المدى الطويل من
ّ
وتأثيراته على حياتنا ليس
ّ
ّ
كيفية إدارة “الضغط النفسي“.
تعلم
ّ

ب -معرفة ما يمكن تغييره

المؤدية “للضغط النفسي“ وذلك ليلغيه أو يتجنّ به؟
هل بإمكان اإلنسان تغيير األسباب
ّ
تعرضه للـ“الضغط النفسي“؟ (اإلستراحة ،تغيير محيطه)...
هل بإمكانه تقليل ّ
تقنيات إدارة وقته)...
أمامه،
هدف
(وضع
وضعه؟
لتغيير
والطاقة
الوقت
هل بإمكانه تكريس
ّ
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العاطفية
الخارجية للحالة
د -اإلعتدال في ردود الفعل
ّ
ّ
دقات القلب الى حالتها الطبيعية.
التنفس بعمق وببطء إلعادة ّ
ّ

التشنج.
إلزالة
اإلسترخاء
ات
وتقني
التأمل
ّ
ّ


 -5اإلعتناء بالجسد والعقل
ثمة أربعة ركائز تقوم عليها إدارة الضغط:
التغذية الجيدة؛
الرياضة؛
عالقات اجتماعية مساندة ومتينة؛
إتقان أساليب االسترخاء.

 .IIIإدارة المشاعر
 .1التعريف
ألمت به ،قد تستمر للحظات
المشاعر هي ترجمة فورية لما ينتاب اإلنسان نتيجة موقف أو معضلة ً
أو يحملها معه على مر السنين .إن اإلنسان هو عالم من المشاعر والعواطف المتباينة بين اإليجابية
ً
ً
كبيرا في حياته سواء كانت على الصعيد النفسي أو األسري أو المهني.
دورا
والسلبية ،التي تلعب
لكل منا طريقته وأسلوبه في التعبير عن مشاعره تجاه المواقف واألحداث اليومية التي نمر بها،
ومع اختالف وتفاوت هذه الطرق يمكننا حصرها بين من يطلق العنان لمشاعره من غير اكتراث لما
أذى له ولآلخرين ،ومن يسيطر على مشاعره ويطلقها بإطار إيجابي .يمكننا القول :إن
قد تسببه من ً
المشاعر سالح ذو حدين فقد تكون قاتلة لإلنسان ولعالقته بمحيطه الخارجي وقد تكون هي الطاقة
الحيوية التي تبعث الحياة في ثناياه.
كل منا من السيطرة على مشاعره وبناء حياة مستقرة تتسم بالنجاح على
وكي يتمكن ٌ
األصعدة كافة ،علينا البدء بالتعرف إلى مشاعرنا وفهم أبعادها وآثارها الظاهرة منها والباطنة.

 .2المشاعر االيجابية
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هي تلك المشاعر التي تمثل نبض الحياة لكل إنسان وتغطي نواحي كثيرة في حياته ربما ال يدركها
أو باألحرى يتغاضى عنها على الرغم من أنه لو قام بإدراكها واستغاللها بما يخدم أهدافه وتطلعاته
ً
ً
ً
ومتصالحا مع ذاته واآلخرين.
ناجحا
شخصا
ألصبح
التفاؤل والسعادة والحب واألمل تعتبر مفاتيح الوصول إلى باقي المشاعر اإليجابية والسيطرة
عليها ،لذا علينا أن نغذي عقولنا الباطنة بها لتصبح أداة للتواصل مع أنفسنا ومع اآلخرين.
ً
ً
صغيرا
شيئا
من المهم أن نبحث عن كل ما هو إيجابي في حياتنا ونعطه كل االهتمام ،ربما قد يكون
ً
ً
يوما لكنه سر عطائنا.
جدا لم يلفت انتباهنا

على عكس سابقتها ،تسيطر المشاعر السلبية على عقول نسبة كبيرة من الناس ،فما يمر به
المرء في حياته اليومية من ضغوطات وتوترات وغيرها من اإلنفعاالت الناتجة عن مواقف يومية
في ميدان العمل أو على الصعيد األسري ومحيطه االجتماعي ،تسهم في تضييق حيز تفكير
اإلنسان وحجزه في إطار السلبية ،وتحويل حياته إلى سلسلة من االنكسارات المتتالية في حياته
المهنية أو اإلجتماعية أو األسرية .ليس من الممكن أن ننشر القلق واإلحباط واالستياء والضغينة
ونفرغ غضبنا في وجوه اآلخرين ثم نلقى الترحيب من قبلهم.

 .4كيفية إدارة الغضب
معرض لحاالت من الغضب ،المهم في هكذا ظروف التحكم به من خالل:
الجميع
ّ
التعبير عن المشاعر بشكل مناسب؛
الوعي للضغط الذي يعانيه اإلنسان؛
تحليل الوضع؛
تفهم المخاوف؛
مقاربة المشكلة بشكل منطقي.

 .5كيفية إبعاد القلق
أساليب عديدة تبعد القلق عن األشخاص ومنها:
الواقعية في الحياة؛
التركيز على النجاحات؛
اإلستراحة واإلسترخاء.
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العاطفية وتنظيم الحياة
ردات الفعل
ّ
قوة ّ
ج -تخفيف ّ
ّ
يضخم
ّ
متصلة باإلحساس بالخطر ...خطر جسدي أو عاطفي .هل
ردة فعل
النفسي
إن الضغط
ّ
ردة فعله مبالغ بها ويرى أن كل األمور مستعجلة
ّ
اإلنسان األمور؟ هل
يتوقع إرضاء الجميع؟ هل ّ
ودقيقة؟ هل يعمل على تبنّ ي اإلعتدال .من الجيد أن يحاول اإلنسان السيطرة على عواطفه
بسلبية ،أن ينظر الى “الضغط النفسي“ كأمر
قضيته من بعيد ،أن ال يفكّر
المفرطة ،أن ينظر الى
ّ
ّ
قوة.
يفوقه
كأمر
يمكنه العيش معه وال
ّ

 .3المشاعر السلبية

 .6كيفية التعامل مع غضب اآلخرين
فينصح باألمور التالية:
يواجه كل فرد غضب الذين يحيطون به ُ
السيطرة على التواصل غير اللفظي؛
اإلعتراف بمشاعر اآلخرين؛
مشاركة المخاوف والمشاعر؛
اإلصغاء لآلخرين؛
القيام بخطوات مصالحة وتهدئة؛
التعبير عن اإلحتياجات؛
توجيه بعض المديح للعدائيين ألن تقديرهم لذاتهم ممكن أن يكون متدني.

 .7بعض النصائح إلدارة المشاعر بشكل جيد لدى الشبان والشابات
إلدارة المشاعر في الظروف المختلفة من الحياة ،يمكن إعتماد النصائح التالية:
التعامل بثقة مع رفض اآلخرين( .كيفية التعامل مع رفض األصدقاء– عدم االستسالم
للشعور بالفشل في أمر ما)...؛
التعبير باحترام عن المشاعر السلبية واإلحباط؛
تعلم االحترام (ال الخوف وال اإلهانة)؛
قبول الفشل دون الشعور بالذنب المبالغ فيه (التعامل مع الفشل بصورة صحية دون
تهاون أو الشعور بذنب شديد)؛
وضع حدود في العالقات مع األصدقاء دون جمود أو رفض لآلخرين؛
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 -6المهارات الحياتية للتثقيف الصحي واإلجتماعي
أظهرت أبحاث التثقيف الصحي واإلجتماعي المستند إلى المهارات الحياتية أن هذه األخيرة تؤثر
على قدرة األطفال والشبان/الشابات إلتخاذ سلوكيات صحية وإجتماعية وإقتصادية صحيحة وبناء
العالقات اإليجابية والبناءة باإلضافة إلى حماية أنفسهم من المخاطر ومن ضمنها المخاطر الصحية.

الصحي واإلجتماعي
المهارات الحياتية للتثقيف
ِّ
المهارات اإلجتماعية
مهارة التواصل

االتصال اللفظي/غير الفظي.
اإلصغاء الناشط.
المشاعر ،إعطاء
التعبير عن َ
التغذية الراجعة (دون َل ْو ْم)
وتلقي التغذية الراجعة
ِّ

مهارات إدارة النزاع والتفاوض -
الحزم والرفض بإيجابية
التفاوض وإدارة النزاع
مهارات التأكيد والقبول
مهارات الرفض
مهارة التعاطف
القدرة على اإلصغاء ،فهم
حاجات اآلخر وظروفه ،التعبير
عن هذا الفهم
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التعاون وعمل الفريق
التعبير عن االحترام إلسهامات
اآلخرين واألساليب المختلفة
تقييم القدرات الذاتية
واإلسهام في ما تعمله
الجماعة
مهارة المناصرة وكسب التأييد
واإلقناع
مهارات التأثير ِ
مهارات التشبيك والتحفيز

المهارات اإلدراكية
مهارة إتخاذ القرار وحل المشكالت

مهارات جمع المعلومات
تقييم النتائج المستقبلية
لألفعال الحالية تجاه الذات
واآلخرين – وتقرير الحلول
البديلة للمشكالت
مهارات التحليل فيما يتَّ صل
بتأثير القيم وتأثير المواقف/
االتجاهات حول الذات واآلخرين
على التحفيز

مهارة التفكير الناقد
تحليل تأثيرات األقران ووسائل
اإلعالم
تحليل المواقف/االتجاهات،
والقيم ،واألعراف االجتماعية،
والمعتقدات ،والعوامل
المؤثرة فيها
تحديد المعلومات المالئمة
ومصادر المعلومات

المهارات العاطفية
مهارة تقدير الذات (زيادة الثقة
الشخصية والقدرات على
ُّ
تسلم زمام األمور ،واالضطالع

الف ْرق ،أو
بالمسؤولية ،إحداث َ
إحداث التغيير)
بناء التقدير الذاتي/الثقة
إيجاد مهارات الوعي الذاتي،
بما في ذلك الوعي بالحقوق،
والتأثيرات ،والقيم ،والمواقف/
االتجاهات والحقوق ،ومواطن
القوة ،ومواطن الضعف
وضع األهداف
مهارات التقييم الذاتي /التقدير
الذاتي/الرقابة الذاتية

يظهر الجدول التالي كيف يتسنَّ ى للمتعلمين تطبيق واحدة أو أكثر من المهارات الحياتية وهم
يمارسون اختيار السلوكات اإليجابية ،وإيجاد الظروف الصحية لمجابهة مختلف الهموم الصحية.
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تكوين عالقة مع الجنس اآلخر تتسم بالجدية والتواصل واحترام الحدود؛
التوازن بين الرغبة في الحصول على رضى األقران والحق في االستقاللية والفرادة؛
التعامل مع أحاسيس عدم األمان؛
التواصل والكالم بصورة سليمة (نبرة الصوت ـ عدم مقاطعة اآلخرين).

في نطاق الجهود المبذولة لتحقيق نتائج سلوكية محددة ،تكون البرامج التي تهدف إلى تطوير
عالنية
ً
محدد أقل فاعلية من البرامج التي تركِّز
المهارات الحياتية لليافعين أو الشباب دون سياق
َّ
على تطبيق المهارات الحياتية على خيارات وسلوكيات صحية محددة (كيربي وآخرون.)1994 ،
طبق على الموضوع بعينه،
وحتى تستطيع المهارات التأثير في السلوك بفاعلية ،فإنها يجب أن تُ َّ
مثال قضية صحية سائدة .ومع ذلك ،يجب أن ال نقلل من أهمية بناء المهارات الحياتية للشباب
ً
أيضا ،والمحافظة على تواصل إيجابي فيما بين اليافعين وبين
في مجاالت أخرى من تطورهم
المعلمين وأعضاء األسرة.

