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كلمة وزارة العمل والشؤون االجتماعية - العراق 

تحية طيبة وبعد،

االحداث هم الشريحة المهمة واالساسية في مستقبل كل شعب ومجتمع حيث انهم الحاضر 

والمستقبل في بناء مؤسسات المجتمع العراقي الجديد ونشأتهم وسلوكهم وهي التي تحدد 

مسار التقدم والرقي السياسي واالجتماعي واالقتصادي للبلد...

لذلك االهتمام برعايتهم واجب جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وليس مسؤولية 

وزارة العمل والشؤون االجتماعية فحسب وانما تقع ضمن مسؤولية الوزارات االخرى كالعدل والتربية 

والداخلية والصحة وحقوق االنسان، لذلك من واجبنا الوظيفي والوطني االهتمام بحمايتهم 

ورعايتهم ليكونوا نواة جيدة ومهمة في بناء العراق الجديد، الذي يراعي حقوق االنسان واحترام الذات 

وشعور الفرد بالواجب والمسؤولية باالنتماء الوطني لبناء هذا المجتمع وفق االسس السليمة.

فاالهتمام باالحداث الجانحين خصوصا والذين لديهم نزاع مع القانون هو من اولويات واجبنا 

الوطني في االهتمام باصالحهم وتأهيلهم العادتهم الى المجتمع اسوياء صالحين للمساهمة 

في يناء المجتمع الجديد.

اضافة الى اعتماد التعاون مع المنظمات الدولية من اجل االحداث الجانحين والذين نعتبرهم ضحايا 

الظروف السياسية واالجتماعية التي يمر بها البلد، وتهيئة ظروف مالئمة لهم العادة تأهيلهم 

وحمايتهم وتقويم سلوكهم وفق اعداد برامج العادة دمجهم في المجتمع الداء دورهم الطبيعي 

.. وهذا من اولويات عملنا في الوزارة.

ونحن بدورنا نثمن ونشكر كل الجهود المشاركة في اعداد هذا الكراس الذي يتماشى مع 

خططنا وبرامجنا المستقبلية من اجل انشاء مجتمع عراقي متقدم واالرتقاء به. 

مع التقدير

المهندس دارا حسن رشيد

وكيل وزارة العمل والشؤون االجتماعية 



4

دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق

كلمة وزارة العمل والشؤون االجتماعية - كردستان

بسم اهلل الرحمن الرحيم

تشتغل وزارة العمل و الشؤون االجتماعية في مجاالت واسعة منها التخطيط للخدمات التي تؤدي 

الى تطوير و تغير حياة المجتمع و تلبية الرفاهية و تقديم الخدمات االجتماعية. كوزارة خدمية 

يرتبط عمل الوزارة بتقديم العون لالفراد و العوائل المحتاجة للمساعدة و الخدمات، بنفس القدر 

مرتبط بتوسيع و تطوير مستمر للمشاريع و باالخص في مجال االصالحيات.  

ان تطوير المجال االصالح االجتماعي في وزارة العمل و الشؤون االجتماعية كان محل اهتمام اكثر 

من قبل الوزارة في السنوات االخيرة. تم العمل على مشاريع و برامج جديدة لتطوير االصالحيات.

في هذا الطار يجدر االشارة الى البرامج التي تم تفيذها في العمل على تفعيل ورشات التدريب 

في االصالحيات بشكل يعود بصالح الحكومة و المحكومين من حيث التدريب و االنتاج و سوق 

العمل و االهتمام و تعزيز العملية التربوية داخل االصالحيات و االستمرا في التنسيق و التعاون مع 

المنظمات الدولية بهدف تعزيز قدرات العاملين.

في االطار نفسه و لتطوير مجال االصالحيات تم العمل على مشاريع كبيرة و استراتيجية لتطوير 

البنية التحتية لالصالحيات و بناء ابنية مالئمة و صالحة لعملية الصالحية. مشاريع بناء ابنية اصالح 

الكبار في اربيل و سليمانية في طور التنفيذ، و نعمل على تسريع البدء ببناء اصالحيات النساء 

و االطفال في المحافظات. يمكن القول بأن هذه الخطوات يقربنا من المعايير الدولية  و مبادئ 

حقوق االنسان و المعايير العالمية لالصالحيات حيث يتم تصنيف المحكوميين حسب العمر و نوع 

الجنح.

نأمل ان يستفيد العاملين في االصالحيات من المعلومات و الخبرات حتى نرفع من وضع االصالحيات 

في كوردستان و نطورهم حتى يواكبوا التطورات.

اسوس نجيب عبداهلل

وزيرة العمل و الشؤون االجتماعية
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كلمة صندوق األمم المتحدة للسكان - مكتب العراق

تتميز الدول النامية ومنها العراق بالحجم الكبير لشريحة الشباب،حيث تيلغ نسبة الشباب 

في العراق 28% من مجموع السكان، وهي ميزة إيجابية  حيث يشكل الشباب القدرات الكامنة 

للمجتمع والدولة فيما لو تم إستثمارها بطريقة فاعلة ومدروسة، ومن جانب آخر يمكن أن يكون 

الحجم الكبير لشريحة الشباب عبئا على المجتمع فيما لوتم إهمال دورهم وعدم إتاحة فرص 

المشاركة المجتمعية واإلقتصادية لهم.

تعرض الشباب في العراق خالل العقود األربعة الماضية الى الكثير من الضغوط اإلجتماعية 

واإلقتصادية والنفسية والتي أثرت سلبا عليهم بشكل عام،فيما كان تأثيرها أكثر حدة على 

البعض منهم ممن لم يستطع التوافق مع المتغيرات ولم تتوفر له الظروف المناسبة في 

المجتمع أو في األسرة  او بسبب ضعف  القدرة الشخصية على التفاعل اإليجابي معها فسلك 

سلوكا مخالفا للقانون.

تؤدي دائرة إصالح األحداث في العراق دورا مهما في إصالح فئة الشباب ممن إرتكب مخالفات قانونية 

من خالل تبنيها لفكرة إإلصالح وتحويل فترة الحجز فيها الى فرصة إلعادة التأهيل النفسي والتربوي 

والمهني واإلجتماعي لألحداث الجانحين لضمان إعادة إندماجهم في أسرهم ومجتمعاتهم بعد 

إطالق سراحهم،ويؤدي العاملون في مدارس اإلصالح دورا متميزا في تقديم خدمات نوعية متنوعة 

لتحقيق هذا الهدف.

ولتطوير الخدمات التي تقدمها المدارس اإلصالحية ينفذ صندوق األمم المتحدة للسكان مع وزارة 

العمل والشؤون اإلجتماعية في كل من الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان مشروع 

تعزيز الحماية والعدالة لالطفال والشباب في العراق بالتعاون مع منظمة اليونسيف،وياتي هذا 

الدليل المرجعي مكمال للدورات التدريبية التي نظمها الصندوق للعاملين في المدارس اإلصالحية 

بمختلف إختصاصاتهم ليكون مرشدا لهم ولمراكز ومدارس اإلصالح.

تم إعداد الدليل من قبل عدد من خبراء الجامعة األميركية في بيروت ومن إختصاصات متنوعة 

وتم مراجعته مراجعة دقيقة من قبل خبراء دائرتي إصالح األحداث في كل من الحكومة الفيدرالية 

وإقليم كردستان ليكون مالئما للثقافة العراقية وإحتياجات  العاملين .إننا على ثقة بأن الدليل 

المرجعي سيكون خير معين للعاملين في مدارس اإلصالح وسيكون مرشدا لهم في تقديم 

خدمات نوعية لشريحة الشباب الجانحين مما سيساهم في إعادة إندماجهم في مجتماعتهم 

وأسرهم ليكونوا أعضاء نافعين ألنفسهم وأوطانهم. 
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والبد هنا من اإلشادة بدور وزارتي العمل والشؤون اإلجتماعية في توفير مستلزمات نجاح المشروع 

وفي المشاركة الفاعلة في جميع مراحل إعداد هذا الدليل.كما البد من التأكيد على األهمية 

البالغة لحث العاملين في مدارس إصالح األحداث لتطبيق المنهجيات واألساليب والطرائق الواردة في 

الدليل في تعاملهم مع األحداث وفي تقديم الخدمات المتنوعة كما نؤكد على أهمية متابعة 

التطبيق وتقييم أثره على سلوك وإتجاهات األحداث وعلى نوعية الخدمات.

نتمنى لكل العاملين في دائرتي إصالح األحداث التوفيق والنجاح في إداء مهامهم التي تساهم 

في تنمية مجتمعهم ووطنهم.

د. جورج مكرم جورجي

الممثل المقيم لصندوق األمم المتحدة للسكان

مكتب العراق
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يواجه الشباب العراقي، كغيره من الشباب في المنطقة العربية، الكثير من التحديات التي تتطلب 

قدرات متنوعة للتقدم به إلى بر السالم واألمان. يمّثل الشباب حاليًا نسبة كبيرة من المجتمع 

العراقي وستبقى هذه النسبة في ازدياد، مما يحّتم ضرورة إيالء هؤالء الشباب الرعاية واالهتمام 

باعتبارهم جزءًا أساسيًا من عملية التنمية في البلد. 

ُتعتبر المؤسسات اإلصالحية من المؤسسات االجتماعية التي تلعب دورًا أساسيًا وهامًا في 

تشكيل وتنميط السلوكيات لدى الشباب المعّرض للمخاطر )المحكوم عليهم بطبيعة الحال(، 

وتوجيه التفكير لديهم بما يتوافق وثقافة المجتمع أو البيئة التي ينتمون إليها، وذلك من خالل 

إعادة تربية هؤالء الشباب، وتنشئتهم من جديد بما يتوافق واآلداب العامة، والقيم المتوافق عليها، 

وما يتناسب وأنماط الضبط االجتماعي السائدة. 

لقد أظهر تقويما حديثا لمؤسسات اصالح االحداث في العراق، نّفذ من قبل  صندوق االمم المتحدة 

للسكان UNFPA في الربع األخير من عام 2010  بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 

جسامة وخطورة األوضاع في تلك المؤسسات، وبّين أن اإلنجازات اإلصالحية للمؤسسات على 

أهمّيتها مازالت دون مستوى الطموح. مما دفع بصندوق األمم المتحدة للسكان UNFPA   الى 

تقديم الدعم التقني لوزارة العمل والشؤون االجتماعية من أجل  تنفيذ مشروع يهدف الى تعزيز 

العدالة والحماية للشباب واألطفال في الظروف الصعبة وذلك من خالل تحسين وتطوير خدمات 



الدعم النفسي وإعادة التأهيل لألحداث في اإلصالحيات في العراق.  يهدف هذا المشروع بشكل 

رئيسي إلى تحسين أوضاع األحداث في اإلصالحيات في العراق وبناء قدراتهم للتقليل من إحتمال 

انتكاسهم، وإلى تحسين سلوكهم تمهيدًا إلدماجهم في المجتمع في مرحلة ما بعد انتهاء مّدة 

العقوبة.

وفي هذا السياق تم حتى اليوم إنجاز عدد من الخطوات التي تهدف إلى تأمين الظروف المالئمة 

إلنجاح هذه العملّية بشكل كامل. فالخطوة األولى تمّثلت بتقييم حالة ٩ إصالحيات على 

مستويات مختلفة تطال القوانين المرعّية اإلجراء، واإلجراءات اإلدارية، وكذلك الخدمات المتوّفرة. 