مهارة إدارة المشاعر
إدارة الغضب
التعامل مع الحزن والقلق
التعامل مع الخسارة وإساءة
المعاملة ،والصدمة
مهارات إدارة الوقت والضغط
إدارة الوقت
التفكير اإليجابي
أساليب االسترخاء
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المواضيع
الصحية
الكحول ،والتبغ ،والمخدرات األخرى

االستماع إلى األسباب التي يوردها
صديق اختار أن يتعاطى المخدرات،
وإظهار التفهم لهذه األسباب
اقتراح البدائل بأسلوب جذاب مقنع

مهارة المناصرة وكسب التأييد:
يمكن للشباب أن يراقبوا ويمارسوا طرائق
تؤدي إلى:
إقناع مدير المدرسة بتبنِّ ي وتطبيق
سياسة إليجاد مدارس خالية من التبغ
توليد الدعم المحلي إليجاد مدارس
ومبان عامة خالية من التبغ
مهارات التفاوض/الرفض:
يمكن للشباب أن يراقبوا ويمارسوا طرائق
تؤدي إلى:
مقاومة الطلب المتكرر من صديق
لمضغ أو تدخين التبغ ،دون خجل ودون
خسارة األصدقاء
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مهارة التواصل:
يمكن للشباب أن يراقبوا ويمارسوا
طرائق تؤدي إلى:
دعم األشخاص الذين يحاولون التوقف
عن استعمال التبغ والمخدرات األخرى
التعبير عن عدم الرضا بشكل ايجابي
وبنَّ اء لقيام أحد األصدقاء بتعاطي
المخدرة.
المواد
ِّ

اقتراح اتخاذ قرار لتناول
مشروبات غير كحولية في
قدم فيها المشروبات
حفلة تُ َّ
الكحولية
اتخاذ وإدامة قرار بوقف تدخين
التبغ أو تعاطي المخدرات
األخرى ،والسعي للحصول
على المساعدة للقيام بذلك

مهارة التفكير الناقد:
يمكن للشباب أن يراقبوا ويمارسوا
طرائق تؤدي إلى:
تحليل اإلعالنات الموجهة إلى
النشء اليافع لتدخين التبغ،
وتفحص كيفية استغالل تلك
ُّ
اإلعالنات للحاجة إلى الشعور
“باالنتعاش“ ،أو بإغراء الفتيات
أو بالجاذبية تجاه األوالد
تطوير رسائل مضادة تشتمل
على كلفة شراء السجائر،
والكيفية التي يمكن بها
استعمال هذه األموال في غير
أغراض التدخين
تقييم الكيفية التي يعمل بها
تدخين التبغ على استغالل
الناس الفقراء
تحليل ما الذي يدفعهم إلى
ُّ
والتطلع
تعاطي مواد ضارة
إلى إيجاد بديل صحي

إقامة صداقات
مع أولئك الذين
يوفرون الدعم

المواضيع
الصحية

مهارة التعاطف:
يمكن للشباب أن يراقبوا ويمارسوا طرائق
تؤدي إلى:

التغذية الصحية

مهارة التواصل:
يمكن للشباب أن يراقبوا ويمارسوا طرائق
تؤدي إلى:
إعالم اآلخرين بالنتائج الصحية
واالجتماعية السلبية واألسباب
الشخصية لالمتناع عن تعاطي
الكحول ،والتبغ ،والمخدرات
الطلب من اآلباء واألمهات واألصدقاء
أن ال يدخنوا في السيارة عندما
يكونون معهم

مهارات إتخاذ القرار:
يمكن للشباب أن يراقبوا ويمارسوا
طرائق تؤدي إلى:
جمع المعلومات حول نتائج
تعاطي الكحول والتبغ
الموازنة بين النتائج واألسباب
الشائعة التي يسوقها الشباب
كمبررات لتعاطي الكحول أو
التبغ
تحديد أسبابهم الخاصة لعدم
تعاطي الكحول أو المخدرات
األخرى وشرح هذه األسباب
لآلخرين

مهارة إدارة الضغط
يمكن للشباب أن
يراقبوا ويمارسوا طرائق
تؤدي إلى:
تحليل ما يسهم
في حدوث الضغط
واإلجهاد.
تقليل الضغط
واإلجهاد من خالل
َأنشطة من مثل
التمرينات الرياضية،
والتأمل ،وإدارة
ُّ
الوقت

مهارة التواصل:
يمكن للشباب أن يراقبوا ويمارسوا
طرائق تؤدي إلى:
إقناع اآلباء واألصدقاء لتبنِّ ي خيارات
صحية فيما يتصل بالطعام وقوائمه

مهارة إتخاذ القرار:
يمكن للشباب أن يراقبوا
ويمارسوا طرائق تؤدي إلى:
اختيار أطعمة مغذية ووجبات
خفيفة وتفضيلها على
الوجبات المغذية بدرجة أقل
التفهم ( بصورة مقنعة
إظهار
ُّ
 لنتائج التغذية غير المتوازنة(أمراض نقص التغذية)

مهارات الوعي الذاتي
واإلدارة الذاتية:
يمكن للشباب أن
يراقبوا ويمارسوا
طرائق تؤدي إلى:
تبين الروابط بين
 ُّ
االضطرابات
الناتجة عن تناول
الطعام والعوامل
النفسية المنطقية
والعاطفية
تحديد التفضيالت
الشخصية فيما
بين األطعمة
المغذية والوجبات
الخفيفة

مهارة الحزم والرفض:
يمكن للشباب أن يراقبوا ويمارسوا
طرائق تؤدي إلى:
مجابهة الضغوط االجتماعية لتبنِّ ي
ممارسات غير صحية فيما يتصل
بتناول الطعام
مهارة المناصرة وكسب التأييد:
يمكن للشباب أن يراقبوا ويمارسوا
طرائق تؤدي إلى:

تقديم رسائل حول التغذية الصحية
إلى اآلخرين من خالل الملصقات،
واإلعالنات ،والعروض األدائية،
والعروض المعلوماتية التوضيحية
المتنفذين
ِّ
كسب دعم الراشدين
مثل مديري المدارس ،والمعلمين،
واألطباء المحليين لتوفير أغذية
صحية في البيئة المدرسية

مهارة التفكير الناقد:
يمكن للشباب أن يراقبوا
ويمارسوا طرائق تؤدي إلى:

تقييم ادعاءات التغذية الواردة
في اإلعالنات والتقارير
اإلخبارية المتصلة بالتغذية

تطوير صور أمام
الناس قوامها
صحي
جسم
ِّ

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

المهارات اإلجتماعية

المهارات اإلدراكية

المهارات العاطفية

المهارات اإلجتماعية

المهارات اإلدراكية

المهارات العاطفية

177

الدليل التدريبي لمدربي مثقفي األقران في المنطقة العربية /القسم الثالث

المواضيع
الصحية
الصحة الجنسية والصحة اإلنجابية ومنع اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب /اإليدز

تقديم ُح َجج توفر إمكانية الوصول
إلى المعلومات والخدمات واإلرشاد
للنشء اليافع حول الصحة الجنسية
والصحة اإلنجابية

مهارات التفاوض/الرفض:
يمكن للشباب أن يراقبوا ويمارسوا
طرائق تؤدي إلى:
رفض الجماع أو التفاوض حول
استعمال الواقي الذكري
مهارة التواصل:
يمكن للشباب أن يراقبوا ويمارسوا
طرائق تؤدي إلى:
إبداء االهتمام واإلصغاء بصورة
نشيطة إلى اآلخرين
أن يكونوا مهتمين ببذل الرعاية
متعاطفين بما في ذلك في الحاالت
التي يتفاعلون فيها مع شخص
مصاب بفيروس نقص المناعة
البشرية المكتسب

مهارة التفكير الناقد:
يمكن للشباب أن يراقبوا
ويمارسوا طرائق تؤدي إلى:
تحليل األساطير والخرافات
والمفاهيم الخاطئة حول
فيروس نقص المناعة
البشرية المكتسب/إيدز،
وموانع الحمل ،واألدوار
الجندرية (أدوار النوع
االجتماعي) ،وصورة الجسد
تكرسها وترسخها
التي ِّ
وسائل اإلعالم
تحليل التأثيرات االجتماعية
الثقافية فيما يتصل
بالسلوكيات الجنسية

مهارة زيادة الثقة
الشخصية والقدرات
ُّ
تسلم زمام
على
األمور ،واالضطالع
بالمسؤولية ،وإحداث
الفرق ،أو إحداث
التغيير:
يمكن للشباب أن
يراقبوا ويمارسوا
طرائق تؤدي إلى:

تأكيد القيم
الشخصية عند
مواجهة ضغوط
األقران والضغوط
األخرى

المواضيع
الصحية

مهارة المناصرة وكسب التأييد:
يمكن للشباب أن يراقبوا ويمارسوا
طرائق تؤدي إلى:

تحليل مجموعة متنوعة من
األوضاع المحتملة للتفاعل
الجنسي وتقرير مجموعة من
األفعال التي يمكنهم القيام
بها والنتائج المترتبة على مثل
هذه األفعال

منع العنف أو ثقافة السالم

مهارة التواصل:
يمكن للشباب أن يراقبوا ويمارسوا
طرائق تؤدي إلى:
التعبير بفعالية عن الرغبة في عدم
ممارسة الجنس
التأثير في اآلخرين لالمتناع عن
ممارسة الجنس أو لممارسة الجنس
اآلمن باستعمال الواقي الذكري إذا
لم يكونوا قادرين على التأثير فيهم
كي يمتنعوا عن ممارسة الجنس
إظهار الدعم لمنع التمييز المتصل
بفيروس نقص المناعة البشرية
المكتسب /إيدز

مهارة إتخاذ القرار:
يمكن للشباب أن يراقبوا
ويمارسوا طرائق تؤدي إلى:
السعي إلى مصادر موثوقة
للمعلومات – وإيجاد هذه
المصادر -حول تشريح جسم
اإلنسان ،والبلوغ ،وتلقيح
البويضة ،والحمل ،وعدوى
األمراض التي تنتقل
بواسطة االتصال الجنسي،
وفيروس نقص المناعة
البشرية المكتسب /إيدز،
ونسب االنتشار المحلية،
والوسائل المتاحة لمنع الحمل

مهارة إدارة الضغط:
يمكن للشباب أن
يراقبوا ويمارسوا
طرائق تؤدي إلى:
السعي إلى إيجاد
خدمات للمساعدة
في قضايا الصحة
اإلنجابية والصحة
الجنسية .على
سبيل المثال،
وسائل منع الحمل،
أو الواقي الذكري
لمنع اإلصابة
بفيروس نقص
المناعة البشرية
المكتسب ،أو
الحمل غير المخطط
له ،أو إساءة
المعاملة الجنسية،
أو االستغالل ،أو
التمييز ،أو العنف
(المستند إلى
النوع االجتماعي)،
أو العنف ،أو
الصدمات العاطفية
األخرى

مهارة التواصل:
يمكن للشباب أن يراقبوا ويمارسوا
طرائق تؤدي إلى:
تحديد موقفهم بوضوح وهدوء،
دون َل ْو ْم
االستماع إلى وجهات النظر األخرى،
كل يستمع إلى وجهة نظر اآلخر
ٌّ
إيصال رسائل إيجابية
استعمال مقوالت “األنا“ وعدم
اتهام اآلخرين
مهارة التفاوض:
يمكن للشباب أن يراقبوا ويمارسوا
طرائق تؤدي إلى:

التدخل وإبعاد اآلخرين عن النزاع قبل
استفحاله

مهارة المناصرة وكسب التأييد:
يمكن للشباب أن يراقبوا ويمارسوا
طرائق تؤدي إلى:
االنخراط في أنشطة المجتمع
تشجع السلوك غير
المحلي التي
ِّ
العنيف
االنضمام إلى اآلخرين ودعمهم
وإعالمهم حول األنشطة والمنظمات
غير العنيفة
كسب التأييد للبرامج الهادفة إلعادة
شراء األسلحة أو إيجاد مناطق
منزوعة السالح
العمل على عدم التشجيع على
مشاهدة أفالم العنف في التلفزيون
وألعاب الفيديو العنيفة

مهارة إتخاذ القرار:
يمكن للشباب أن يراقبوا
ويمارسوا طرائق تؤدي إلى:
تفهم أدوار المعتدي،
 ُّ
والمتفرج
والضحية،
ِّ

مهارة إدارة الضغط:
يمكن للشباب أن
يراقبوا ويمارسوا
طرائق تؤدي إلى:
تحديد وتطبيق
طرائق سلمية لحل
النزاعات
مقاومة الضغط
من األقران
والراشدين
لالنخراط في
سلوك عنيف

مهارة التفكير الناقد:
يمكن للشباب أن يراقبوا
ويمارسوا طرائق تؤدي إلى:
تحديد وتجنُّ ب أوضاع وحاالت
النزاع
تقييم الحلول العنيفة وغير
العنيفة التي تبدو ناجحة كما
صورتها أجهزة اإلعالم
ّ
تحليل تنميطاتهم،
ومعتقداتهم ،ومنسوباتهم
التي تدعم العنف
التحيز
تقليل
المساعدة على
ُّ
وزيادة التسامح من أجل
التنوع
ُّ
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جدول مخطط الجلسات
المدة

األهداف التفصيلية

الموضوع

التواصل 1

ساعة ونصف

 التعرف على مفهوم التواصل بين األفراد
بعناصره األساسية.
الفعال وكيفية
معوقات التواصل
 تعداد
ّ
ّ
مواجهتها.

التواصل 2

ساعة ونصف

فهم كيفية تأثير التواصل غير اللفظي (نبرة
الصوت) على عملية التواصل.
فهم كيفية تأثير التواصل غير اللفظي
الفعال) على على عملية
(اإلصغاء
ّ
التواصل.
معرفة كيفية شرح المصطلحات الصحية
المعقدة.

حل المشكالت
واتخاذ القرار

حل المشكالت
واتخاذ القرار

ساعة ونصف

التعريف بمهارة حل المشكالت واتخاذ
القرار.
توضيح المراحل المنهجية لحل المشكالت
وإتخاذ القرار.
تحديد الظروف التي تتطلب تطبيق هذه
المهارة

الحزم والرفض
بإيجابية

الحزم والرفض
بإيجابية

ساعة ونصف

التعريف بمهارة الحزم والرفض بإيجابية.
تعداد فوائد مهارة الحزم والرفض بإيجابية.
تحديد الظروف التي تتطلب تطبيق هذه
المهارة.

التفكير الناقد

التفكير الناقد

ساعة ونصف

التعريف بمهارة التفكير الناقد.
 تعداد مهمات المفكر الناقد.
 تحديد الظروف التي تتطلب تطبيق هذه
المهارة.

التفاوض

التفاوض

ساعة ونصف

التعريف بمهارة التفاوض.
تعداد الشروط الواجب احترامها خالل
التفاوض.
تحديد الظروف التي تتطلب تطبيق هذه
المهارة.

ساعة ونصف

التعريف بصورة الذات.
فهم كيف تؤثر صورة الذات على أنفسنا
وسلوكياتنا.
التعريف بأساليب تطوير الصور الذاتية.

التواصل

مخطط الجلسة
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تقدير الذات

تقدير الذات

مخطط الجلسة :مهارات التواصل ()1
األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
التعريف بمفهوم التواصل بين األفراد ،بعناصره األساسية.
الفعال وكيفية مواجهتها.
معوقات التواصل
تعداد
ّ
ّ

المدة الزمنية للجلسة
ساعة ونصف

عدد المشاركين
 20مشارك

سير العمل في الجلسة

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

مخطط جلسات بعض المهارات الحياتية

نصيحة هامة للمدربين والمدربات :الرجاء اإلطالع على الشق المتعلق ب “المهارات الحياتية:
المعلومات المرجعية“ قبل البدء بتنفيذ الجلسات ألنه يحتوي على كافة المعلومات الضرورية
للمدرب/ة (والتي تفوق ما هو وارد في مخطط الجلسات ويمكن اإلستعانة بها عند الضرورة) .كما
يمكن طبعا إدخال بعض التعديالت على مخطط الجلسات استنادا لمستوى المشاركين.

 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:
يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 40( :دقيقة)
تمرين مقدمة (كسر جليد على عالقة بالتواصل) :خط الهاتف  /الهمس
يطلب المدرب/ة من المشاركين الجلوس أو الوقوف ضمن دائرة ،حيث يقوم هو بالهمس بسرعة
بعبارة إلى أحد المشاركين ،والذي بدوره يهمس بالعبارة نفسها إلى المشارك الذي يلي ،وهكذا
عال .هناك احتماالت عديدة بأن العبارة النهائية
دواليك حتى آخر مشا ِرك الذي يقول العبارة بصوت
ٍ
التي قالها آخر مشارك سوف تكون مختلفة عن العبارة األولى التي همس بها المدرب/ة.
يسأل المدرب/ة المشاركين عن العبرة من هذا التمرين وعالقته بالتواصل .يثني على ما يقال
ويؤكد على أن في هذا التمرين كان هناك :المرسل ،المستقبل (وكل مشترك لعب الدورين)،
الرسالة ،قناة اإلتصال ،النتيجة ولكن لم يكن هناك تغذية مرتدة للمرسل .بعدها ينتقل المدرب/ة مع
المشاركين إلى التعريف بالتواصل.
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تقنية العصف الذهني
يطرح المدرب/ة السؤال“ :ما هو التواصل برأيكم“ إعطاء أمثلة عن التواصل بشكل عام
مستعينين بمواقف للتواصل أثناء قيامكم بعملكم.
يقوم المدرب/ة بتدوين اإلجابات كما وردت من المشاركين من دون التعليق عليها.
بعد تدوين اإلجابات ،يقوم المدرب/ة مع المشاركين بمناقشة خصائص كل نوع تواصل
التي ذكروها (مثل اتجاه الرسالة ،القناة ،المكان ،عدد األشخاص المخاطبين ،الخ) ( 10
دقائق)
يعرض بعدها المدرب/ة الشرائح الضوئية حول التعريف بالتواصل الشخصي:
التواصل الشخصي هو عملية تبادل معلومات ،وأفكار ،ومشاعر بواسطة رسائل شفهية
وغير شفهية بين شخصين أو أكثر هم على ّبينة من وجود بعضهما ،وتسفر هذه العملية
وجهها الطرف اآلخر .و من ثم
عن نتيجة تُ بنى على فهم كل طرف لمعاني الرسائل التي ّ
والمتلقي) ،الرسالة (اللفظية
ّ
يشرح دوالب التواصل بعناصره ال 7أي :المتحدثان (المرسل
وغير اللفظية) ،قناة اإلتصال ،التغذية الراجعة ،الضجيج ،اإلطار،النتيجة.

يخلص المدرب/ة أن هناك عناصر عدة تؤثر بسير عملية التواصل ،منها ما هو خارج عن تحكّم أو تأثير
مثقف األقران (كاالطار العام ،الضجيج الخ ).وفي هذه الحالة يجب على مثقف األقران أن يكون على
ً
مرنا للتعاطي والتأقلم معها .أما في معظم االحيان فالجزء االكبر من
ّبينة ودراية منها وأن يكون
العناصر يرتبط بمهارات التواصل لدى مثقف األقران وبالتالي يمكنه تحسين فرص نجاحه من خالل
تطوير هذه المهارات.

( تحضير الشرائح الضوئية من المادة المرجعية المرفقة).

 -4المرحلة الرابعة 10( :دقائق)

 -3المرحلة الثالثة 40( :دقيقة)

خالصة لنقاط البحث في الجلسة

ومسهالت التواصل الشخصي الفعال
معوقات
ّ
ّ
لعب أدوار
يشرح المدرب/ة أن فعالية التواصل ترتبط بعوامل عدة سوف يتم مناقشتها بعد لعب
االدوار.
يطلب المدرب/ة من  4من المشاركين التطوع بالقيام بلعب األدوار -:المحادثة بين مثقفة
أقران و  3من زميالتها.
يعطي المدرب/ة السيناريو التالي للمتطوعين ويطلب منهم التحضير لمدة  3دقائق خارج القاعة.

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

التعريف بالتواصل

ً
مستعينا بأمثلة من لعب االدوار ومالحظات الحضور ومن المعلومات
المدرب/ة النقاش
يدير
ّ
أهمية النقاط التالية:
تشاركية
بطريقة
ويناقش
الشخصي
بالتواصل
المرتبطة
المرجعية
ّ
أثر الرسائل اللفظية  :اللغة  ،تسلسل بالمعلومات ،المصطلحات التقنية.
أثر الرسائل غير اللفظية :نبرة الصوت ،جوانب الكالم ،حركات الجسم ،وضعية الجسم،
التواصل بالنظر،المسافة بين المتحدثين ،تعابير الوجه الخ.
أثر الضجيج :البيئة المحيطة (مشاهد ،أصوات،روائح ،درجة الحرارة،اإلزدحام...الخ) الضجيج
اللغوي (لغةغريبة/مصطلحات تقنية) الضجيج الفيزيولوجي (المرض/اإلعاقة الجسدية)
الضجيج النفسي ،الضجيج الفكري/الثقافي
أثر اإلطار البيئي واإلطار الظرفي والظرف االجتماعي واإلطار الثقافي الخ.