وكذلك فقد تّمت مراجعة وتقييم  الخدمات في اإلصالحيات بهدف العمل على تطوير الخدمات 

فتصبح أكثر فعاليًة ومالءمًة لألحداث بحيث تؤهلهم لإلنخراط في المجتمع في المستقبل. وبناًء 

َدت مجموعة من الخدمات في اإلصالحيات، حيث تم تطوير دليل مرجعي حول جوانب  عليه، ُحدِّ

مختلفة من المواضيع التي تهدف الى تقديم خدمات إعادة التأهيل وخدمات صحّية ونفسية 

ذت  مناسبة لألحداث. ويجري في نفس السياق تدريب العاملين، بناًء على المادة المرجعية، حيث ُنفِّ

ورش عمل تعتمد على أساليب تدريبية تشاركية وممتعة لبناء قدرات العاملين والعامالت  في 

هذه اإلصالحيات. 

من هنا جاء إصدار هذا الدليل المرجعي تلبيًة لحاجة العاملين في المراكز اإلصالحية ولكي يوضع 

بمتناول جميع مقّدمي الخدمات داخل هذه المراكز فيسهل الرجوع إليه كّلما دعت الحاجة. وُيعتبر 

هذا الدليل باكورة جهود قام بها صندوق األمم المتحدة للسكان في العراق مع وحدة التواصل 

المجتمعي OPU في كلية العلوم الصحية في الجامعة األميركية في بيروت AUB-FHS. وتجدر 

اإلشارة إلى أن فريق العمل التقني القّيم على المشروع تبّنى في المراحل كافة، مقاربة تشاركية 

في تنفيذ مختلف األنشطة وذلك بهدف الوصول إلى مخرجات ذات جودة عالية وتحقيق الشعور 

بالملكّية لدى جميع الشركاء المعنيين إذ تم عرض محتوى الّدليل على الوزارات والمؤسسات 

المعنية إلبداء الرأي والمساعدة على تصويب الدليل بما يخدم مصلحة الشباب العراقي الموجود 

في اإلصالحيات. 

 يستهدف هذا الدليل اإلداريين )مدير إصالحية، مدير المتابعة، مدير اإلدارة، مدير العيادة الصحية( 

والعاملين الصحيين والباحثين االجتماعيين والمراقبين والمعّلمين والمدّربين  ضمن المراكز 

اإلصالحية. 

دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق



يعالج الدليل عدد من المواضيع بما فيها التنمية اإليجابية للشباب وطرق إشراك المجتمع المحلي 

والمهارات الحياتية. وكذلك يلقي الدليل الضوء على السلوكيات الخطرة داخل المراكز اإلصالحية 

وطرق معالجتها والوقاية منها، ويشرح بإسهاب اإلجراءات والبروتوكوالت ووسائل التدقيق المالي 

واإلداري ضمن إصالحيات االحداث.

لقد قامت مجموعة من الخبراء بإعداد هذا الدليل الذي يهدف الى بناء قدرات العاملين)ات( في 

المراكز اإلصالحية لألحداث في العراق لتمكينهم من التصدي بشكل فعال للقضايا المتصلة 

باالحداث بما في ذلك إعادة التأهيل النفسي واالجتماعي. وتشّكلت هذه المجموعة من الخبراء 

التالية أسماءهم:

الفصل التمهيدي، ريما عفيفي، دكتوراه في التربية والسلوك الصحي 	 

التدخالت الداعمة لألهل والمجتمع المحلي - كيفية اشراك عوائل األحداث ومجتمعاتهم 	 

المحلية، عال عطايا، اختصاصية علم نفس- خبيرة في التدريب والتنمية الشبابية

رزمة المهارات الحياتية	 

- إعداد رنا حداد ابراهيم، ماجستير في التربية والسلوك الصحي

- تعديل ومراجعة ندي صفير، مدرب وخبير في مجال التربية والتنمية اإلجتماعية 

السلوكيات الخطرة داخل المؤسسات اإلصالحية: الفحص الكشف والتدخل من خالل المقابلة 	 

التحفيزية، ندي صفير، مدرب وخبير في مجال التربية والتنمية اإلجتماعية 

المقابلة التحفيزية، ندي صفير، مدرب وخبير في مجال التربية والتنمية اإلجتماعية 	 

االجراءات والبروتوكوالت والتدقيق في اصالحيات األحداث في العراق، حبيب الطقش، طبيب 	 

صحة عامة- ماجستير في الصحة العامة- دكتوراه في الصحة العامة

تدقيق لغوي ومراجعة: عال عطايا

تصميم: اليان األشقر

دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق
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الفصل
التمهيدي
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ه إىل   مًة للدليل املُوجَّ يشكُِّل هذا الفصل مقدِّ

العاملني)ات( كافة يف املراكز اإلصالحية لألحداث يف 

العراق. يهدف الدليل إىل تعزيز قدرات العاملني)ات( 

ومهاراتهم من أجل تحسني الخدمات التي تشملها 

العملية اإلصالحية. 

سوف يساهم هذا الفصل والفصل الذي يليه 

يف بناء األرضية األساسية للدليل من خالل عرض 

فلسفة ومقاربة عامة للتعاطي مع الشباب يف 

اإلصالحيات. تُلقي فصول الدليل األخرى الضوء عىل 

الة مع الشباب يف اإلصالحيات بشكل  التدخُّالت الفعَّ

خاص، وترتكز عىل األسس التي يتناولها الفصل 

التمهيدي والفصل األول.

يف البداية، ال بدَّ من اإلشارِة إىل أنَّ األحداث 

املتواجدين يف اإلصالحيات هم قبَل كلِّ يشء 

أشخاص يافعون / شباب. لذلك، يركِّز هذا الفصل 

عىل تحديد مفهوم الشباب وعرض املقاربة 

املناسبة للتعاطي معهم، بغضِّ النظر عمَّ إذا كانوا 

متواجدين يف اإلصالحيات أم ال. تتمثَّل القاعدُة 

األساسية التي تنطلق منها هذه املقاربة يف أنَّ 

تفاعلَنا مع الشباب يف اإلصالحيات يجب أن 

يات  يستند إىل فهمنا لهذه املرحلة العمرية وللتحدِّ

والفرص التي متيّزها.

ُم الفصل وصفاً للعوامل املختلفة املؤثِّرة يف   يقدِّ

ة الشباب، ويُعرِّف مفهوم التنمية اإليجابية  صحَّ

للشباب )القامئة عىل طاقات الشباب ونقاط القوة 

يات التي تقف يف وجه  لديهم(. كم يعرض التحدِّ

م  تطبيق هذه املقاربة يف النظام اإلصالحي، ويُقدِّ

مقاربة متوازنة ومناسبة للقضاء الخاص باألحداث.

فترة المراهقة 
ات املهمة التي  املراهقة هي فرتٌة حافلة بالتغيُّ

ميرُّ بها الشباب عىل صعيد منوِّهم الجسدي 

م الجدول  واإلدرايك والعاطفي واالجتمعي. يقدِّ

ات التي تحصل  رقم 1 عرضاً تفصيلياً لهذه التغيُّ

يف كلِّ ناحية من النواحي املذكورة، بدءاً مبرحلة 

طة، وصوالً إىل  املراهقة املُبِكرة، ثمَّ املراهقة املتوسِّ

رة. مرحلة املراهقة املتأخِّ
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رة املراهقة املتأخِّ

من 17 إىل 19 عاما

طة املراهقة املتوسِّ

من 14 إىل 16 عاماً

املراهقة املُبِكرة

من 10 إىل 13 عاماً
نواحي النمو

ات الجسدية/    اكتمل التغيُّ
الجنسية

تقبُّل أكرب للمظهر الخارجي   

ات الجسدية/الجنسية    استمرار التغيُّ
تراُجع القلق بشأن صورة الجسد   

نضوج جسدي/ جنيس بارز   
قلق شديد بشأن صورة الجسد   

النمو الجسدي

اكتساب القدرة عىل التفكي    
املجرَّد

منو القدرة عىل التفكي بطريقة    
مجرَّدة

تفكي عينّي )غي مجرَّد(    
النمو اإلدرايك

تطوُّر  حّس الهوية الفردية    تطوُّر حّس الهوية الفردية   
بداية استكشاف القدرة عىل جذب    

الرشكاء يسعى املراهق إىل تأكيد ذاته 
ككائن متميز من خالل معارضة بعض 

القيم واألدوار ومظاهر السلطة.

تزايد االستقاللية يف اتِّخاذ القرارات   

النمو العاطفي

توازن أكرب بني تأثي العائلة    
وتأثي األقران

بدء تكوُّن العالقات الحميمة    
ية الجدِّ

االنتقال إىل العمل، والجامعة،    
والعيش املستقّل

تأثي كبي لألقران/البيئة املدرسية   
تزايد االهتمم باألمور الجنسية   

تزايد تأثي األقران   
بداية الشعور باالنجذاب نحو    

اآلخرين
النمو االجتامعي

تطوُّر القدرة عىل تقييم املخاطر    
بواقعية

أحياناً ردود فعل ورغبة يف اختبار    
أمور جديدة وميل إىل تبّني سلوكيات 

منطوية عىل الخطر 
بدء اختبار طرق جديدة للسلوك    النمو السلويك

رات في المراحل الثالث لنمو المراهق)ة(1  الجدول رقم 1: أبرز التغيُّ

1 http://www.etr.org/recapp/index.cfm?fuseaction=pages.TheoriesDetail&PageID=317.
2 http://www.etr.org/recapp/index.cfm?fuseaction=pages.TheoriesDetail&PageID=317

ات  إضافًة إىل ذلك، تنطوي فرتُة املراهقة عىل تغيُّ

عىل صعيد تطوُّر وعي املراهق بذاته وتطّور 

عالقته باآلخرين كتحقيق التقارب والثقة إزاء 

األقران واالستقاللية عن األهل وتطوير حّس الهوية 

ه نحو العيش املستقّل يف  الشخصية الفردية والتوجُّ

ل الجدول رقم 22 هذه التغّيات.  العامل األوسع. يُفصِّ

تختلف املراهقة من فرد إىل آخر، ومن بيئة    

جغرافية إىل أخرى، ومن ساللة إىل أخرى، كم 

تختلف باختالف األمناط الحضارية التي يرتىب يف 

وسطها املراهق. فهي يف املجتمع البدايئ تختلف 

عنها يف املجتمع املتحرض، وكذلك تختلف يف مجتمع 

املدينة عنها يف املجتمع الريفي، كم تختلف يف 

املجتمع املتزمت الذي يفرض كثياً من القيود 

واألغالل عىل نشاط املراهق، عنها يف املجتمع الحر 

الذي يتيح للمراهق فرص العمل والنشاط، وفرص 

إشباع الحاجات والدوافع املختلفة. 

ي بالنسبة إىل الكبار يكمُن يف توجيه  إذاً، التحدِّ

اليافعني يف هذه املرحلة من حياتهم وتزويدهم 
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3 http://www.unicef.org/arabic/publications/files/SOWC_2011_Arabic.pdf

بلوغ األهداف: وقائع وإرشاداتأهداف التطوُّر

بلوغ مستوى جديد من 

التقارب والثقة إزاء األقران 

ً يتعلَّم اليافعون)ات( من خالل التجربة كيفيَة التفاعل مع اآلخرين بطُرٍق أكرث نضجا

اكتساب االستقاللية عن 

األهل وتطوير مكانة جديدة 

ضمن العائلة

مترُّ مرحلة التغّي بسهولٍة أكرب إذا اتَّفق اليافعون)ات( وذووهم )أو غيهم من مقدمي الرعاية( عىل 

درجة معيَّنة من االستقاللية التي تزداد مع الوقت. مثالً: تحديد أوقات معيَّنة للعودة إىل املنزل، وتوسيع 

هامش هذه األوقات مع نضوج املراهق إذا برهَن أنَّ سلوكَه مسؤول.