السيناريو:
مثقفة أقران في مخيم لالجئين تتحدث مع زميالتها أعمارهن تتراوح بين  18-16سنة عن
اسباب عدم ذهابهن إلى المركز الصحي الذي يقدم خدمات صديقة للشباب.
األطفال يلعبون ويتشاجرون بالجوار.
المكان ضيق.
الجو حار.
يبدو على الفتيات في البداية أنهن غير راغبات بالتحدث.
لدى مثقفة األقران جلسات أخرى عليها القيام بها.
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يطلب المدرب/ة في هذه االثناء من الحضور مراقبة التواصل اللفظي وغير اللفظي بين
المتطوعات اللواتي يقمن بالدور والسياق العام لعملية التواصل.
ّ
لدى المشاركات  3دقائق للتحضير و  7دقائق للعب األدوار.
بعد اإلنتهاء من لعب األدوار يشكر المتطوعات ويسألهم عن شعورهن ومن ثم يفتح النقاش مع
الحضور ويسأل :ما رأيكم بما رأيتم؟ كيف تمت عملية التواصل؟
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األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:

فهم كيفية تأثير التواصل غير اللفظي (نبرة الصوت) على عملية التواصل.
الفعال) على على عملية التواصل.
فهم كيفية تأثير التواصل غير اللفظي (اإلصغاء
ّ
معرفة كيفية شرح المصطلحات الصحية المعقدة.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة ونصف

عدد المشاركين
 20مشارك

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 20( :دقيقة)
مهارات التواصل :نبرة الصوت

تمرين ثنائي
وتدوين الصفات الموجودة في الملحق رقم  1عليها (كلمة
الورق
من
قصاصات
إعداد
ّ
واحدة على كل قصاصة) ينبغي أن يكون هناك ما يكفي من قصاصات ورق لكل مشارك،
وإذا كان هناك عدد أكبر من المشاركين في المجموعة ،أضف عدد الصفات.

 )1تنظيم دائرة
يطلب المدرب/ة من المشاركين تنظيم دائرة في مساحة مفتوحة داخل قاعة التدريب أو خارجها.
مدون عليها إحدى الصفات أعاله (يتوجب عدم
يوزّ ع على كل مشارك قصاصة ورق
ّ
إظهارها للمشاركين األخرين).
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 )2إبدأ اللعبة
ً
كوبا من
يطلب المدرب/ة من أحد المشاركين الذهاب إلى وسط الدائرة والقول “أعطني
المدونة على قصاصة الورق التي بحوزته.
الشاي!“ بنبرة الصوت
َّ
يطلب من كل مشارك/ة التناوب للذهاب إلى مركز الدائرة وتنفيذ الطريقة نفسها.
 )1التعليق
يطلب المدرب/ة من المشاركين التفكير في مغزى اللعبة ،وتبيان أن التواصل ال يكون
ً
أيضا بالطريقة التي يتم الطلب فيها.
فقط بالمعنى بل

 -3المرحلة الثالثة 40( :دقيقة)
مهارات التواصل :اإلصغاء الفعال

تقنية المجموعات ثنائية
مدون على كل واحدة منها إحدى العبارتين التاليتين:
إعداد قصاصات من الورق
َّ
العبارة األولى:
“ال تظهر أي اهتمام لما يقوله هذا الشخص لك“.
أو
العبارة الثانية:
“أظهر الكثير من االهتمام لما يقوله هذا الشخص لك“.
يجب أن يكون عدد قصاصات الورق تساوي ربع إجمالي عدد المجموعة من كل عبارة من العبارتين
األولى والثانية ،مثال على ذلك:
مدون عليها العبارة األولى ،و 6قصاصات
مجموعة مؤلفة من  24مشارك ،يجب إعداد  6قصاصات
َّ
المدون عليها  12قصاصة.
مدون عليها العبارة الثانية ،بحيث يصبح مجموعة القصاصات
َّ
َّ
يقسم المدرب/ة المشاركين إلى مجموعات ثنائية ( 2في كل مجموعة) ،بحيث يصبح عدد
المجموعات الثنائية  12مجموعة.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

مخطط الجلسة :مهارات التواصل ()2

يسأل المجموعة:

·ما هي نبرة الصوت التي يجب على مثقف األقران استخدامها؟
تسهل أو تعيق عملية تثقيف األقران؟
·كيف يمكن لنبرة الصوت أن
ّ

تحديد األدوار والقيام بالتمرين:
مدون عليها إحدى العبارتين
قصاصة
ثنائية
مجموعة
كل
من
واحد
مشارك
يعطي المدرب/ة
َّ
األولى أو الثانية ،وأطلب منه لعب دور االستماع إلى شريكه في المجموعة الثنائية وفق
المدونة على القصاصة ،دون اإلفصاح عن فحواها.
العبارة
ّ
بهذا يصبح هناك 12:مشارك أعطيت لكل واحد منه قصاصة ،تؤلف الفريق “ أ“ و12
مشارك لم يحصل كل منهم على قصاصة ،تؤلف الفريق “ب“
يطلب من كل مشارك في الفريق “ب“ التحدث مع شريكه/ا في الفريق “أ“ عن موضوع
ما لمدة  3دقائق ،مثال على ذلك“ :لماذا اختروا القيام بالعمل بتثقيف األقران“؟“ ،لماذا
تشاركوا في التدريب“ وغيرها من األسئلة.
التوقف عن طرح األسئلة وعن
ْ
بعد  3دقائق ،يطلب من المشاركين في الفريق “ب“
التحدث مع شركائهم في الفريق “أ“.
 )3التعليق
يطلب المدرب/ة من المشاركين في الفريق “ب“ وصف شعورهم أثناء التحدث إلى
شركائهم في الفريق “أ“ وعما إذا شعروا بالراحة أثناء المحادثة ولماذا؟
يطلب من المشاركين في الفريق “أ“ وصف شعورهم أثناء االستماع إلى شركائهم في
الفريق “ب“ وعما إذا شعروا بالراحة أثناء المحادثة ،ولماذا؟
يطلب من المشاركين في الفريقين “أ“ و“ب“ التفكير في السلوكيات والتواصل غير
الفعال.
اللفظي المتعلقين بمهارات اإلصغاء
ّ
يطلب من المشاركين تبادل األفكار بشأن التصرفات التي ال تظهر أي اهتمام،
والتصرفات التي تظهر االهتمام أثناء المحادثة.
تُ كتب اإلجابات على ورقة اللوح القالب
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أمثلة أظهرت االهتمام:
الحفاظ على التواصل المباشر بالعين
اإليماء بالرأس
االبتسام
الميل إلى األمام أحيانا
العبوس
اإلعراب عن الدهشة عن طريق تحريك الحاجبين

 -4المرحلة الرابعة 20( :دقيقة)

 -5المرحلة الخامسة 10( :دقائق)
المواقف التي تتطلب مهارة التواصل.

تقنية النقاش:
يطلب المدرب/ة من المجموعة بعض المواقف الحياتية التي على عالقة بالصحة اإلنجابية
أو الزواج المبكر أو المشاركة أو العنف المبني على النوع اإلجتماعي وغيرها ....والتي
تتطلب مهارة التواصل.
يناقش المدرب/ة الحاالت مع المشاركين ويؤكد أن هذه المهارة ضرورية ويمكن
استخدامها في مواقف عدة على عالقة بكافة المواضيع المطروحة في هذا الدليل.

مهارات التواصل :استخدام لغة مبسطة

تقنية لعب األدوار
يكتب المدرب/ة مجموعتي الكلمات التالية على صفحتين من اللوح القالب (إحتفظ بها
َم ْخفية حتى وقت الحق):

المجموعة 2

المجموعة 1
الدورة الشهرية

اإلباضة

ً
جنسيا
األمراض المنقولة

اإلفرازات المهبلية

اللولب الرحمي النحاسي

فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز

انقطاع الطمث

العازل الذكري

العالقة الجنسية

الحميمة

يقسم المشاركين إلى مجموعات ثنائية.
يطلب من أحد المشاركين في كل مجموعة لعب دور مثقف األقران ،ومن الثاني لعب
دور القرين.
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يظه ِر المجموعة األولى من الكلمات.
يطلب من مثقف األقران في كل مجموعة شرح الكلمات (مجموعة  )1للقرين
بطريقة مبسطة.
يبدل األدوار ،ويظهر المجموعة الثانية من الكلمات.
يطلب من األقران والمثقفين تبادل األدوار.
يطلب من مثقفي األقران الجدد الجدد شرح كلمات (مجموعة  )2لألقران بطريقة مبسطة.

 -6المرحلة السادسة 10( :دقائق)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة

المستندات والمعدات الضرورية

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

أمثلة أظهرت عدم االهتمام:
عدم وجود تواصل مباشر بالعين
النظر إلى ساعة اليد باستمرار
قراءة األوراق الموجودة على المكتب
التثاؤب
التململ

المناقشة
يسأل المدرب/ة المشاركين ( في كافة المجموعات):
ما هي المصطلحات األكثر صعوبة للشرح؟ لماذا؟
ما هي المصطلحات األكثر سهولة للشرح؟ لماذا؟
هل كان لديك ما يكفي من الوقت؟ كيف يمكن لك أن تشرح هذه المصطلحات في
وقت أقل؟
كيف يمكنك تطبيق ما تعلمته في برناج التثقيف؟

المعدات التدريبية :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق
ملحق رقم  : 1الصفات

ملحق رقم  :1الصفات
سعيد

غير مبال

حزين

عدواني
غاضب

متحمس
ّ

مسبق األحكام

الشعور بالملل

مهتم

ودي
ّ

رسمي

متعب

نافذ الصبر

متعاطف

------

------
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األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
التعريف بمهارة حل المشكالت واتخاذ القرار.
توضيح المراحل المنهجية لحل المشكالت وإتخاذ القرار.
تحديد الظروف التي تتطلب تطبيق هذه المهارة.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة ونصف.

عدد المشاركين
 20مشارك

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 15( :دقيقة)
تمرين مقدمة:

مغامرة األمازون
مالحظة :يحتاج هذا النشاط إلى مساحة واسعة تناهز الخمسة أمتار ! وزع المشاركين
كل مشاركذ قطعة ورق  .يجب
على مجموعات من ثالثة أشخاص ! احرص على أن يحمل ّ
تمثل قصاصات
على جميع المشاركين أن يبدأوا في زاوية من المساحة المخصصةّ .
قطعا عائم ً ة من الخشب“ وبالتالي يجب على المجموعات أن تتعاون لترسو على
الورق
ً
عابرة الحوض وطوله خمسة أمتار من دون أن تطأ رجلها األرض .يمكن أن يضع
األمان
بر
ً
ً
ً
ً
مبدعا .وإذا وطأت
وإيابا وكن
ذهابا
نظم اللعبة
المشاركين الرجلين على الورقة الواحدة ّ
رجل أحد أفراد المجموعة األرض تعود المجموعة ّ
كلها إلى نقطة البداية.
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عند اإلنتهاء من التمرين يسأل المدرب/ة :كيف تم حل المشكلة واي قرار اتخذتم؟ يعطي
المشاركون أجوبتهم.
يستثمر المدرب/ة األجوبة من خالل نقاش مع المشاركين ويربط األفكار بحل المشكالت واتخاذ القرار
كمقدمة للجلسة.

 -3المرحلة الثالثة 5( :دقائق)
التعريف بمهارة حل المشكالت واتخاذ القرار

يمكن تعريف المشكلة بأنها وجود صعوبة أو عقبة ال بد من تخطيها لتحقيق هدف معين.
إنها اإلصطدام بواقع ال نريده ،فكأننا نريد شيئا ثم نجد خالفه.
تحصل المشكلة عندما يكون هنالك إنحراف عن قانون أو قاعدة معينة نرغب في الحرص
على إحترامها ،أي حينما يكون هناك اختالف بين ما هو كائن وما يجب أن يكون .كذلك
تحصل المشكلة عندما نفشل في تحقيق هدف أو أهداف معينة بسبب وجود عقبة أو أكثر.
تؤدي إلى تحقيق شيء ما أو إلى بلوغ هدف
أما القرار فهو عملية إختيار بين عدة طرق ّ
معين استنادا للمشكلة التي اعترضتنا.

 -4المرحلة الرابعة 15( :دقيقة)
مراحل حل المشكالت واتخاذ القرار

التقنية :التمرين الجماعي.
يوزع المدرب/ة المشاركين إلى  4مجموعات صغيرة ويعطي لكل مجموعة مستندا يبين
مراحل حل المشكالت واتخاذ القرار ولكن بترتيب غير صحيح وغير منطقي .يطلب المدرب/ة
من كل مجموعة إعادة ترتيب المراحل بشكل صحيح وسليم .بعدها يعلن مندوب كل
مجموعة نتائج عمل مجموعته .يصوب المدرب/ة ما يجب تصويبه ويؤكد ما يجب تأكيده.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

مخطط الجلسة :حل المشكالت واتخاذ القرار

تقنية النقاش:
يطرح المدرب/ة السؤال على المشاركين :ما هي مهارة حل المشكالت واتخاذ القرار؟
يتلقى األجوبة من المشاركين ويؤكد على المعلومات الواجب التأكيد عليها كما يصوب
تلك التي بحاجة لتصويب ليلخص بعدها التعريف كالتالي:

تمرين اتخاذ القرار :الرجاء إعادة ترتيب المراحل بشكل سليم ومنطقي:
البحث عن حلول بديل
تحديد المشكلة
تقييم الحلول البديلة
التنفيذ الفعلي
تحليل المشكلة
التقييم ما بعد التنفيذ
اختيار الحل األفضل
نتائج تمرين اتخاذ القرار:
تحديد المشكلة
تحليل المشكلة
البحث عن الحلول البديلة
تقييم الحلول البديلة
اختيار الحل األفضل
التنفيذ الفعلي
التقييم ما بعد التنفيذ

 -5المرحلة الخامسة 45( :دقيقة)
كيف اتخذ قراراتي

تقنية دراسة الحالة:
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يقسم المدرب/ة المشاركين إلى  4مجموعات ويعطي لكل مجموعة حالة تعكس
مشكلة معينة .
يشرح المدرب/ة المراحل الخمسة الواردة أدناه ويطلب من كل مجموعة تبنيها عند حل
المشكلة التي بين يديها:
تحديد المشكلة.
استعراض الخيارات والبدائل الممكنة لهذه المشكلة.
دراسة هذه الخيارات بحسناتها وسيئاتها.
األخذ في اإلعتبار القيم والتطلعات.
اختيار الحل األفضل.

الحاالت:

الحالة األولى :تحدثت “كريمة“ إلى زميلتها المتزوجة “حنان“ مدعية أن كافة وسائل تنظيم األسرة
مضرة بالصحة وال يجب استخدامها .وشجعتها على اإلبتعاد عنها مع أن “حنان“ كانت تفكر جديا
تبني إحدى هذه الوسائل .فماذا تقرر؟
الحالة الثانية :يحاول شاب إقناع صديق له يبلغ من العمر خمس عشرة سنة بتناول المخدرات .قائال
له ان هذا سيساعده على التغلب على الصعوبات والحزن بسبب األزمة األنسانية .فماذا يقرر؟
الحالة الثالثة :تضغط شابة على صديقتها لتدخن السجاير والنارجيلة قائلة لها أن هذا سوف
يساعدها على التغلب على يأسها ومشاكلها .فماذا تقرر؟

خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية  :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

يؤكد المدرب/ة الجلسة على أهمية مهارة حل المشكالت واتخاذ القرار عندما يتعلق األمر
باألمور الحياتية والعملية.

 -9المرحلة السابعة( :دقيقتان)

الحالة الرابعة :تحاول إحدى السيدات إقناع إمرأة حامل بعدم مراجعة الطبيب للفحص الدوري ،بل زيارة
“أم سامر“ صاحبة الخبرة في هذه األمور والمرجعية الدائمة لكافة النساء .أي قرار يجب أن تتخذ؟
بعد فترة معينة يطلب المدرب/ة من مندوب كل مجموعة أن يعرض نتائج عمل مجموعته استنادا
لألسئلة المطروحة سابقا .يناقش المدرب/ة مع المجموعات مدى اتباع كل مجموعة لخطوات حل
المشكالت واتخاذ القرار التي سبق وعرضت.

 -6المرحلة السادسة 10( :دقائق)
المواقف التي تتطلب مهارة حل المشكالت واتخاذ القرار.
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تقنية النقاش:
يطلب المدرب/ة من المجموعة بعض المواقف الحياتية التي على عالقة بالصحة اإلنجابية
أو الزواج المبكر أو المشاركة أو العنف المبني على النوع اإلجتماعي وغيرها ....والتي
تتطلب مهارة حل المشكالت واتخاذ القرار.

يناقش المدرب/ة الحاالت مع المشاركين ويؤكد أن هذه المهارة ضرورية ويمكن استخدامها في
مواقف عدة على عالقة بكافة المواضيع المطروحة في هذا الدليل.
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األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
التعريف بمهارة الحزم والرفض بإيجابية.
تعداد فوائد مهارة الحزم والرفض بإيجابية.
تحديد الظروف التي تتطلب تطبيق هذه المهارة.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة ونصف.

عدد المشاركين
 20مشارك

سير العمل في الجلسة

نتائج الحزم والرفض بإيجابية
تقنية العمل الجماعي
يوزع المدرب/ة المشاركين إلى  4مجموعات ويعطي لكل المجموعات نفس السؤال :ما
هي نتائج أو فوائد الحزم والرفض بإيجابية؟
بعد فترة  5دقائق يعطي مندوب كل مجموعة نتائج عمل مجموعته .يصوب المدرب/ة عند
الضرورة أو يؤكد على المعلومات ويستنتج في النهاية الفوائد التالية:
ّ
يتحلى به ومنها :الراحة مع الذات ،الثقة
للسلوك الحازم نتائج إيجابية على كل من
بالنفس ،القدرة على التحكم باألمور ،مواجهة الضغوطات ،مواجهة االستقواء ،عدم
اإلساءة الى الغير ،كسب االحترام ،المحافظة على الحقوق ،يؤخذ على محمل الجد ،يحقق
ما يريده وليس ما يريده اآلخرين.

 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)

 -5المرحلة الخامسة 45( :دقيقة)

عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

أهمية الحزم والرفض بإيجابية

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 5( :دقائق)
تمرين مقدمة:
يسأل المدرب/ة مشاركا متطوعا :تلتقي بزمالئك ويحاولون إقناعك بالذهاب معهم إلى
مطعم للوجبات السريعة وأنت ال تحبذها بتاتا .كيف تجيب على طلبهم؟
يعطي المشارك جوابه الذي يستثمره المدرب/ة كمقدمة لجلسة الحزم والرفض بإيجابية.

 -3المرحلة الثالثة 10( :دقائق)
التعريف بمهارة الحزم والرفض بإيجابية
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 -4المرحلة الرابعة 20( :دقيقة)

تقنية النقاش:
يطرح المدرب/ة السؤال على المشاركين :ما هي مهارة الحزم والرفض بإيجابية؟
يتلقى األجوبة من المشاركين ويؤكد على المعلومات الواجب التأكيد عليها كما يصوب
تلك التي بحاجة لتصويب ليلخص بعدها التعريف كالتالي:
ً
ً
وسلوكا“ عن مشاعره وافكاره وآرائه تجاه
“لفظا
هو قدرة الفرد على التعبير المالئم
االشخاص والمواقف من حوله والمطالبة بحقوقه “التي يستحقها“ دون ظلم او عدوان
وذلك بطريقة إيجابية.

تقنية لعب األدوار:
يشرح المدرب/ة أنه سيتم تطبيق تقنية لعب أدوار من ثالثة أشخاص لممارسة مهارة
الحزم والرفض بإيجابية لتجنب الزواج المبكر .ففي هذه الحالة يحاول األهل إرغام ابنتهم
القاصر على الزواج وتصويرهم للزواج وكأنه الحل األفضل لها من خالل إعطائها حججا
وبراهين معينة .بينما هي تحاول ان تتخلص من هذا العبء بإعطاء براهين مضادة.
لشخص من أصل ثالثة في المجموعة لعب دور فتاة ستتزوج في سن مبكرة ،أما
ٍ
ينبغي
المشارك الثاني فيلعب دور األب أو األم والشخص الثالث يراقب عملية التواصل من
حجج وبراهين وسلوك الفتاة.
يستمر لعب األدوار لمدة  7-5دقائق؛
يطلب من المشارك الذي لعب دور الفتاة التعبير عن مشاعره؛
يطلب من المراقب ان يتكلم عن ما رآه ،وأن يحدد الحجج التي سمعها ومدى قدرتها
على اإلقناع؛
يطلب بعدها المدرب/ة من المشاركين تبادل األدوار؛
يلخص مختلف الحجج التي باإلمكان استخدامها ضد الزواج المبكر ،يؤكد على ضرورة
 ّ
إعتماد الحزم والرفض بإيجابية واستخدام مهارات التواصل غير اللفظي دون اللجوء
إلى العدوانية أو السلبية.
يؤكد المدرب/ة أن هذا المفهوم ال يدوم إذا بقي على صعيد فردي من هنا ضرورة
تعميمه من خالل أدوارهم المستقبلية كمثقفي أقران.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

مخطط الجلسة :الحزم والرفض بإيجابية

الحزم هو التمسك بالحقوق وإحترام حقوق اآلخرين ،هو تحمل مسؤولية القرارات ،وهو
أيضا القدرة على السؤال عن التوضيح عندما ال يسأل أحد عنه .هو المواجهة البناءة وعدم
الحكم على اآلخرين.
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المواقف التي تتطلب مهارة الحزم والرفض بإيجابية.
تقنية النقاش:
يطلب المدرب/ة من المجموعة بعض المواقف الحياتية التي على عالقة بالصحة اإلنجابية
أو الزواج المبكر أو المشاركة أو العنف المبني على النوع اإلجتماعي وغيرها ....والتي
تتطلب مهارة الحزم والرفض بإيجابية.
يناقش المدرب/ة الحاالت مع المشاركين ويؤكد أن هذه المهارة ضرورية ويمكن
استخدامها في مواقف عدة على عالقة بكافة المواضيع المطروحة في هذا الدليل.

األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
التعريف بمهارة التفكير الناقد.
تعداد مهمات المفكر الناقد.
تحديد الظروف التي تتطلب تطبيق هذه المهارة.

المدة الزمنية للجلسة

 -7المرحلة السابعة( :دقيقتان)

ساعة ونصف.

خالصة لنقاط البحث في الجلسة

عدد المشاركين

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية  :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.