تطوير حّس الهوية الشخصية 

الفردية

تعطي القدرات اإلدراكية الجديدة لليافعني)ات( فرصًة للتفكي يف هويتهم وفرادتهم. وميكن للكبار أن 

يساعدوا اليافعني)ات( يف هذا السعي من خالل: 

جذبهم إىل التفكي يف أسئلٍة ال تُشِعرهم بالتهديد، مثالً: َمن هو مثالك األعىل؟ ما الذي تحبُّ القيام    

به يف أوقات فراغك؟ ما هي األمور التي تعتربها مبثابة نقاط قوَّة لديك؟ ما الذي قمَت به يف حياتك 

ويُشِعرك بالفخر؟

إلقاء الضوء َعرَضياً عىل االسرتاتيجيات العقالنية التِّخاذ القرارات، مثالً: مناقشة كيَف قام أحد األشخاص    

الذين تعرفهم بتحديد مشكلٍة معيَّنة، واستعراض الخيارات، وتوقُّع النتائج، واتِّخاذ القرار 

مناقشة املشكالت األخالقية املتداولة   

ه نحو العيش املستقّل  التوجُّ

يف العامل األوسع

يبدأ اليافعون)ات( باستكشاف املكانة التي سيحتلُّونها يف العامل. وميكن للراشدين أن يساعدوهم عىل 

اكتساب خربٍة مفيدة من خالل تشجيعهم عىل ما يأيت:

تولِّ املزيد من املسؤولية يف العمل الدرايس والنشاطات املتعلِّقة باملدرسة    

االنخراط يف النشاطات املجتمعية   

العمل يف وظائف بدوام جزيئ أو يف العطلة الصيفية   

تطوير أهداف مستقبلية   

البحث يف الخيارات املهنية/الدراسية   

ر لدى المراهق)ة( الجدول رقم 2:  بلوغ أهداف التطوُّ

بالقوَّة والثقة، ليك تتعزز شخصيتهم فيصبحون 

ة الجيِّدة،  أشخاصاً متمتِّعني بالقدرة، والصحَّ

والكفاءة، كم أعلنت منظَّمة اليونيسف يف العام 

2001 3: »املراهقة هي سنُّ الفرص لألطفال، ووقت 

قوه  بالغ األهمية بالنسبة لنا ليك نبني عىل ما حقَّ

من منو يف العقد األوَّل من حياتهم،  وملساعدتهم 

عىل تجاوز املخاطر ومواطن الضعف، ووضعهم 

عىل الطريق الصحيح لتحقيق أهدافهم«.  كذلك، 

املراهقُة هي الفرتة التي تشتدُّ فيها الحاجة إىل 

االنتمء. ولكن، يف هذه املرحلة التي يحتاج فيها 

اليافعون)ات( إىل التواصل مع اآلخرين أكرث من أيِّ 

هم الكبار بسبب طريقة  وقٍت آخر، غالباً ما يصدُّ

لونها، أو لغتهم، إلخ.  لباسهم، أو املوسيقى التي يفضِّ

يف هذه الحالة، يزداد احتمل انخراط الشباب يف 

سلوكيات خِطرة نتيجة هذا الصّد )2(.

يبقى أن نشي إىل مالحظٍة أخية عن فرتة املراهقة: 

من الرضوري أن ننظر إليها كمرحلٍة ضمن مسار 

الحياة، وأن نفهم أنَّ هذه املرحلة تتأثَّر مبا تخلَّلته 
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فرتة الطفولة من أحداث وأوضاع وظروف. 

فمرحلة املراهقة ليست مستقلة بذاتها استقالالً 

تاماً، بل هي تتأثر مبا مر به الطفل من تجارب يف 

املرحلة السابقة، فالنمو والتطور عملية مستمرة 

ومتصلة. كم ينبغي أن نتذكَّر أنَّ أيَّ أمٍر يحدث 

يف سنِّ املراهقة سوف يؤثِّر بدوره عىل املراحل 

الالحقة. العمرية 

ة اليافع رة في صحَّ العوامل المؤثِّ

تُعترَب املراهقُة بشكٍل عام مرحلة مهمة من 

الحياة، ال سيم عىل الصعيد الصحي. إذ يكوُن 

الفرد قد تجاوَز خطر األمراض التي تصيب 

األطفال، كم أنَّه ال يكون قد وصَل بعد إىل العمر 

الذي يتعرِّض فيه لألمراض املزمنة. ولكن، حتَّى 

لو كانت نسبة الوفيات يف هذه املرحلة منخفضًة 

نسبياً، غي أنَّها مرحلٌة بالغة األهمية، إذ يزداد 

فيها احتمل االنخراط يف السلوكيات الخِطرة التي 

ة الفرد وتعرّضه لألمراض يف مرحلة  تؤثِّر يف صحَّ

الرشد. عالوًة عىل ذلك، وكم ذكرنا سابقاً، إنَّها 

ر الفرد،  ات عىل صعيد تطوُّ فرتة حافلة بالتغيُّ

وهي تخلِّف تأثياً يف الفرص املستقبلية والنجاح. 

ة املراهق.  عة تؤثِّر يف صحَّ إذاً، مثَّة عوامل متنوِّ

ة )3(،  حسب النموذج اإليكولوجي لتعزيز الصحَّ

يتأثَّر السلوك الفردي للشخص ويؤثِّر عىل عوامل 

دة تتعلَّق بعالقاتِه مع اآلخرين، وباملنظَّمت  متعدِّ

، وبالسياسات  التي ترعاه، وباملجتمع املحلِّ

العامة، كم يوضُح الرسم رقم 1.

إذا كنَّا نحاول، عىل سبيل املثال، تعزيز الوقاية من 

تعاطي املخّدرات، ال يكفي أن نقوم بتوعية اليافع 

نفسه )يصبُّ ذلك يف خانة العوامل الذاتية(، 

بل علينا أيضاً الرتكيز عىل توفي الدعم من ِقبَل 

األقران واعتمدهم مبادئ ترفض هذا التعاطي 

)هذا يصبُّ يف خانة العالقات مع اآلخرين(، 

فضالً عن إعداد األهل أو غيهم من مقدمي 

الرعاية ليك يتواصلوا بفعالية مع أوالدهم )وهذا 

ا  أيضاً يصبُّ يف خانة العالقات مع اآلخرين(. أمَّ

بالنسبة إىل الشباب يف املدارس )أي املنظَّمت(، 

فَِمَن الرضوري القيام بنشاطات تعزِّز االمتناع عن 

تعاطي املخّدرات، سواء ضمن املناهج الدراسية 

أو خارجها، مبا يف ذلك النشاطات الخارجة عن 

إطار املناهج والتي تُشِغل وقت األطفال بأعمٍل 

بنَّاءة. وميكن أيضاً للمجتمعات واملنظَّمت 

َج لثقافٍة ترفُض تعاطي  ووسائل اإلعالم أن تُروِّ

املخدرات. وأخياً، تساهم السياسات العامة يف 

تعزيز السلوكيات الجيِّدة عن طريق مكافأتها. 

بناء عىل ذلك، يَُعدُّ الرتكيز عىل الفرد رضورياً، 

ولكن من الواضح أنَّه غي كاٍف، وال يجدر بنا 

أن نتوقَّع التغيي يف السلوك الفردي إالّ إذا تغيَّ 

ع هذا التغيي. وحديثاً،  املحيط أيضاً ليسهِّل ويشجِّ

ط يف العبارة  يتّم التعبي عن هذا املبدأ بشكل ُمبسَّ
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ي خياراً سهالً«. إذاً، لدى  اآلتية: »جعل الخياُر الصحِّ

التفكي يف التدخُّالت التي نجريها مع الشباب، علينا 

ي  أن نسعى إىل إنشاء بيئات تجعل السلوك الصحِّ

ي. اإليجايب أسهل من السلوك غي الصحِّ

ميكن تعريف الشباب املعرض للخطر عىل أنه 

الفرد الذي يندرج يف الفئة العمرية بني 12 سنة 

و24، والذي يواجه »ظروفًا بيئية واجتمعية 

وأرسية تعوق منوه الشخيص واندماجه الناجح 

يف املجتمع حتى يصبح مواطًنا منتًجا4« . وتتسم 

هذه الفئة، أكرث من أقرانها، بامليل إىل أن تسلك 

أو تتعرض للسلوكيات الخطرة التي تشمل التغيب 

عن الدراسة والسلوكيات الجنسية الخطرة 

واالنحراف والعنف وتعاطي املخدرات وإدمانها 

وغي ذلك. وترتتب عىل هذه املمرسات عواقب 

باهظة التكاليف بالنسبة للشباب من حيث قدرة 

هذه الفئة عىل تخطى فرتة الشباب بنجاح نحو 

مرحلة الرشد، وتشمل هذه العواقب السلبية 

الترسب من املدرسة والبطالة والحمل أثناء فرتة 

املراهقة واإلصابة باألمراض التي تنتقل عن طريق 

االتصال الجنيس وإدمان املخدرات والسجن 

واإلقصاء عن املجتمع.

4 كانينغهام، ويندى وماريا كوريا، 2003. تطوير الشباب الكاريبي: القضايا واتجاهات السياسات، واشنطن العاصمة الفيدرالية: البنك الدول، باركز، جي وأم فونتس، 1996. “دراسة 

وتحليل للتجربة الدولية مع الربامج التي تستهدف الشباب املعرض للخطر”. سلسلة أوراق مجموعة التنمية البرشية واالجتمعية ملنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي: رقم 5. البنك الدول 
واشنطن العاصمة الفيدرالية

االعووااملل االذذااتيیة

االعالقاتت مع ااآلخرريینن االمنظظَّماتت

االمجتمع االمحلِّي االسيیاساتت االعامة 	  
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عوامل الخطر وعوامل الحماية

رف عوامل الخطر عىل أنها العوامل التي تزيد     تُعَّ

من احتمالت تعرض الشاب إىل النتائج السلبية.

رف عوامل الحامية عىل أنها العوامل     تُعَّ

املرتبطة بخفض النتائج السلبية أو التي تزيد من 

احتمالت نجاح الشاب يف االنتقال اإليجايب نحو 

البلوغ. مرحلة 

التنمية اإليجابية للشباب 

سابقاً، كان الشباُب يُعترَبون مبثابة مشكالٍت 

ينبغي حلُّها. فالكثي من األبحاث والتدخُّالت 

املتعلِّقة بالشباب كانت تركِّز عىل عوامل الخطر. 

ا اليوم، فرنى أنَّ بعض املنشورات واملؤلَّفات  أمَّ

التي تتناول موضوع الشباب قد انتقلت من 

اعتبار الشباب مشكلة والتشديد عىل السلوكيات 

املنطوية عىل الخطر، إىل الرتكيز عليهم باعتبارهم 

الة، مع التشديد عىل عوامل الحمية.  عنارص فعَّ

بالتال، اختلفت النظرة إىل الشباب وقدراتهم 

وإمكانياتهم. وهذه املقاربة الجديدة – التي 

ى التنمية اإليجابية للشباب أو املقاربة  تُسمَّ

ة )4( – تهتم بجميع  القامئة عىل نقاط القوَّ

الشباب، بدالً من االهتمم باملعرَّضني »للخطر« 

فحسب )5(، وتنادي بإحاطة الشباب ببيئٍة من 

شأنِها أن تعزِّز تطوُّرهم، بدالً من الرتكيز فقط عىل 

الوقاية من السلوكيات املنطوية عىل الخطر. فهذه 

املقاربة تعترب أنَّ الشباب يساهمون يف تغيي 

الة  املجتمع من خالل لعِب دورِهم كموارد فعَّ

وكمواطنني يتمتَّعون بالكفاءة يف مجتمعاتهم )6(. 

 يف هذا اإلطار، أُعطَي تعريٌف رسمي لربامج تنمية 

الشباب، فقيل إنَّها برامج »مالمئة تنموياً )و( هي 

مة لتجهيز اليافعني ليكونوا منِتجني يف سّن  ُمصمَّ

الرشد، من خالل تزويدهم بالفرص ومصادر الدعم، 

ومساعدتهم عىل تطوير املهارات واملعارف التي 

يات املتزايدة  يحتاجون إليها للتعامل مع التحدِّ

التي سيواجهونها فيم ينضجون«. )7( وتركِّز مقاربة 

تنمية الشباب عىل طاقاتهم )أو نقاط القوَّة لديهم( 

بدالً من نقاط الضعف )7(. صحيٌح أنَّ مقاربة 

التنمية اإليجابية للشباب تهتمُّ مبسألة التعرُّض 

د عىل الطاقات بدالً من  للمخاطر، إالّ أنَّها »تشدِّ

ية عىل  نقاط الضعف، وعىل فهم التنمية الصحِّ

الرغم من التعرُّض للمخاطر.« )8( فالطاقات ونقاط 

القوَّة واملوارد تعزِّز قدرة الشباب عىل مقاومة 

األحداث املُجِهدة والتأقلُم معها. 

ة.  عة من نقاط القوَّ تمَّ تحديد مجموعة متنوِّ

فـ«معهد البحث«  )Search Institute( أورََد 

40 من هذه النقاط )20 عىل الصعيد الداخل 

و20 عىل الصعيد الخارجي(، وهي خالصُة سنواٍت 

عديدة من األبحاث. تتعلَّق نقاط القوَّة الخارجية 

م إىل  ِبِسمت التطوُّر اإليجابية يف البيئة، وهي تُقسَّ

أربع فئات: الدعم والتمكني والحدود والتوقُّعات 

ا نقاط القوَّة  واالستخدام البنَّاء للوقت )9(. أمَّ

الداخلية فتتعلَّق بالقيم واملهارات والكفاءات التي 

م أيضاً إىل  يطوِّرها الشباب مع الوقت والتي تُقسَّ

أربع فئات: االلتزام بالتعلُّم، والقيم اإليجابية، 

والكفاءات االجتمعية، والهوية اإليجابية )9(. يف 

السياق نفسه، أشارت األبحاث إىل أنَّ تسلُّح الشباب 

باملزيد من نقاط القوَّة يساهم يف تحصينهم 



17

دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق | الفصل التمهيدي

ضّد الكثي من السلوكيات املنطوية عىل املخاطر 

ية، مبا يف ذلك تناول الكحول، والتدخني،  الصحِّ

وتعاطي املخّدرات، والسلوكيات الجنسية املُبِكرة؛ 

كم أنَّ ذلك ينعكس إيجاباً عىل تحصيلهم املدريس 

)8، 10 ـــ 13(؛ وكلَّم ازدادت نقاط القوَّة لدى 

ناً أكرث. الفرد، يكون ُمحصَّ

 لالطِّالع عىل الئحة نقاط القوَّة للشباب بني 12 

عاماً و18 عاماً الرجاء زيارة املوقع اآليت: 

institute.org/ ـــ http://www.search
      system/files/40AssetsList.pdf

فضالً عن ذلك، تمَّ وضع الئحة من الطاقات )14( 

عة التي قد تكون موجودة  كتذكي باملوارد املتنوِّ

لدى الشباب. 

الئحة مبدئية بالطاقات الحياتية، ُمستقاة من 

مؤلَّفاٍت عن علم النفس اإليجايب

1. الطاقات اإلدراكية

   أ. الفضول/االهتمم

   ب. حّب االطِّالع/حّب املعرفة

   ت. العقالنية/الحكم السليم

   ث. اإلبداع/االبتكار

    ج. الذكاء الشخيص/الذكاء

       العاطفي/الذكاء االجتمعي

2. الطاقات العاطفية

   أ. تقدير الجمل واالمتياز/اإلجالل والَعَجب/العرفان

   ب. األمل/التفاؤل/التطلُّع نحو املستقبل/التخطيط

   ت. حّب الحياة/الحيوية

3. طاقات اإلرادة

   أ. الشجاعة/االستقامة

   ب. املواظبة/املثابرة

4. الطاقات العالئقية واملدنية

   أ. اللطف/الكرم/العناية/العطف

   ب. املسؤولية/اإلنصاف/التساُمح

   ت. الفكاهة/املرح

   ث. القدرة عىل أن نحّب ونَُحّب

   ج. املواطنية/الواجب/الوفاء/  العمل الجمعي

   ح. القيادة العادلة

5. طاقات التساُمح

   أ. النزاهة/الصدق

   ب. التكامل/التوازن/االعتدال/التكامل

   ت. ضبط النفس/التحكُّم بالذات
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   ث. الحكمة/التعقُّل

   ج. الروحانية/اعتمد هدف يف 

        الحياة/اإلميان/التقوى

مقتبسة من

Seligman, M.E.P. & Peterson, C. )2000(

دة للغاية، لذلك ال ميكن  إنَّ مشكالت الشباب معقَّ

أليِّ وكالة أو منظَّمة واحدة أن تعالجها مبفردها. 

واملكاُن األنسب لحلِّ هذه املشكالت هو مكاُن 

 .)Bogenschneider(  حدوثها، أي املجتمعات

د املثل  ولعلَّ مفهوم التنمية اإليجابية للشباب يجسِّ

اإلفريقي: »تربية الطفل تتطلَّب قريًة بكاملها«. 

فمن أجل تحقيق التنمية اإليجابية للشباب، ينبغي 

أن يلتزم بذلك املجتمُع ككّل كم كلُّ طرٍف من 

أطرافه )األهال، واملدارس، واملنظَّمت، ...(.

إشراك الشباب– المقاربات التشاركية

ما هو انخراط الشباب أو »مشاركتهم«؟ إنَّه 

»اشرتاك األفراد يف اتِّخاذ القرارات التي تعنيهم أو 

سات، والربامج، والبيئات » )15(.  تطالهم يف املؤسَّ

ومثَّة العديد من أنواع املشاركة. فلقد عّددت 

شيي ارنشتاين مثانيَة أنواٍع من املشاركة يف »سلَّم 

 Ladder of citizen" مشاركة املواطنني«    )أو

participation"(. وتمَّ أيضاً تصنيف أنواع 
املشاركة بالنسبة إىل الشباب، ولكن ما زال السجال 

قامئاً بشأن ما إذا كانت هذه التصنيفات تُصوِّر فعالً 

مستويات مشاركة الشباب، أم أنَّها تبنيِّ دور الكبار 

يف ما يتعلَّق بهذه املشاركة )16(. واستجابًة لذلك، 

ة للمشاركة: )1(  تمَّ تحديد ثالثة مستويات عامَّ

املشاركة االستشارية؛ )2( املشاركة التعاونية؛ و)3( 

املشاركة بقيادة القارصين. وقد يكون كلٌّ من هذه 

املستويات مناسباً تبعاً للمسألة والسياق )17(. 

ولكن، تبقى املشاركة التعاونية أو املشاريع بقيادة 

اليافعني هي األفضل إذا كانت ممكنة.

قد يكوُن الشباب »مبادرين ومنخرطني أو .. سلبيني 

ومنعزلني، وهذا يرتبُط إىل حدٍّ كبي بالظروف 

االجتمعية التي يعيشون يف ظلِّها« )18(. فالبيئات 

االجتمعية التي تعزِّز االستقاللية والكفاءة والرتابط 

هي األفضل يف جذب الشباب نحو االنخراط 

)18(. ويتعلَُّق مفهوُم الرتابط بالشعور باالنتمء أو 

بالنشاطات التي تستقطب الشباب.

مييل الشباب إىل االنخراط )1( إذا شعروا بأنَّ 

ر؛ )2( إذا عوملوا باحرتام؛ )3( إذا كانت  آراءهم تُقدَّ

خصوصيتهم َمحميَّة؛ )4( إذا تمَّ صون استقالليتهم؛ 

و)5( إذا شعروا بأنَّ القضايا والنشاطات والربامج 

التي يشرتكون فيها ترتبط بواقعِ حياتهم، وتراعي 

املسائل االجتمعية والثقافية، وتتناول واقعهم. 

د جزٌء كبٌي من هذه املبادئ يف مقاربٍة  ويتجسَّ

قامئة عىل حقوق الشباب، وأيضاً يف مقاربٍة تكرِّس 

كرامتهم. فالتعامُل مع جميع الناس ينبغي أن 

يقوم عىل أساس املحافظة عىل كرامتهم، كم توجز 

العبارة اآلتية: »إنَّ التعامل مع )الناس( بكرامة 

 يزوِّدهم باألمل والحافز إلعادة بناء حياتهم«. )19(.
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يات التي تقف في وجه تطبيق  التحدِّ
مبدأ التنمية اإليجابية للشباب في 

اإلصالحيات

يات التي تقف يف  عة من التحدِّ مثَّة مجموعة متنوِّ
وجه تطبيق منهجية التنمية اإليجابية للشباب 

)أو القامئة عىل الطاقات ونقاط القوة( يف 

اإلصالحيات.

1. من أجل تطبيق مقاربة التنمية اإليجابية 

للشباب بفعالية يف اإلصالحيات، ينبغي أن تندرج 

هذه املقاربة ضمن املراحل املختلفة التي تقود 

الشباب إىل اإلصالحيات.

ففي نظام الواليات املتَّحدة مثالً، توجد مراحل 

دة: التوجيه إىل برنامج تأهيل واإلحالة  متعدَّ

واالحتجاز واالعتقال واملقاضاة والتحويل وإصدار 

الحكم النهايئ وإخالء السبيل)1(. وينبغي تحديد 

مثل هذه املراحل يف النظام العراقي، كم ينبغي 

تدريب األطراف املعنية الرئيسية يف كلِّ مرحلة 

عىل مقاربة التنمية اإليجابية للشباب من أجل 

تعديل النظرة إىل اليافعني والشباب.

مثاٌل عن إحدى املراحل حيث تختلف مقاربة    

التنمية اإليجابية للشباب عن املقاربة العقابية: 

»املشكلة التي يتوجب عىل القايض الفصل فيها 

ليست: »هل قام هذا الفتى أو هذه الفتاة 

د«، بل: »ما هي حالته، وكيف  بارتكاب خطأ ُمحدَّ

وصل إىل ما هو عليه، وما الذي ميكن القيام به 

إلنقاذه من سلوك طريق االنحراف يف الحياة، ملا 

 فيه مصلحته ومصلحة الدولة«.

مثَّة مثال آخر مشابه يف مرحلة التقييم. فالتقييم 

يستند غالباً إىل استعراض املخاطر، أو إىل لوائح 

السلوكيات املنطوية عىل الخطر. ولكنَّه نادراً 

ة، أو املواهب، أو  ما يركِّز عىل إيجاد نقاط القوَّ

الطاقات )سوف يتم رشح أهمية رصد عوامل 

الحمية ونقاط القوة وكيفية ذلك يف فصل املقابلة 

التحفيزية وفصل كيفية إرشاك عوائل األحداث 

 ومجتمعاتهم املحلية.