 20مشارك

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

 -6المرحلة السادسة 10( :دقائق)

مخطط الجلسة :التفكير الناقد

 -2المرحلة الثانية 45( :دقيقة)
مقدمة حول أهمية التفكير الناقد

تقنية عمل المجموعات حول اإلعالن الصحفي.
يوزع المدرب/ة المشاركين إلى  4مجموعات ويعطي لكل المجموعات صورة تمثل
إعالنا عن الوجبات السريعة .يطلب منهم التمعن جيدا بالصورة ومن ثم اإلجابة على
األسئلة المرفقة.
بعد فترة  10دقائق يعطي مندوب كل مجموعة نتائج عمل مجموعته .يصوب المدرب/ة
عند الضرورة أو يؤكد على األجوبة الصحيحة والتي تتعلق كلها بالتفكير الناقد.
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يستنتج المدرب/ة أن علينا ان ال ننبهر ونصدق كل ما نراه ونسمعه ،بل علينا ان نستخدم
التفكير الناقد فننظر إلى األمور من كل الجهات ،ونحدد هدف الرسالة ،ومن هو مصدرها
وما هي غايته ومدى صحتها وما هي النتائج المترتبة سلبية كانت أم ايجابية ،وهل
تتماشى مع قيمنا؟ كل ذلك قبل إعطاء الرأي أو أخذ القرار.
أسئلة اإلعالن الصحفي
1.إلى من يتوجه هذا اإلعالن؟
2.من هي الجهة المرسلة؟
3.ما هي الطرق المستخدمة للفت اإلنتباه والتأثير؟
4.كيف يمكن أن يفهم اآلخرين هذه الرسالة بطريقة مختلفة عني؟
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 -3المرحلة الثالثة 10( :دقائق)
التعريف بمهارة التفكير الناقد

تقنية النقاش استنادا إلى تمرين المقدمة:
يطرح المدرب/ة السؤال على المشاركين :ما هي مهارة التفكير الناقد؟

يتلقى األجوبة من المشاركين ويؤكد على المعلومات الواجب التأكيد عليها كما يصوب تلك التي
بحاجة لتصويب ليلخص بعدها التعريف كالتالي:
تعريفات عدة تطلق على التفكير الناقد منها:
هو فحص وتقويم الحلول المعروضة من أجل إصدار حكم حول قيمة الشيء.
هو عملية استخدام قواعد االستدالل المنطقي وتجنب األخطاء الشائعة في الحكم.
عرفه باحث بأنه التفكير “الذي يعتمد على التحليل والفرز واالختيار واالختبار لما لدى الفرد من
كما ّ
معلومات بهدف التمييز بين األفكار السليمة والخاطئة“ .

 -4المرحلة الرابعة 25( :دقيقة)
مهمات المفكر الناقد

تقنية عمل المجموعات
يوزع المدرب/ة المشاركين إلى  4مجموعات ويعطي لكل المجموعات نفس الالئحة والتي
تتضمن مهمات المفكر الناقد ويطلب منهم اختيار  4أو  5مهمات وإعطاء امثلة عملية
حول هذه المهمات المختارة.
بعد فترة  10دقائق يعطي مندوب كل مجموعة نتائج عمل مجموعته .يصوب المدرب/ة
عند الضرورة أو يؤكد على األمثلة الصحيحة.

الئحة المهمات:
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للمفكر الناقد مهمات عدة أهمها:
1.البحث عن األسباب الظاهرة وغير الظاهرة؛
2.تجميع المعلومات الضرورية واستخدام المصادر الهامة؛
3.التركيز دائما على النقطة الرئيسية؛
4.رؤية الموقف بكامله؛
5.مالحظة الفروقات والتشابهات؛
6.االستنتاج إستنادا للمعطيات؛
 7.البحث عن الدقة عندما يسمح الموضوع بذلك؛
8.البحث عن بدائل؛
9.السير بطريقة منتظمة في معالجة األجزاء ضمن المشكلة المعقدة ككل؛
ً
موقفا (وتغيير الموقف) عندما تكون األدلة واألسباب كافية لعمل ذلك؛
	10.اعتماد
	11.االهتمام بوجهات النظر األخرى (تفكير حواري)؛
	12.تجنب إصدار الحكم عندما تكون األدلة واألسباب غير كافية.

المواقف التي تتطلب مهارة التفكير الناقد.

تقنية النقاش:
يطلب المدرب/ة من المجموعة بعض المواقف الحياتية التي على عالقة بالصحة اإلنجابية
أو الزواج المبكر أو المشاركة أو العنف المبني على النوع اإلجتماعي وغيرها ....والتي
تتطلب مهارة التفكير الناقد.
يناقش المدرب/ة الحاالت مع المشاركين ويؤكد أن هذه المهارة ضرورية ويمكن
استخدامها في مواقف عدة على عالقة بكافة المواضيع المطروحة في هذا الدليل.

 -6المرحلة الخامسة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية  :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
ملحق رقم  :2الئحة مهمات المفكر الناقد.
ملحق رقم  :3صورة إعالن الوجبات السريعة.
ملحق رقم  :4أسئلة اإلعالن الصحفي.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

5.ما هي الرسائل التي تروج لها هذه الرسالة بشكل مباشر وغير مباشر؟
6.ما هي الغاية من وراء هذه الرسالة؟
7.هل أنا مع هذه الرسالة أم ال؟

 -5المرحلة الخامسة 10( :دقائق)

ملحق رقم  :2الئحة مهمات المفكر الناقد.
للمفكر الناقد مهمات عدة أهمها:

1.البحث عن األسباب الظاهرة وغير الظاهرة؛
2.تجميع المعلومات الضرورية واستخدام المصادر الهامة؛
3.التركيز دائما على النقطة الرئيسية؛
4.رؤية الموقف بكامله؛
5.مالحظة الفروقات والتشابهات؛
6.االستنتاج إستنادا للمعطيات؛
 7.البحث عن الدقة عندما يسمح الموضوع بذلك؛
8.البحث عن بدائل؛
9.السير بطريقة منتظمة في معالجة األجزاء ضمن المشكلة المعقدة ككل؛
ً
موقفا (وتغيير الموقف) عندما تكون األدلة واألسباب كافية لعمل ذلك؛
	10.اعتماد
	11.االهتمام بوجهات النظر األخرى (تفكير حواري)؛
	12.تجنب إصدار الحكم عندما تكون األدلة واألسباب غير كافية.
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ملحق رقم  :3صورة إعالن الوجبات السريعة

Fast Food
BO MEALS
SUPER COM

45 LE

35 LE

األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
التعريف بمهارة التفاوض.
تعداد الشروط الواجب احترامها خالل التفاوض.
تحديد الظروف التي تتطلب تطبيق هذه المهارة.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة ونصف.
02

01

Co mbo Special

Co mbo Special

40 LE

30 LE

عدد المشاركين
 20مشارك

سير العمل في الجلسة
04

03

Co mbo Special
LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

Co mbo Special

LOREM IPSUM

 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

ملحق رقم  :4أسئلة اإلعالن الصحفي
1.إلى من يتوجه هذا اإلعالن؟
2.من هي الجهة المرسلة؟
3.ما هي الطرق المستخدمة للفت اإلنتباه والتأثير؟
4.كيف يمكن أن يفهم اآلخرين هذه الرسالة بطريقة مختلفة عني؟
5.ما هي الرسائل التي تروج لها هذه الرسالة بشكل مباشر وغير مباشر؟
6.ما هي الغاية من وراء هذه الرسالة؟
7.هل أنا مع هذه الرسالة أم ال؟
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القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

مخطط الجلسة :التفاوض

 -2المرحلة الثانية 10( :دقائق)
التعريف بمهارة التفاوض

تقنية النقاش:
يطرح المدرب/ة السؤال على المشاركين :ما هي مهارة التفاوض؟
يتلقى األجوبة من المشاركين ويؤكد على المعلومات الواجب التأكيد عليها كما يصوب
تلك التي بحاجة لتصويب ليلخص بعدها التعريف كالتالي:

ً
ً
هاما في إدارة النزاعات .تعريفات عدة تطلق عليه ومنها:
دورا
يلعب التفاوض
التفاوض هو عملية تبادل اآلراء مع ذوي الشأن بغية الوصول الى اتفاق أو تسوية حول
احتياجات مختلفة وأفكار متباينة.
هو عملية تفاعلية بين طرفين أو أكثر تهدف الى التخفيف من التباعد في أهدافهم
والتباين في آرائهم والوصول الى نتيجة ترضيهم جميعا وذلك من خالل استخدام أساليب
اإلقناع كافة.
هو القيام بعملية تشمل سلسلة من األفعال ،من خاللها شخص أو مجموعة يمكن ان
يصلوا الى اتفاق مع شخص آخر او مجموعة أخرى.
أن نفاوض اذا هو القيام بعملية تشمل سلسلة من االفعال ،من خاللها شخص أو
مجموعة يمكن ان يصلوا الى اتفاق مع شخص اخر او مجموعة أخرى .في العمق اذا هو
ان يحاول كل طرف أن يحصل على اتفاق يرضيه.

199

الدليل التدريبي لمدربي مثقفي األقران في المنطقة العربية /القسم الثالث

 -3المرحلة الثالثة 30( :دقيقة)
الشروط الواجب احترامها قبل ،خالل وبعد التفاوض

تقنية عمل المجموعات
يوزع المدرب/ة المشاركين إلى  4مجموعات ويطلب من كل مجموعة أن تحدد ما هو دور
المفاوض قبل ،خالل وبعد التفاوض .بعد فترة  15دقيقة يعطي مندوب كل مجموعة
نتائج عمل مجموعته .يصوب المدرب/ة عند الضرورة أو يؤكد على األدوار الصحيحة
ويعرض النتائج مكتوبة على اللوح القالب أو من خالل الشرائح الضوئية.

 -4المرحلة الرابعة 40( :دقيقة)
أهمية التفاوض

تقنية دراسة الحالة.
يوزع المدرب/ة المشاركين إلى  4مجموعات .يعطي لكل مجموعة حالة من حاالت
التفاوض المرفقة بالبطاقة .يطلب من كل مجموعة النقاش والتشاور حول كيفية معالجة
الحالة وكيفية إدارة التفاوض مع اآلخرين وخاصة البحث عن الحجج والبراهين وإبقاء
التواصل في إطاره اإليجابي.
بعد  15دقيقة يعلن كل فريق من خالل المندوب عن الحالة التي بحثها ويقدم مسار
التفاوض والحجج والبراهين لحماية أنفسهم في هكذا حالة.

خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
المعدات التدريبية  :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
ملحق رقم  :5دراسة الحاالت

ملحق رقم  :5دراسة الحاالت.
الحالة األولى:
انتقلت إلى حي جديد وحاولت التقرب من مجموعة من الشباب .بعد لقائين ،عرض علي احدهم ان
ادخن سيجارة وأصر الجميع أن أجربها كداللة على انتمائي للمجموعة .ماذا أفعل وكيف أفاوض؟
الحالة الثانية:
خرجت مع زمالئي لقضاء وقت الفراغ نهار السبت بعد الظهر .قررت األغلبية التوجه إلى مطعم
للوجبات السريعة مع أنني لم أكن موافقا على ذلك .ماذا أفعل وكيف أفاوض؟

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

يشمل التفاوض مجاالت تمتد من الجدل البسيط الى محاولة االتفاق بين أفراد على مواضيع
مختلفة.