ينبغي التفكي يف برنامج الرعاية الالحقة يف    

مرحلة إصدار الحكم النهايئ، إذ من املهمِّ جداً أن 

ه الشباب لوضِعهم يف  نعرف إىل أين سوف يتوجَّ

املكان املناسب. ›إىل أّي مدرسة سوف يعودون؟ 

وأين سوف يعيشون؟ ومع أّي راشدين سيكونون 

بحاجٍة إىل أن يتواصلوا؟ 

2. يقوم مبدأ التنمية اإليجابية للشباب عىل تعليم/

توجيه/دعم الشباب ليكون سلوكهم جيِّداً. فغالباً 

ما ترتكَّز أجهزة قضاء األحداث عىل تعليم الشباب 

ة  تجنَُّب سوء الترصُّف. وهذا التعديل يف املهمَّ

يتطلَّب نقلًة نوعية ليست ممكنة إالّ إذا:

3. كان العاملون)ات(، يف كلِّ مرحلة من مراحل 

التأهيل، »يؤمنون بأنَّ كلَّ طفٍل لديه طاقاٍت 

معيَّنة، وبأنَّ كلَّ طفٍل ميكن أن يكون مواطناً 

منتجاً«. بتعبيٍ آخر: »إنَّ املقاربة القامئة عىل 

الطاقات تنطلق من األمل والقناعة بأنَّ كل شاب، 

وكل عائلة، وكل مجتمع  يتمتَّع بطاقات معيَّنة – 

مهم بدا يائساً أو منحرفاً لدى املثول أمام القضاء 
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أو أجهزة املساعدة املحرتفة. فاملحامي الذي يتَّبع 
مقاربًة قامئًة عىل الطاقات يدخل يف عالقة مع 

جميع الزبائن باحثاً عن املوارد لدعم التغيي والنمو 
والتنمية اإليجابية، ويؤمن عىل الدوام بأنَّ هذه 

املوارد موجودة دامئاً، عىل الرغم من أنَّها تُحَجب 
يات األخرى«.  يف بعض األحيان بسبب التحدِّ

)14( )راجع فصل كيفية إرشاك عوائل األحداث 
ومجتمعاتهم املحلية للمزيد عن املقاربة املبنية 

عىل نقاط القوة(.

4. غالبًا ما تواجه األجهزة صعوبة يف القيام بأدوار 
متباينة كالخدمات االجتمعية والرقابة االجتمعية 

عىل سبيل املثال فبينم تتطلب االوىل ليونًة يف 
التعامل، تقوم الثانية عىل تطبيق القوانني.وهكذا 
عندما تواجه هذه االجهزة مشكلًة معيَّنة، تعوِّل 

غالباً عىل الرقابة االجتمعية كوسيلٍة أساسية 
للتعامل مع اليافعني والشباب، مم يناقض مبدأ 

التنمية احيانًا. أما األهال، وبسبب معرفتهم 
بالجوانب املختلفة من كيان ولدهم، يستطيعون 

تأدية الدورين يف آن واحد، وغالباً ما يتفاعلون مع 
الشباب عىل مستويات متباينة.

ة أدوار تظهر  5. إنَّ صعوبة قيام األجهزة بعدَّ
أيضاً لدى األفراد ضمن هذه األجهزة. فـ«توظيف 
أشخاٍص ليقوموا مبهام الحراسة أسهل بكثي من 

توظيف أشخاٍص ليقوموا بدور األهال املتفانني«. 
ة املراقبة  والقوى األمنية داخل السجون تتوىلَّ مهمَّ

ة املراقبة أكرث سهولًة للتنفيذ.  واملساعدة؛ ولكنَّ مهمَّ
كذلك، يعترب املوظَّفون يف اإلصالحيات أنَّ »زبائنهم« 

هم الشباب، بدالً من العائلة، وبالتال فهم ال 
يكرِّسون الوقت الكايف لفهم مسار حياة اليافع 

والحصول عىل معلوماٍت مفيدة من ذويه الذين 

يعرفونه بشكل أفضل. )راجع فصل كيفية إرشاك 
عوائل األحداث ومجتمعاتهم املحلية(.

6. اإلطار املادي: يعتمد مبدأ التنمية اإليجابية 
للشباب عىل اإلطار املادي بقدر اعتمده عىل اإلطار 

االجتمعي. فاملساحُة وكيفيُة استخدامها تشكِّالن 
عنرَصين مساعَدين عىل تعزيز التنمية اإليجابية 
ة باألحداث  للشباب. واألجهزة القضائية الخاصَّ

ن غالباً أماكن غي مالمئة للشباب أو غي مناسبة  تتضمَّ
للنشاطات التي تعزِّز تنميتهم اإليجابية. لذلك ينبغي 

توفي مساحات تكون صديقة لليافعني والشباب. 

يف ما يأيت الئحٌة ُمقرتَحة تلخِّص الحقوق القامئة 
ة  عىل طاقات الشباب يف األجهزة القضائية الخاصَّ

بهم )14(.

الئحة الحقوق القامئة عىل طاقات الشباب يف 
ة بهم  األجهزة القضائية الخاصَّ

1. يحقُّ ل أن أُعترَب شخصاً قادراً عىل التغيُّ والنمو 
واالرتباط إيجابياً مبجتمعي بغضِّ النظر عن أنواع 
السلوكيات املنحرفة/ املنطوية عىل املخاطر التي 

ارتكبتها يف السابق.

2. يحقُّ ل أن أشارك يف اختيار الخدمات التي 
يها. تستفيد من طاقايت وتُنمِّ

3. يحقُّ ل أن أساهم من خالل أموٍر أبرُع فيها، 
ومن خالل طاقاٍت أخرى أمتتَُّع بها، وذلك يف جميع 

إجراءات التقييم والتشخيص.

4. يحقُّ ل أن تُعترَب مقاومتي دليالً عىل أنَّ املقاربة 
ا.  الخاطئة تُستَخَدم معي رمبَّ
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5. يحقُّ ل أن أتعلَّم من أخطايئ وأن أحصل عىل 
الدعم ألتعلَّم أنَّ األخطاء ال تعني الفشل. ويحقُّ 
ل اعتبار أنَّ السلوكيات غي املناسبة أو املعادية 

للمجتمع الذي قمُت بها سابقاً، ناجمة عن النقص 
يف املهارات التي أستطيع اكتسابها لتغيي حيايت نحو 

األفضل. 

6. يحقُّ ل أن أخترب النجاح وأن أحصل عىل الدعم 
لربط النجاحات السابقة باألهداف املستقبلية. 

7. يحقُّ ل أن تُعترَب ثقافتي مبثابة طاقٍة وأن أحصل 
ر وتحرتم معتقدايت الثقافية.   عىل خدماٍت تقدِّ

8. يحقُّ ل أن تُعترَب املسائل الجندرية مبثابة مصدر 
قوَّة يف هويتي.

9. يحقُّ ل أن أتأكَّد من أنَّ جميع التواصالت التي 
تخصني كشاب ـــ  الخطِّية والشفهية، الرسمية 

أو غي الرسمية – تأخذ بعني االعتبار طاقايت 
واحتياجايت.

10. يحقُّ ل أن أتجاوز أوجه العالج التي ال 
تناسبني، أو أن أحصل عىل عالجاٍت مختلفة عن 

تلك التي تُطبَّق عادًة عىل جميع الشباب يف أجهزة 
قضاء األحداث.  

11. يحقُّ ل أن أحصل عىل خدماٍت من أشخاٍص 
محرتفني ينظرون إىل الشباب بطريقٍة إيجابية ويفهمون 

أنَّ تحفيزي مرتبط بالنجاح يف الوصول إىل طاقايت. 

12. يحقُّ ل أن تشرتك عائلتي يف تجربتي يف 
ر وتُدَعم طاقايت  أجهزة قضاء األحداث بحيث تُقدَّ

واحتياجايت.

أ . يحقُّ ل أن أبقى عىل تواصٍل مع عائلتي بغضِّ 
يات التي أواجهها. النظر عن أنواع التحدِّ

13.  يحقًّ ل أالّ أُعترَب وأُعاَمل كمجرَّد رقم إحصايئ 
أو صورة منطية، أو سجل لألخطار، أو تشخيص، أو 

رقم، أو وحدة َمرَضية. 

ل األجهزة القضائية يف حيايت  14. يحقُّ ل أالّ تتدخَّ
املستقبلية، وأن أحصل عىل خدماٍت تركِّز بشكل 

أسايس وبإيجابية عىل انتقال اآلمن من هذه األجهزة. 

قون جهودهم  15. يحقُّ ل مبزوِّدين للخدمات ينسِّ
دة، مفادها أنَّ العامل  ويتشاركون فلسفًة موحَّ

األسايس لنجاحي يكوُن عرب طاقايت. 

16. يحقُّ ل أن أمارس وظائفي كمراهٍق يف مرحلة 
التطوُّر؛ وأن أخترب هوياٍت جديدة؛ وأن أتعلَّم 

املسؤولية واالعتذار عن األذى الذي ألحقته بالغي 
بت  – وجميع هذه األمور تصُعب أكرث فأكرث إذا لُقِّ

بـ«الفتى السيِّئ«.

17. يحقُّ ل أن أُعترَب وأعاَمل كمورٍد وكقائٍد ُمحتَمل 
وناجح يف املستقبل. 

 1998 ،MSW، CAC III ،من إعداد د. لورا بورين نيسني

يات كثية تقف يف وجه تطبيق  إذاً، مثَّة تحدِّ
التنمية اإليجابية للشباب ضمن إطار قضاء 

األحداث، ولكن ميكن تجاوزها. وإىل أن يصبح 
باإلمكان تطبيق برامج أكرث شموليًة للتنمية 

ة  اإليجابية للشباب، ينبغي تكريس الرتبية والصحَّ
كحقَّني أساسيَني وكرشطنَي مسبَقني أليِّ نشاطاٍت 

تنموية إيجابية للشباب )1(.
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العدالة المتوازنة والتأهيلية للشباب 

العدالُة املتوازنة والتأهيلية هي إحدى املقاربات القامئة 

عىل مبدأ التنمية اإليجابية يف سياق قضاء األحداث. 

تعترب هذه املقاربة أنَّ أيَّ جرمية هي نتيجٌة لفشٍل يف 

ل املسؤولية – من جهة الجناة، وأيضاً من جهة  تحمُّ

املجتمعات والعائالت؛ وهي تنادي بتشارُك املسؤولية 

إزاء الجرم. وتكرِّس هذه املقاربة ثالثة مبادئ هي: 

املساءلة، وتنمية الكفاءات والسالمة العامة )حمية 

املجتمع(. فـاملساءلة »تشي تحديداً إىل رضورة قيام 

الجناة بالتعويض للمجتمع« )من خالل الخدمة العامة 

ا تطوير الكفاءات فيقيض بأن  مثالً(. أمَّ

يكون الشباب الداخلون إىل األجهزة 

ة باألحداث، أكرثَ قدرًة  القضائية الخاصَّ

عند خروجهم منها عىل لعب دور منِتج 

يف مجتمعهم. واملبدأ الثالث، أي حمية 

املجتمع، يركِّز عىل ضمن السالمة 

العامة جنباً إىل جنب مع املبدأَين 

اآلخَرين )2(. 

ن املقاربة املرتكزة  تتضمَّ

عىل الكفاءات تعزيَز 

الوعي لدى الشباب، 

بحيث يصبحون 

قادرين عىل فهم 

الظروف التي أدَّت 

بهم إىل القضاء، 

وتحليل املسارات البديلة 

 التي كان بإمكانهم اتِّخاذها.

دور القوى األمنية يف تعزيز التنمية اإليجابية 

للشباب واتِّباع مقاربة متوازنة يف اإلصالحيات

القوى األمنية هي الجهة األكرث احتكاكاً بالشباب 

ا العنرص  يف اإلصالحيات. لذلك، يشكل عنارصها رمبَّ

األهم واألبرز يف تعزيز التنمية اإليجابية للشباب، 

واملقاربة القامئة عىل الطاقات يف اإلصالحيات. 
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واالتِّساُق يف اللقاءات والنشاطات والخربات هو 

العامل الرئييس الكفيل بإحداث تغيي يف الثقافة 

الة.  وتشجيع الشباب باعتبارهم موارد وعنارص فعَّ

وباستطاعة القوى األمنية أن توفِّر هذه الرسالة 

املُتَِّسقة. وكم ذكرنا أعاله، ليس هذا ممكناً إالّ إذا 

آمن جميع عنارص هذه القوى األمنية »بأنَّ كلَّ 

طفٍل لديه طاقاٍت معيَّنة، وبأنَّ كلَّ طفٍل ميكن أن 

يكون مواطناً منتجاً.« 

خالصة

م هذا الفصل التمهيدي دعوًة إىل إحداث تغييٍ  يقدِّ

جذري يف نظرتنا إىل اليافعني والشباب يف اإلصالحيات 

ويف طريقة تعاملنا معهم. فالبيئات التي يتواجد 

ا تساهم يف ازدهار شخصيتهم أو  فيها الشباب، إمَّ

تُضِعفهم. يف هذا السياق، يعرض الفصُل ويروُِّج 

ملقاربِة التنمية اإليجابية للشباب )القامئة عىل 

الة  الطاقات( التي تعترب الشباب مبثابة عنارص فعَّ

وعوامل ُمساِعدة عىل التغيي يف مجتمعاتهم. ال تنفي 

مقاربة التنمية اإليجابية للشباب، ويف حاالت نادرة، 

أنه ينبغي معاقبة السلوكيات الخطية واملُسيئة. 

وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنَّ هذه الحاالت 

نادرة وينبغي تربيرها جيِّداً. 

يركِّز الفصُل أيضاً عىل أنَّ »الغاية من تجنيد 

املجتمع حول »بناء الطاقات اإلمنائية« تكمن يف  

إحداث تغييٍ جذري يف كيفية تعاطي الكبار مع 

الشباب ومع بعضهم البعض نيابة عن الشباب، 

يف الحياة اليومية وكذلك يف الربامج، والتأثري يف 

صياغة البنية التحتية للسياسات العامة التي من 

شأنها تعزيز صحة اليافعني والشباب«. وهكذا، 

فإنَّ مقاربة التنمية اإليجابية للشباب ليست مجرَّد 

مقاربة تُطبَّق ملرَّة واحدة، يف نشاٍط واحد، ويف مركٍز 

واحد، من ِقبَل بعض األفراد. إنَّها مبدأ يحكُم ثقافة 

العالقات بني الشباب والكبار، وبني الشباب بعضهم 

مع البعض اآلخر، وبينهم وبني واملجتمع، ويُشكِّل 

نطاق هذه العالقات وفلسفتها.

كذلك، يقوم مبدأ التنمية اإليجابية للشباب عىل 

رضورة العمل معهم بشكل متواصل لتحقيق 

نتائج إيجابية. فالربامج األكرث فعاليًة هي تلك التي 

تبدأ بالعمل مع الشباب يف عمر 11 أو 12 عاماً 

تقريباً، وترافقهم وصوالً إىل املرحلة الثانوية من 

ة مرَّاٍت يف الفصل، ينبغي  الدراسة. وكم ذُكِر عدَّ

الة فريَق عمٍل ملتزماً  ن الربمجة الفعَّ أن تتضمَّ

بالشباب ومبفاهيم التنمية الشبابية. وعىل أعضاء 

ين لتوفي االهتمم  هذا الفريق أن يكونوا مستعدِّ

والرعاية، وأن يتمتَّعوا باملهارات الالزمة للتواصل 

والتعاطف مع اليافعني، واملناداة بقضاياهم 

وحقوقهم )7(. ويجب أيضاً أن يعاِملوا الشباب 

بكرامة، وأن يعزِّزوا كفاءاتهم، وأن يفهموا البيئات 

ع منوهم ونجاحهم. التي تدعم وتُشجِّ

إذاً، يوفِّر هذا الفصل، إىل جانب الفصل الذي يليه 

)فصل كيفية إرشاك عوائل األحداث ومجتمعاتهم 

املحلية( اإلطار العام من املبادئ واملقاربات 

م تدخُّالٍت  الحديثة. أما الفصول األخرى، فتقدِّ

ة  دة تتعلَّق بتعزيز صحَّ ونشاطاٍت وسياساٍت محدَّ

الشباب الجسدية والنفسية يف اإلصالحيات. 

وينبغي تطبيق املقاربة واملفاهيم التي ينادي بها 

هذا الفصل التمهيدي يف جميع التدخُّالت األخرى 

لتحقيق أهداف العملية اإلصالحية.
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ماهية العمل مع األهل والمجتمع 
ي  المحلِّ

 تُعتَب العائلة والشبكات اإلجتامعية من أقوى    

العوامل يف بيئة اليافعني)ات( والشباب وأشدها 

تأثرياً فيهم. ينطبق ذلك عىل اليافعني)ات( من 

األحداث املوَدعني يف اإلصالحيات ومراكز التأهيل.

تشكِّل العائلة والشبكات اإلجتامعية مصدراً    

للموارد التي ينبغي أن يستفيد منها العاملون)ات( 

يف املراكز اإلصالحية عن طريق إستكشاف هذه 

املوارد وإستثامرها والبناء عليها أثناء تقدميهم 

للرعاية. كام ينبغي أن يساعدوا اليافعني)ات( يف 

اإلصالحيات عىل استكشاف وتقدير هذه املوارد 

واإلستفادة منها.

هنا، ال نقصد بالعائلة فقط روابط الدم، بل    

نستخدم املصطلح لُنشري إىل الشبكة الواسعة من 

األشخاص البارزين واملُؤثِّرين يف حياة الفرد. 

الخلفية

يف العام 1999، أُجريت دراسة يف معهد فريا إستمرت ملدة 30 يوماً واستهدفت 49 شخصاً أطلِقوا من 

السجن يف نيويورك من أجل استكشاف ما حدث معهم بعد اإلفراج عنهم. أظهرت الدراسة أن العامل 

األبرز الذي ساهم يف نجاح األفراد الذين تم إطالق رساحهم كان دعم العائلة واملجتمع املحيل1. 

1 Nelson, Deess, & Allen, 1999

تلعب العائلة واملجتمع املحيل والشبكات    

اإلجتامعية دوراً بارزاً يف حياة الشباب 

واليافعني)ات( من حيث تعزيز مهاراتهم الحياتية 

ومساعدتهم عىل تجنُّب السلوكيات املنطوية 

دة لسالمتهم وصحتهم. لذلك،  عىل الخطر واملُهدِّ

أصبح من الرضوري أن تعمل اإلصالحيات مع 

األهل ومؤسسات املجتمع املحيل إلرشاكهم يف 

إدارة شؤون األحداث املودعني أثناء وجودهم يف 

اإلصالحيات وبعد إطالق رساحهم.

تُعتَب العائلة مجموعة الدعم األساسية/ األولية    

لتيسري عملية تأهيل الحدث املودَع وإعادة 

إندماجه الحقاً يف املجتمع. لذلك، تركِّز جهود 

التأهيل يف أغلبها عىل تطوير إمكانيات كل من 

، والحفاظ عىل  الحدث وعائلته ومجتمعه املحيلِّ

عالقات متناغمة، وتعزيز العالقات والروابط فيام 

بينهم.

تعاين العوائل خسارة كبرية نتيجة إعتقال/    

إحتجاز أحد أفرادها. تشمل الخسارة فقدان أحد 

أفراد العائلة املُنتجني فضالً عن الضغوطات النفسية 

املتزايدة. وتستمر هذه الخسائر والضغوطات 

حتى بعد إطالق رساح الحدث نتيجة الوصمة 

اإلجتامعية. فالعائلة تتأثَّر سمعتها ومكانتها 

ويلحقها أثر الوصمة اإلجتامعية التي تؤثِّر عىل 

عالقاتها اإلجتامعية ونظرة الناس لها.
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تكرث التحديات التي تواجه عملية تواصل    

العوائل مع األبناء )أحياناً املسافات، غرف الزيارة 

الضيقة واملكتظة، ...(، ما يؤثر سلباً عىل عالقة 

الحدث املودَع مع أهله، وما ييل ذلك من تحديات 

عند خروج الحدث من اإلصالحية.

أشارت الدراسة التقييمية يف كردستان العراق2 إىل ما يأيت: 

عالقات املبحوثني من األحداث املودعني بأرسهم هي عىل وجه العموم ايجابية. وتظهر املعطيات    

ان )46%( من املبحوثني وصفوا عالقاتهم بأرسهم بكونها جيدة و )37%( منهم وصفوها بكونها جيدة 

اىل حد ما مقابل حوايل )17%( عدوها غري جيدة.

 نصف املودوعني التزورهم أرسهم بسبب بُعد مكان السكن عن املؤسسة، وينطبق ذلك أكرث عىل    

األرس التي تقيم يف القرى والنواحي البعيدة. 

هناك )37%( أرسهم قاطعتهم بسبب نوع الجرائم التي ارتكبوها، مقابل )12.5%( أشاروا إىل    

)أسباب أمنية( دون ايضاح للمقصود. 

حوايل )70%( من املودعني يحظون بزيارات دامئية ومنتظمة من أرسهم مقابل حوايل ربع املبحوثني    

يحظون بزيارات غري منتظمة و)5%( ال تزورهم أرسهم. 

ون زيارة األهل لهم مهمة جدا او مهمة سواء تحققت تلك الزيارات أم     معظم املبحوثني )94%( يعدُّ

مل تتحقق.

أشارت الدراسة التقييمية يف بغداد ونينوى )العراق(3 إىل ما يأيت: 

نسبة األحداث  الذين اليحظون بزيارات من أرسهم لهم ال تزيد عىل )7.8%( وهي نسبة ضئيلة إذا    

قورنت بنسبة اولئك الذين تزورهم ارسهم دامئا )أكرث من نصف( او احيانا )أكرث من 40% بقليل(. إن 

النسبة العالية لالحداث الذين تزورهم ارسهم ميكن ان توفر فرصة مفيدة الصالح الحدث. 

من جانب اخر فان النسبة االعىل من املودعني تضفي أهمية كبرية عىل زيارات االرس لهم.   

ان اكرث من )50%( من أسباب عدم زيارة األهل لألحداث ترجع اىل بعد مكان سكن االرسة عن    

اإلصالحية فضال عن حوايل )9%( من االسباب تشري اىل ضعف الحالة املادية لالرسة التي تعيقها عىل 

الزيارة. 

2 غري منشورة- واقع مؤسسات إصالح االحداث يف اقليم كردستان العراق: دراسة تقوميية. املسودة االوىل- كانون متوز 2010

3 غري منشورة- واقع مؤسسات إصالح االحداث يف بغداد ونينوى العراق: دراسة تقوميية. املسودة االوىل- كانون أول/ديسمب 2010
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ميكن لعوائل األحداث أن تخدم كرشيك أسايس    

للمراكز واألجهزة اإلصالحية بطرق مختلفة. فلديها 

معرفة بالحدث وطرق تفكريه. والعائلة تكون 

متواجدة لتوفري الدعم يف أي وقت. والدعم العائيل 

غري مكلف عىل عكس برامج وخدمات أخرى. كام 

يتشارك أفراد العائلة ثقافتها ومعتقداتها وقيمها، 

ل. العائلة هي التي توفر  وهي أمور رضورية ألي تدخُّ

الدعم املادي واملعنوي للحدث بعد إطالق رساحه.

يف بعض الحاالت، ال سيام يف بعض الحاالت التي عرضها التقرير عن الدراسة التقييمية )واقع 

مؤسسات إصالح االحداث يف اقليم كردستان العراق: دراسة تقوميية(، تكون العائلة من عوامل 

الضغط التي تؤدي إىل السلوك الجانح. ويف هذه الحاالت تحديداً، إن العمل مع الحدث املودَع بعيداً 

عن العمل مع العائلة ال يعالج مواطن الضعف والعوامل الضاغطة. بالتايل، يؤدي ذلك أحياناً إىل 

العودة إىل السلوكيات املؤذية والجانحة.

ما زالت األبحاث والدراسات حول أثر إرشاك العوائل    

والطرق األنسب إلرشاكهم قليلة، ولكن التجارب تشري 

إىل األثر اإليجايب لعملية إرشاك األهل وشبكات الدعم 

اإلجتامعي يف تعديل سلوك األحداث املودعني.