 -6رحلة السادسة( :دقيقتان)

يعلق المدرب/ة على نقاط القوة وحسنات كل نتيجة مع التصويب إذا اقتضى األمر.
الحالة األولى:
انتقلت إلى حي جديد وحاولت التقرب من مجموعة من الشباب .بعد لقائين ،عرض علي
احدهم ان ادخن سيجارة وأصر الجميع أن أجربها كداللة على انتمائي للمجموعة .ماذا أفعل
وكيف أفاوض؟
الحالة الثانية:
خرجت مع زمالئي لقضاء وقت الفراغ نهار السبت بعد الظهر .قررت األغلبية التوجه إلى
مطعم للوجبات السريعة مع أنني لم أكن موافقا على ذلك .ماذا أفعل وكيف أفاوض؟

 -5المرحلة الخامسة 10( :دقائق)
المواقف التي تتطلب مهارة التفاوض.
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تقنية النقاش:
يطلب المدرب/ة من المجموعة بعض المواقف الحياتية التي على عالقة بالصحة اإلنجابية
أو الزواج المبكر أو المشاركة أو العنف المبني على النوع اإلجتماعي وغيرها ....والتي
تتطلب مهارة التفاوض.
يناقش المدرب/ة الحاالت مع المشاركين ويؤكد أن هذه المهارة ضرورية ويمكن
استخدامها في مواقف عدة على عالقة بكافة المواضيع المطروحة في هذا الدليل.
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األهداف التفصيلية للجلسة
في نهاية الجلسة ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
التعريف بصورة الذات.
فهم كيف تؤثر صورة الذات على أنفسنا وسلوكياتنا.
التعريف بأساليب تطوير الصور الذاتية.

المدة الزمنية للجلسة
ساعة ونصف.

تقنية المناقشة
يطرح المدرب/ة السؤال التالي:
باعتقادنا كيف نكتسب صورة الذات التي لدينا اآلن ،أو كيف نرى أنفسنا ذاك النوع
من األشخاص؟
يمكننا سؤال المشاركين عن تجارب سابقة التي أثرت على شعورهم حول ذاتهم ( رسوب
في امتحان ،مديح أثناء ممارسة كرة القدم)... ،

بعد إجابة المشاركين يمكننا التوضيح عبر تذكر هذه النقاط:
تتشكل صورة الذات من خالل كيفية رؤية اآلخرين لنا و تجاربنا السابقة – النجاحات واإلخفاقات

عدد المشاركين

 -4المرحلة الرابعة 20( :دقيقة)

 20مشارك

صورة الذات والسلوك

سير العمل في الجلسة
 -1المرحلة األولى( :دقيقتان)
عرض لألهداف التفصيلية للجلسة:

يعرض المدرب/ة أهداف الجلسة سريعا بإستخدام اللوح القالب.

 -2المرحلة الثانية 15( :دقائق)
التعريف بالصورة الذاتية

تمرين
يطلب المدرب/ة من المشاركين التفكير ب  4صفات /أو جمل التي تصفهم وتدوينها
على الورقة  :كيف أنظر إلى نفسي ( الملحق رقم  – 1صورة الذات) (على سبيل المثال:
سعيد ،هادئ ،منافس)...
يطلب المدرب/ة من المشاركين الراغبين في مشاركة الصفات التي اختاروها مع
المجموعة الكبيرة وسؤالهم األسئلة التالية:
هل أنت سعيد بالصفات أو الجمل التي اخترتها؟
هل تعتقد أن الصفات التي اخترتها تعكس صورة كاملة عن ذاتك وماذا تحب؟
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تكوين صورة الذات

اإلجابة  :إن بضعة كلمات أو صفات تمثل جزء صغير من الصورة عن الذات.
سؤال المشاركين :ماذا تعني صورة الذات؟
كتابة األجوبة على اللوح القالب واستخالص التعريف التالي:
صورة الذات هي مجموعة من القيم واألفكار والمشاعر ( الصورة الذهنية) التي يملكها
الشخص عن نفسه.

تقنية المناقشة

يطرح المدرب/ة األسئلة التالية:
كيف وإذا تؤثر صورتهم لذاتهم على طريقة تصرفهم وسلوكهم؟
بعد إجابة المشاركين يمكننا التوضيح عبر تذكر هذه النقاط:
تؤثر صورة الذات على طريقة شعورنا نحو أنفسنا .فاألشخاص الذين يشعرون بالرضى عن نفسهم
ً
نجاحا من األشخاص الذين ال يشعرون بالرضى عن نفسهم.
يتحلون بالثقة بالنفس ويكونوا أكثر
فاالشخاص الذين يتحلون بصورة إيجابية عن نفسهم لديهم احتمال أقل من التدخين واستعمال
المخدرات واالنخراط في أنشطة غير صحية.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

مخطط الجلسة :تقدير الذات

 -3المرحلة الثالثة15( :دقيقة)

هل لدينا صورة واحدة عن الذات او صور مختلفة؟
بعد إجابة المشاركين يمكننا التوضيح عبر تذكر هذه النقاط:
بالرغم من أن معظمنا لديه صورة عامة عن الذات يمكن أن يكون لدينا عدة صور حسب األنشطة
التي نقوم بها .على سبيل المثال :يمكن لشخص ان يكون العب كرة جيد ولكنه ال يجيد السباحة.
ال يجب أن نعمم صورتنا الذاتية بناء على تجاربنا السيئة .إذا لم نفلح في نوع رياضة معين ال يمكننا
الحكم على أنفسنا بالفشل في جميع أنواع الرياضة أو فاشلين في معظم األشياء .على العكس،
علينا أن نقيم لما نحن عليه ( أي لماذا فشلنا في عمل ما؟ )

 -5المرحلة الخامسة 40( :دقيقة)
تحسين صورة الذات

تقنية النقاش:
يسأل المدرب/ة المشاركين حول إمكانية تغيير صورة الشخص الذاتية
بعد استعراض اإلجابات يمكن للمدرب/ة استخالص التالي:
بما أن صورة الذات تتعلق بالتجارب الخاصة أو القدرات ،فبإمكاننا تطوير صورة أكثر
إيجابية عن أنفسنا من خالل ممارسة أفضل في مثل هذه الحاالت.
يمكننا تحسين صورة الذات من خالل تذكر حاالت النجاح واالنجازات واالكثار منهم
في المستقبل.
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تمرين فردي
الطلب من كل مشارك اختيار مهارة أو سلوك يرغب في تحسينه أو تغييره (على سبيل
المثال :اإلقالع عن التدخين ،خفض الوزن ،تطوير العالقة مع الزمالء.)....
الطلب من كل مشارك/تدوين نقاط القوة ونقاط الضعف لديهم ( الملحق رقم  -2مستند
نقاط القوة ونقاط الضعف) ومن ثم الطلب إليهم تعداد  5أشياء يودون تحسينها او
تغييرها وتقييم رغبتهم في تحقيق ذلك (.)high, average, low
الطلب من المشاركين اختيار المهارة أو السلوك الذي يرغبون في تحسينه أو تغييره.
يمكننا اعتبار ذلك الهدف األساسي وتقييمه لناحية أن يكون SMART
الطلب من المشاركين تقسيم الهدف األساسي إلى أهداف صغيرة والعمل على تحقيق
كل هدف وتسجيل التقدم المحرز على (:الملحق رقم  -3اإلنجازات المحققة).

 -6المرحلة السادسة 10( :دقائق)

ً
حاليا وكيف تراها في المستقبل باستخدام الصفات أو الجمل الصغيرة
صف نفسك

ً
حاليا

كما أراها في المستقبل

مع األصدقاء

في المدرسة

في المنزل

المواقف التي تتطلب مهارة تقدير الذات.

تقنية النقاش:
يطلب المدرب/ة من المجموعة بعض المواقف الحياتية التي على عالقة بالصحة اإلنجابية
أو الزواج المبكر أو المشاركة أو العنف المبني على النوع اإلجتماعي وغيرها ....والتي
تتطلب مهارة تقدير الذات.
يناقش المدرب/ة الحاالت مع المشاركين ويؤكد أن هذه المهارة ضرورية ويمكن
استخدامها في مواقف عدة على عالقة بكافة المواضيع المطروحة في هذا الدليل.

القسم الثالث :مخطط الجلسات والمعلومات المرجعية حول المواضيع الصحية المختلفة والمهارات الحياتية للشباب

يسأل المدرب/ة المشاركين ذكر اهم انجاز قاموا بتحقيقه خالل السنة الماضية والنجاح
الذي يرغبون في تحقيقه في المستقبل .يمكن ل  5-4مشارك/ة عرض انجازاتهم وما
يريدون تحقيقه من نجاح في المستقبل.
يقوم المدرب/ة بعرض الخطوات األساسية لتحسين صورة الذات:
التركيزعلى اإلنجازات؛
ً
خططا للمستقبل؛
وضع
التفكير في األشياء التي يحبها اإلنسان في نفسه؛
التركيز على األشياء التي يمكن أن يغيرها اإلنسان لتحسين شعوره بذاته؛
تقبل الذات.
 ّ

الملحق رقم  :6صورة الذات

عامة

 -7المرحلة السابعة( :دقيقتان)
خالصة لنقاط البحث في الجلسة

يعرض المدرب/ة العناوين الرئيسية التي تم نقاشها خالل الجلسة.

المستندات والمعدات الضرورية
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المعدات التدريبية  :األدوات السمعية -البصرية ،العروض الضوئية ،القرطاسية ،اللوح
القالب مع الورق ،أقالم ملونة للوح القالب ،ورق تلصيق.
المعلومات المرجعية :من “المهارات الحياتية :المعلومات المرجعية“ ،الواردة سابقا
في هذا الفصل.
ملحق رقم  :6صورة الذات
ملحق رقم  :7نقاط القوة ونقاط الضعف
ملحق رقم  :8اإلنجازات المحققة

الملحق رقم  :7نقاط القوة ونقاط الضعف
نقاط القوة

نقاط الضعف
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الرغبة في تغييرها
) 1رغبة منخفضة  5-----رغبة عالية(

األشياء التي
أرغب بتغييرها
عال

متوسط

منخفض

الملحق رقم  :8اإلنجازات المحققة
الهدف األساسي............................................................................................ :
...................................................................................................................

التاريخ
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مقتبس عن:
()JHPIEGO’s ReproLine® training resources

العناوين الرئيسية
أوال :أنشطة كسر الجليد للتعارف بين
 ً
المشاركين
 ً
حركية
ِ
حسية
ثانيا :تمارين ّ

المعرفة
=
اإلختيارات
للجميع

صانعو
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تعجيل
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للتعرف
األنشطة التي يستخدمها مدرب مثقفي األقران في بداية الدورة لمساعدة المشاركين
ّ
على بعضهم البعضٌ ،يطلق عليها اسم أنشطة كسر الجليد .يتضمن هذا القسم عدة تمارين لكسر
الجليد والتي يمكنكم استخدامها.

أوال :أنشطة كسر الجليد للتعارف بين المشاركين
ً
 -1الخصائص الفريدة من نوعها
المدرب تنفيذ تمرين تعارف بين المشاركين حتى ولو كانوا على معرفة مسبقة ببعضهم
يجب على
ّ
للمدرب تقسيم المجموعة إلى
يمكن
أسمائهم،
عن
التعريف
إليهم
الطلب
من
وبدال
البعض،
ً
ّ
مجموعات ثنائية وإعطائهم بضع دقائق للتعارف ،ومن ثم يتوجب على كل مشارك التعريف عن
إسم شريكه واإلدالء على األقل باثنتين من الخصائص التي يتميز بها.

 -2األشياء المفضلة لديك
المدرب المجموعة إلى مجموعات ثنائية ويطلب منهم إخبار بعضهم البعض عن الطعام
يقسم
ِ
ّ
المفضل لديهم ،أو عن أي شيئ آخر .ويتشارك المشاركون هذه المعلومات ضمن المجموعة عند
ّ
التعريف عن بعضهم البعض.

 -3رمي الكرة
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يعد المدرب قصاصات من الورق ،تكتب على كل قصاصة كلمة وعلى األخرى كلمة ذات معنى
معاكس لها تكفي لجميع المشاركين .مثال على ذلك :قصاصة كتب عليها كلمة “ أسود “ تكتب
على القصاصة األخرى كلمة “ أبيض “ ،وهكذا دواليك...
أسود أبيض
فوق تحت
يسار يمين
ساخن بارد
ً
يختارعشوائيا قصاصة من الورق ،ويبدأ في البحث عن المشارك الذي اختار المعنى
كل مشارك
المعاكس بهدف التعارف ،ومن ثم يتوجب عليهم التعريف عن بعضهم البعض إلى بقية المجموعة.

 -7حقيقة أم خيال
يقوم كل مشارك بكتابة أربع وقائع خاصة عنه ،واحدة منها غير صحيحة ،ثم يقرأ كل منهم ما
عال فيما تقوم بقية المجموعة بتدوين ما يعتقدوا بأنه غير صحيح .عند إنتهاء كافة
كتبه بصوت
ٍ
المشاركين من القراءة ،يعود المشارك األول بقراءة ما كتبه مرة أخرى ،ويحدد ما هي الخصوصية
غير الصحيحة .حينها ينبغي على المشاركين في المجموعة مقارنة ما اعتقدوا بأنه غير صحيح.

 -8ما هي القواسم المشتركة لدينا ؟
يقسم المشاركون إلى مجموعات ثنائية ،وتعطى كل مجموعة  30ثانية للتفكير في خمسة قواسم
ّ
ً
معا ( 4مشاركين) ،حيث تعطى دقيقة لتبيان ما
المشاركين .بعدها تجتمع مجموعتين
مشتركة بين
ّ
ً
تقدم كل مجموعة الئحة بالقواسم المشتركة لديهم.
هو مشترك بينهم،
وأخيرا يمكن أن ِّ

يشكِّل المدرب والمشاركين دائرة ،وتُ رمى الكرة من قبل مشارك باتجاه آخر ،يعمد المشارك الذي
دواليك لحين توقيف اللعبة لبضعة دقائق ومعاودة البدء بها.
التقط الكرة على ذكر إسمه/ا ،وهكذا
ْ
ً
مجددا من قبل مشارك باتجاه آخر ،يعمد المشارك الذي التقط الكرة إلى ذكر إسم
تٌ رمى الكرة
ً
المشارك الذي رمى الكرة له ،وهكذا دواليك لحين اإلنتهاء من اللعبة.يمكن أيضا استخدام هذا
بدال من
التمرين خالل الدورة حيث يعمد المشاركون إلى ذكر معلومات تتعلق بمواضيع من الدورةً ،
ذكر أسمائهم خالل رمي الكرة.
مثال على ماذا يسأل المدرب“ :ما هي خصائص مثقف األقران؟“ حيث يعمد كل مشارك يلتقط
الكرة على اإلجابة على السؤال.

المدرب طوال فترة التدريب لتشجيع المشاركة
الحسية الحركية هي أنشطة يستخدمها
التمارين
ّ
ّ
وللتفاعل ما بين المشاركين .يمكن استخدام هذه األنشطة في بداية كل يوم لتحفيز المجموعة
بأن تبدأ عملها بشكل إيجابي ،كما يمكن أيضا أن تستخدم هذه األنشطة خالل النهار إلعادة تنشيط
ً
عددا
مجموعة( ،على سبيل المثال :بعد استراحة الغداء أو بعد عرض طويل) .يتضمن هذا القسم
الحسية الحركية التي ٌيمكنك استخدامها.
من التمارين
ّ

 -4ثالثة أسئلة

 -1رواية قصة

يقوم كل مشارك بكتابة ثالثة أسئلة ،حيث يبحث كل منهم ضمن الغرفة عن مشارك آخر ال يعرفه
ً
جيدا ويطرح األسئلة عليه ،ومن ثم يقوم كل مشارك بالتعريف عن شريكه إلى بقية المجموعة عن
طريق تبادل األسئلة واألجوبة.

ينبغي أن يقف المشاركون ضمن دائرة  .إن الهدف من هذا النشاط هو تأليف قصة ،حيث يقوم كل
مشارك بالمساهمة في تركيب جملة واحدة والتي يجب أن تكون:
ذات معنى ،وفي الوقت نفسه تضيف بعض المرح إلى النشاط،
مبنية على الجملة األخيرة،
 ّ
صحيحة نحوياً

يقوم المدرب بإعداد بطاقات تعريف بإسم المشاركين )كل إسم مشارك على بطاقة( ويضعها في
صندوق يسحب كل مشارك بطاقة من الصندوق ،والذي بدوره يبحث عن المشارك الذي تم سحب
إسمه بهدف التعارف بينهما .هذه مفيدة بشكل خاص للمجموعات الكبيرة المؤلفة من  20مشارك
أو أكثر .بعد ذلك يتوجب عليهم التعريف عن بعضهم البعض إلى بقية المجموعة.

مثال على ذلك:
 “1.لقد كنت متوجهة لتناول وجبة اإلفطار هذا الصباح“
 “2.صادفت ً
كلبا “
 “3.قلت صباح الخير للكلب“

 -5بطاقات التعريف
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إن اليوم األول من الدورة التدريبية هو ضروري إلنجاحها .من المهم أن تبدأ الدورة بشكل إيجابي
التعرف على بعضهم البعض.
عن طريق التأكد من أن جميع المشاركين يشعرون بالراحة ويعمدون إلى
ّ

 -6العثور على القطعة المفقودة

ً
حركية
ِ
حسية
ثانيا :تمارين ّ
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 -2خط الهاتف  /الهمس
يجب على المشاركين الجلوس أو الوقوف ضمن دائرة ،حيث يقوم المدرب بالهمس بسرعة بعبارة
إلى أحد المشاركين ،والذي بدوره يهمس بالعبارة نفسها إلى المشارك الذي يلي ،وهكذا دواليك
عال .هناك احتماالت عديدة بأن العبارة النهائية التي
حتى آخر مشا ِرك الذي يقول العبارة بصوت
ٍ
قالها آخر مشارك سوف تكون مختلفة عن العبارة األولى التي همس بها المدرب.

 -3تبادل األفكار ورمي الكرة
اطرح موضوع ما (مثل يوم العطلة أو محتوى الدورة التدريبية وما إلى ذلك) ومن ثم إرم الكرة،
وعندما يلتقط المشارك الكرة ،يجب عليه قول أمر ذات صلة بالموضوع ،ثم عليه رمي الكرة إلى
مشارك آخر .يتم مواصلة تنفيذ هذا التمرين حتى يحصل الجميع على فرص بالمشاركة.

 -4بوم! Boom
ً
اعتبارا من الرقم “ “1وصعودا.
عال
بالعد بصوت
على جميع المشاركين الجلوس ضمن دائرة والبدء
ّ
ٍ
المشا ِرك الذي يصل دوره بالعد إلى أحد األرقام المضاعفة للرقم ( .. ،12-9-6 )3أو األرقام المنتهية
بدالمن رقمه .يتابع المشارك الذي يلي،
بالرقم ( ،33-23-13 )3الخ ،يعمد إلى قول كلمة ً !BOOM
العد بالتسلسل الطبيعي لألرقام.
ّ
مثال على ذلك:
بالعد بالرقم  ،1والمشارك التالي يقول  ،2أما المشارك الثالث والذي ينبغي
يبدأ
األولى
المشارك
ّ
بدال من ذلك  ، !BOOMوالمشارك التالي يقول  4والذي يلي  5وبعده BOOM
أن يقول  ،3يقول ً
وهكذا دواليك.
المشارك الذي يخطئ عندما يجب أن يقول  ،!BOOMأو الذي يخطئ في الرقم الذي يلي BOOM
يترك اللعبة .يجب على المشاركين أن يتلوا األرقام بسرعة (خمس ثوان كحد أقصى( ،ومن يبقى
حتى النهاية يفوز باللعبة.

 -5قوارب النجاة
بالتجول .قل لهم بأنهم على
أطلب من المشاركين التوجه إلى مساحة شاغرة في الغرفة والبدء
ّ
إال لعدد
سفينة التيتانيك التي بدأت بالغرق ،ويجب عليهم الوصول الى قوارب النجاة والتي ال تسع ّ
معين من األشخاص .أثناء تجوال المشاركين ،حدد في كل مرة عدد األشخاص األقصى الذي يجب
ّ
أن يكون على قارب النجاة.
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مثال على ذلك“ :قوارب النجاة تتسع لثالثة! “ حينها ينبغي على المشاركين تشكيل مجموعات
بسرعة من ثالثة للوصول إلى القوارب ،وإن أي مشارك ال يعثر على“ القارب“ ،يترك اللعبة .في
كل جولة ،اختر قوارب مختلفة الحجم وعند نقطة معينة ،أعلن أن هذا هو القارب األخير ،وإن كل من
يشكِّل مجموعة لهذا القارب األخير يبقى على قيد الحياة.

الدليل الوطني لمثقفي األقران في قطر – من الشباب إلى الشباب -صندوق األمم
المتحدة للسكان – مركز اإلنماء اإلجتماعي (نماء) الدوحة -قطر .2020
“تمكين مقدمي الخدمات واألسر على دعم األمومة المأمونة وتمكين النساء والفتيات
في لبنان“ -دورة تدريبية حول “الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة“ الدليل التدريبي
لمدربي/ات السيدات .صندوق األمم المتحدة للسكان -لبنان 2017
دليل مقدمي الرعاية الصحية الصديقة لليافعين والشباب – الصحة اإلنجابية والجنسية-
الخدمات الصحية الصديقة للشباب -وزارة الصحة في العراق صندوق األمم المتحدة للسكان
ومركز التواصل والعمل المجتمعي كلية العلوم الصحية –الجامعة األميركية في بيروت
دليل السالم الفقود – دراسة مرحلية مستقلة حول الشباب والسالم واألمن (صندوق
األمم المتحدة للسكان ومكتب األمم المتحدة لدعم بناء السالم.)2018 -
دليل العمل التطوعي – بيار فلفلي2000 -
وثيقة السياسة الشبابية في لبنان -وزارة الشباب والرياضة2012 ،
اشكالية المواطنية في ثقافة الشباب الجامعي اللبناني .د .حنا الحاج 2015
مؤتمر شباب لبنان العام  2019تحديات وفرص
دور األندية الرياضية في الوقاية من التطرف واإلرهاب – رؤية من خالل علم اإلجتماع .د.
خالد كاظم أبو دوح
دليل مرجعي :المفاهيم النظرية في المهارات الحياتية “منهاج المهارات الحياتية الخاص
بالتربية على الصحة اإلنجابية من منظور النوع اإلجتماعي“ – 2012صندوق األم المتحدة
للسكان والمركز التربوي للبحوث واإلنماء -لبنان.
أداة اتخاذ القرار لمستفيدي ومقدمي دمات تنظيم األسرة -منمة الصحة العالمية
ومشروع أنفو كلية بلوبمبرغ للصحة العامة مركز برامج االتصال بجامعة جونز هوبكنز
دليل مثقفي األقران -وزارة الشباب والرياضة في العراق -صندوق األمم المتحدة للسكان
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 “4.سألني الكلب ماذا سأتناول على اإلفطار؟“
يستمر هذا النشاط حتى انتهاء مساهمة كل المشاركين ،أو إلى حين إدراك المدرب بأن المجموعة
قد تم تنشيطها.

المراجع
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