تشري األبحاث والتجارب امليدانية إىل أن األحداث    

الذين يعانون اإلدمان يظهرون نتائج أفضل عندما 

يكون أهلهم منخرطني يف عملية الدعم واملساعدة. 

لكن، يحتاج األهل إىل مجموعة كبرية من خدمات 

الدعم لتعزيز إمكانياتهم لتلبية إحتياجات أبنائهم 

الذين يعانون اإلدمان. فمثالً، بعد مدة 6 أشهر، 

أظهرت نسبة كبرية من الراشدين املشاركني )%36( 

يف برامج إرشاك األهل )برامج تتبع هذه التقنيات( 

نتائج أفضل من جهة اإلنقطاع عن تناول املخدرات 

مقارنًة باملشاركني اآلخرين)%5(4. 

مجرد إدراك فكرة وجود الدعم قد يُشكِّل دافعاً    

قوياً. فاألدبيات تشري إىل أن األحداث املودعني 

الذين شعروا بأن لديهم عالقات عائلية ودعم 

عائيل، وأن عوائلهم سوف تدعمهم مادياً، أو حتى 

أن أهلهم يتقبَّلونهم أظهروا نتائج أحسن من ناحية 

اإلنقطاع عن تناول املواد املدمنة، ومن حيث إيجاد 

العمل واإلنخراط يف املجتمع5. 

أبرز ما تشري إليه نتائج األبحاث هو أنه كلام    

كان تواصل املحتجزين/ املوَدعني من الراشدين مع 

عوائلهم أقوى أثناء وجودهم يف املعتقل )كالزيارات 

واإلتصاالت الهاتفية(، كلام كان لذلك أثراً إيجابياً 

عىل عدم إنتكاسهم أو عودتهم إىل إرتكاب 

السلوكيات املنحرفة6. 

4 Services included family case management, crisis intervention, employment search assistance, and support   
  groups among others (Sullivan et al., 2002).
5 La Vigne, Visher, & Castro, 2004; Nelson, Deess, & Allen, 1999; Visher, Kachnowski, La Vigne & Travis, 2004.
6 Hairston, 2002; Naser & Visher, 2006.
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أرسة الحدث التي مل تنجح يف توفري املوارد 

واإلمكانيات العائلية التي تخدم املصلحة 

الفضىل للطفل والعائلة. حتى اآلن، ما زلنا 

نفكِّر يف كيفية النظرة إىل العائلة وكيفية 

 التعامل معها بالنسبة لألحداث.

ما نعرفه اآلن هو أن عملنا يف اإلصالحيات 

يكون األفضل إن كانت العائلة يف مركز 

عملنا وليست عىل األطراف/الهامش.

بدأت بعض البلدان تدرك الدور الكبري الذي ميكن    

للعائلة أن تلعبه يف عملية إعادة التأهيل، وبالتايل 

تحاول إرشاك العائلة يف برامج العقوبات والتأهيل. 

إىل جانب العائلة، يُعتَب املجتمع املحيلِّ املبارش نظام    

دعم قيِّم للحدث املودع. فاملجتمع املحيلِّ وظروفه 

يكون يف أحياٍن كثرية مصدر العوامل التي تساهم 

يف تبنِّي الشاب/الحدث السلوكيات املنطوية عىل 

الخطر وغري املسؤولة.

ينبغي أالّ ينحرص تركيزنا عىل الحدث املودَع مبعزل عن بيئته ومحيطه. إذاً ينبغي العمل مع الحدث 

د. من الرضوري اإلنفتاح عىل العائلة واملجتمع املحيل،  والعائلة ضمن إطار املجتمع املحيل املُحدَّ

والعمل أثناء تقدمينا للخدمات والرعاية للحدث وأرسته بشكٍل مبني عىل املجتمع املحيل وتعزيز 

)وإعادة بناء( الروابط القوية.

تاريخياً، كانت النظرة إىل دور العائلة محورية    

بالنسبة ملحكمة األحداث،     

وشهدت هذه النظرة تغيرياً 

ماً ورجوعاً منذ  كبرياً، تقدُّ

إنشاء محاكم األحداث 

منذ ما يقارب 110 

سنوات. فلم يكن 

سهالً تصوُّر كيفية 

 parens تطبيق مبدأ

patriae  أو عائلة 
األمة - السامح لنظام 

األحداث )النظام 

القضايئ الخاص 

باألحداث( بلعب دور 

العائلة الراعية ويف 

نفس الوقت العمل 

بطريقة داعمة مع 
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شهدت الترشيعات والسياسات التي ترعى    

حقوق األطفال وعوائلهم تتطوراً عب السنوات. 

فانتقل األطفال من موقع املُلكية بالنسبة لعوائلهم 

ليصبحوا أفراداً لهم حقوق ويستحقون الحامية 

من اإلستغالل واإلساءة. وهنا تمَّ تطوير إتفاقية 

األمم املتحدة لحقوق الطفل يف العام 1989. 

تعرتف إتفاقية حقوق الطفل برضورة حامية 

األطفال وتجعل منهم أصحاب حقوق )وليس فقط 

حاجات(. كام تركّز عىل مسؤولية األهل )كونهم 

املكلفني بالواجب األساسيني( يف توفري الرعاية 

ألبنائهم بطريقة تحرتم حقوقهم وتُراعي مصلحتهم 

الفضىل. كام تؤكِّد عىل مسؤولية الحكومات يف 

تبنِّي سياسات تضمن حامية حقوق األطفال. فضالً 

د اإلتفاقية الظروف والرشوط التي  عن ذلك، تُحدِّ

تتطلَّب فصل الطفل عن عائلته بناءاً عىل مصلحة 

الطفل الفضىل، وتؤكِّد عىل رضورة توفري الرعاية 

البديلة واملناسبة للطفل )املادة 9 واملادة 20 من 

اإلتفاقية – األمم املتحدة 1989(. 

كام تعرتف إتفاقية حقوق الطفل بتطوُّر قدرات    

الطفل )القدرات املتنامية للطفل( عب الوقت، وبأن 

األطفال مع نضوجهم، ينبغي أن ميارسوا حقوقهم 

يف التعبري عن الرأي، ال سيام يف التدابري القضائية 

)يف املحكمة عىل سبيل املثال( بالنسبة لألطفال 

واليافعني)ات( يف نزاٍع مع القانون. تلحظ إتفاقية 

حقوق الطفل حق الطفل )يف نزاٍع مع القانون( يف 

حسن املعاملة القضائية  )املادة 40 من إتفاقية 

حقوق الطفل( واملعاملة اإلنسانية )املادة 37(.

مي الرعاية(     تمَّ إعطاء األهل )األوصياء أو ُمقدِّ

السلطة أو الصالحية ألخذ قرارات تتعلَّق بأبنائهم 

وليك يقوموا برتبيتهم حسب قيمهم وطموحاتهم. 

مقابل ذلك، يكون لدى األطفال الحق يف املأكل 

واملأوى وامللبس والرعاية الصحية والتعلُّم والحامية 

من األهامل واإلستغالل واإلساءة. 

مي الرعاية( واألطفال     األهل )األوصياء أو ُمقدِّ

ُملزَمني قانونياً بعالقة متبادلة من الحقوق 

واملسؤوليات. وهذه العالقة يحميها القانون 

والترشيعات الجديدة املرتبطة بعاملة األطفال 

وإلزامية التعلُّم وخدمات الحامية والخدمات 

الصحية. 

للحكومة مصلحة يف رفاه األطفال )حسن حالهم(    

ومنائهم ومنوهم ليك يصبحوا مواطنني فاعلني 

يساهمون يف الرفاه اإلقتصادي واملدين للمجتمع ويف 

تعزيز الصحة املجتمعية. عىل ضوء ذلك، للحكومة 

الحق يف التدخُّل يف حياة العائلة عندما يكون األبناء 

يف خطر أو بحاجة إىل الحامية نتيجة سوء املعاملة 

أو السلوك الجانح. وينبغي أن تعمل عىل حامية 

مصلحة الطفل الفضىل كونها تُشكِّل العائلة لألمة  

.  parens patriae

 عىل ضوء ذلك، تمَّ النظر إىل عوائل األحداث    

- األطفال واليافعني)ات( يف نزاٍع مع القانون -عب 

التاريخ كُمهِملني ملسؤولياتهم، وبالتايل تمَّ إعتبارهم 

ل في النظرة إلى دور األهل وكيفية  لمحة تاريخية: التحوُّ
التعامل معهم
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من العوامل املُساِهمة يف جنوح أبنائهم ووصولهم 

إىل وضعهم الحايل. بناءاً عىل ذلك، مل يتم إرشاك 

األهل والتعامل معهم كرشكاء يف عملية تأهيل 

األبناء. 

يتزايد حالياً وعي العاملني)ات( وصانعي القرار    

وتقديرهم لقيمة إرشاك األهل. كام يتزايد تقدير 

األهمية النفسية – اإلجتامعية للعالقة بني األهل 

والطفل ودورها يف عملية تطوُّر النمو والنامء 

اإليجايب لألطفال واليافعني)ات(. ومن واجب 

املجتمعات أن تحمي األطفال واليافعني)ات( 

وتعمل عىل تأهيلهم ضمن إطار عوائلهم، كلَّام كان 

ذلك ممكناً. لكن، النظام القضايئ الخاص باألحداث 

مل يستطع حتى اآلن "مأسسة" اسرتاتيجيات إرشاك 

العوائل بشكٍل كاٍف ليك يساهم يف إحداث التغيري 

اإليجايب لدى األفراد والعوائل واملجتمعات املحلِّية 

والنظام القضايئ وكافة مؤسسات تقديم الخدمات 

للطفل.  

إنَّ اإلعرتاف والتقدير املتزايدين بأهمية    

دور العائلة يف مساعدة األحداث )األطفال 

واليافعني)ات( يف نزاع مع القانون( يؤثِّر يف 

السياسات الحديثة للعمل مع األحداث والتي 

تعكس إلتزاماً متنامياً إلرشاك العوائل.

يحتاج اليافعون)ات( إىل أسس اإلستقرار واألمان    

والعدالة واإلحساس باإلنتامء من أجل منوهم 

ومنائهم ليصبحوا راشدين مسؤولني ومنتجني. 

وتكون هذه األسسس عادًة ضعيفة يف حالة 

األطفال واليافعني)ات( املوَدعني يف مراكز األحداث/ 

اإلصالحيات.

يهدف قضاء األحداث، بوصفه جزءاً من 

عملية التنمية يف كل بلد، إىل الحفاظ عىل 

نظام سلمي يف املجتمع ضمن إطار شامل 

من العدالة االجتامعية وحامية األحداث 

وصغار السن وتأمني املصلحة الفضىل للطفل. 

ويتطلَّب ذلك تطبيق البامج العالجية واإلدماج 

االجتامعيني، وتركيز اإلهتامم عىل السياسات 

الوقائية والتعزيزية من خالل العائلة واملجتمع 

املحيل ومجموعة األقران واملدارس والتدريب 

املهني وعامل العمل واملنظامت اإلنسانية 

ومؤسسات املجتمع املدين.

يحتاج اليافعون)ات( يف اإلصالحيات إىل: 

األمان:  ما يشمل الحامية من اإلساءة واإلستغالل

العدالة: ما يشمل إحرتام حقوقهم وال سيام 

حقهم بعدم التمييز

اإلستقرار: ما يشمل عالقات سليمة مع العائلة 

واملجتمع املحيل

اإلنتامء: ما يشمل وعي الذات والهوية 

واإلحساس بروح اإلنتامء وتقدير الروابط 

والعالقات  
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تمَّ تعريف اسرتاتيجية إرشاك العائلة7 عىل أنها    

تشمل أي دور أو نشاط يسمح للعائلة بأن يكون 

لها تأثرياً مبارشاً وبارزاً وذو معنى عىل النظام 

والسياسات والبامج واملامرسات التي تؤثِّر يف 

الخدمات املتاحة لليافعني)ات( املوَدعني وعوائلهم. 

إن تبني مقاربة مبنية عىل العائلة تقوم أساساً    

عىل تغيري السياسات واملامرسات بشكٍل قوامه 

اإلعرتاف بأن أفراد العائلة هم عنارص أساسية يف 

نجاح أو فشل أهداف الجهود اإلصالحية، ويف ُحسن 

إنتقال الحدث من املراكز القضائية إىل املجتمع. إن 

الحّد من دور العائلة يف التدخالت اإلصالحية هو 

إضاعة فرصة.  

ي مقاربة إشراك العائلة والمجتمع المحلِّ

ينبغي أن تكون جميع الخدمات والتدخالت    

يف اإلصالحية متمركزة حول الطفل ومرتكزة إىل 

العائلة

ينبغي أن يكون نظام الرعاية يف اإلصالحية    

مرتكزاً إىل املجتمع املحيل

ينبغي أن يكون نظام الرعاية يف اإلصالحية    

كفوء ومناسب ثقافياً )ولغوياً – من حيث اللغة( 

ع( الثقافية والعرقية  ويستجيب للفروقات )التنوُّ

للفئات التي يستهدفها 

7 New York State Council on Children and Families, 2008.
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تمَّ تطوير مجموعة من املبادئ ليك تكون قاعدة    

ألية تدخُّل يف املراكز اإلصالحية. ونعرض هنا مثانية 

مبادئ للمامرسة املبنية عىل التجارب واألدلة 

:evidence-based practice

المبادئ الثمانية٨

تُركِّز عىل ما يأيت:

- تقييم املخاطر الفعلية واإلحتياجات

- تحفيز الدافعية الداخلية لدى املودَع

- التدخالت: 

. مبدأ املخاطر: وضع أولوية لإلرشاف واملراقبة 

والعالج بالنسبة للحدث املودع يف دائرة الخطر 

)األكرث قابليًة للخطر(

. مبدأ الحاجة: التدخالت حسب اإلحتياجات 

الفعلية

. مبدأ اإلستجابة: اإلستجابة لطرق التعلُّم 

والدافعية والثقافة والنوع اإلجتامعي )الجندر( 

ومزاج األحداث املودعني يف توزيعهم عىل 

البامج

. نسبة التدخالت: 40-70% من أوقات الحدث 

املودع والذي تم تحديده عىل أنه يف دائرة 

الخطر )مستويات متوسطة إىل مرتفعة من 

الخطر( عىل مدى 3-9 أشهر

. العالج: دمج العالج يف األحكام/العقوبات 

- التدريب وتطوير املهارات عب التطبيق واملامرسة

. زيادة التعزيز اإليجايب

. الدعم املستمر يف البيئة الطبيعية )العائلة 

واملجتمع املحيل(

. تقييم اإلجراءات واملامرسات

. توفري التغذية الراجعة عن التقييم )تقييم 

اإلجراءات واملامرسات(

 يُركِّز املبدأ السادس عىل رضورة دمج الدعم    

املستمر يف البيئة واملجتمع الطبيعي وإىل إرشاك 

العوائل. فهو يشري إىل النتائج اإليجابية )إنخفاض 

اإلنتهاكات والسلوكيات الجرمية/ املؤذية( ميكن 

الحصول عليها بشكٍل أكب حينام يكون اآلخرون 

البارزون واملؤثرون يف حياة الجانح/ الحدث 

املودَع مشاركني يف جهود اإلصالح، وحينام يكون 

للجانحني عالقات ذات معنى يف مجتمعاتهم. إذاً، 

العاملون)ات( الذين يتمتعون باملهارات التي 

تساعد يف العمل مع العوائل هم أكرث كفاءًة يف 

دعم التعديالت اإليجابية وطويلة املدى يف سلوك 

الحدث املودع.

 الشبكات اإلجتامعية واملرتكزة إىل املجتمع    

املحيل )وتشمل أفراد العائلة( توفِّر فرصاً 

لألحداث املودعني  لتعزيز مهاراتهم اإلجتامعية 

عب إنخراطهم يف أنشطة مختلفة ومشاركتهم مع 

آخرين ممن يتمتعون باتجاهات وسلوكيات سليمة 

ميكن لألحداث املودعني أن يتامهوا بهم. كام أن 

أفراد العائلة واآلخرين املؤثرين يف حياة الفرد 

)كأرباب العمل واملعلمني/ات والقادة الروحيني أو 

رجال الدين وغريهم( ميكنهم أن يدعموا األحداث 

8 Bogue et Al, 2004.
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املودعني بشكٍل أفضل حينام يكونون عىل درايٍة 

بالعمل الذي يتم معهم، واملهارات التي يطورونها. 

وبالتايل ميكنهم مساعدة األحداث املودعني  

وتشجيعهم عىل استخدام هذه املهارات يف بيئتهم 

الطبيعية.

 إن العمل عىل التخلُّص ببساطة من املشكالت    

الفورية ال يؤدي إىل تغيري طويل األمد يف السلوك. 

فالتغيري الطويل األمد يتطلَّب تعزيز عوامل القوة 

والدعم الداخلية والخارجية. كذلك، يف السياسات 

الخاصة بجنوح األحداث، يتطلَّب العمل عىل الحد 

من اإلنتكاس أكرث من تغيري يف السلوك لدى الفرد.

يتطلَّب العمل عىل الحد من اإلنتكاس/ارتداد    

األحداث إىل الجنوح وتحقيق أهداف العملية 

اإلصالحية تبنِّي منظور جديد يف العمل، ال سيام يف 

النظر إىل كيفية التعامل مع العوائل واملجتمعات 

املحلِّية.

إّن العمل املرتكز إىل العائلة واملجتمع املحيل    

يتطلَّب تعزيز قدرات العاملني)ات( يف النظام 

القضايئ وتعديل إتجاهاتهم ومساعدتهم عىل 

تبنِّي املنظور الذي يضع العائلة واملجتمع املحيل 

يف املحور، ويؤمن بأهمية وفائدة الرشاكة معهم. 

يشمل ذلك تعزيز قدراتهم ومهاراتهم الالزمة 

للعمل مع كل حدث بطريقة شمولية تنظر إىل 

العوامل املختلفة )الثقافية-اإلجتامعية واإلقتصادية 

والصحية والدينية-الروحانية وغريها( املؤثِّرة فيه 

ويف عائلته، وتنظر إىل الديناميات العائلية وتأثريها 

عىل الحدث املودع وتضع نصب عينيها دامئاً 

مصلحة الطفل/اليافع )ة( الُفضىل.

العمل املرتكز إىل العائلة واملجتمع املحيل    

يتطلَّب جهداً من أجل بناء الجسور بني 

العاملني)ات( يف اإلصالحيات واملؤسسة القضائية 

ككل وبني األهل واملجتمع املحيلِّ وكافة املؤسسات 

املرتبطة بالحدث. 

حرص اإلهتامم بالحدث دون العمل مع العائلة    

يساهم عادًة يف خلق عزلة وإغرتاب ال سيام لدى 

األحداث املودعني الذين ينتمون إىل أقليات.

اسرتاتيجية إرشاك العائلة واملجتمع املحيل مهمة    
ورضورية إذ أنها:9

- تُصوِّب املقاربات التاريخية التي تُبِعد اليافع )ة( 

عن عائلته ومحيطه.

- تستجيب لإلتجاهات السياسية والدميغرافية 

الحديثة.

- تناسب التغيريات الترشيعية ومبادئ حقوق 

الطفل وحقوق اإلنسان.

- تتطابق مع نتائج الدراسات واألبحاث وتوصياتها

- تدعم مبدأ املشاركة الفاعلة.

فشلت املقاربة املرتكزة إىل املشكالت، وما    

زالت تفشل، يف فصل الفرد عن مشكالته أو تعديل 

سلوكه عىل املدى الطويل، وهي تُركِّز إهتاممها 

ل الفرد مسؤولية أفعاله السابقة  عىل عملية تحمُّ

ل مسؤولية  أكرث مام تُعنى مبساعدة الفرد عىل تحمُّ

إحداث تغيري يف املستقبل. 

وخالل العقد األخري، إهتّم بعض الباحثني    

والعاملني)ات( يف املجال القضايئ بتحديد الطاقات 

9 A Framework for Offenders Reentry. Coaching packet. Center for Effective Public Policy, 2010.
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واملوارد الفردية )العوامل الحامية عىل الصعيد 

الفردي( والسلوكيات السليمة وتشجيعها وتعزيزها 

يف تقييمهم لوضع النزالء ويف مسار عملهم معهم. 

هذه املقاربة التي يُطلَق عليها إسم املقاربة املبنية 

عىل نقاط القوة تركِّز إهتامماً كبرياً عىل كيفية 

تحديد مصادر القوة واملوارد والطاقات وتفعيلها، 

بينام تعطي إهتامماً أقل باملشكالت وما هو "خطأ/ 

ضعف" لدى الفرد. 

 إنَّ املقاربة املبنّية عىل الدعم العائيل والدعم    

املجتمعي تساعد عىل تحديد نقاط القوة واملوارد 

والعوامل الحامية داخل العائلة واملجتمع املحيلِّ 

املحيط. )أمثلة عىل العوامل الحامية: املهارات 

والقدرات واملواهب واألهداف والطموحات 

والعالقات الداعمة والروابط ضمن املجتمع(. 

أبرز نتائج عمل املجموعات عن فوائد إرشاك    

عوائل األحداث ومجتمعاتهم املحلية )ورشة 

تدريب العاملني والعامالت يف املراكز اإلصالحية يف 

العراق. أربيل، ترشين الثاين/نوفمرب 2012(: 

- معرفة خلفية العائلة واألسس واملعوقات 

واملشكالت

- التعرُّف عىل نفسية الحدث وميوله ورغباته

- فهم مستوى العالقة ومدى التواصل بني أفراد 

العائلة

- إستمرار العملية اإلصالحية من ِقبَل العائلة بعد 

خروج الحدث من اإلصالحية

- معالجة املشكالت التي أّدت إىل دخول الحدث 

إىل اإلصالحية شعور الحدث باالستقرار النفيس 

والعاطفي نتيجة قرب عائلته من العمل اإلصالحي

- مساعدة الحدث عىل تنمية مهاراته واتجاهاته 

اإليجابية

- عدم شعور الحدث باملدة الزمنية التي يقضيها 

وذلك بفعل إستمرار التواصل العائيل

- استفادة الحدث والعائلة من املنهج التدريبي 

واكتساب الخبات

- إمكانية حصول نوع من اإلتصال والتواصل بني 

عوائل األحداث

- إكتساب عوائل األحداث خبات ومهارات من 

العمل اإلصالحي وتطبيقها داخل األرسة
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إن اسرتاتيجية إرشاك العوائل واملجتمعات املحلية 

يف العمل مع األحداث املوَدعني ال تُلزِمنا بطريقة 

واحدة يف العمل. بالتايل، ال يوجد وصفة جاهزة 

ميكننا تطبيق خطواتها. ففي كل جهاز ومؤسسة، 

ومع كل حالة، نعمل بطريقة مختلفة، مستفيدين 

من الفرص واملوارد ومواطن القوة املتاحة لدى 

العائلة واملجتمع املحيل واملؤسسة اإلصالحية 

والعاملني فيها، وآخذين باإلعتبار التحديات 

املوجودة والتي علينا التعامل معها. 

نورِد يف ما ييل بعض اإلقرتاحات واملسائل املهمة 

التي ميكننا األخذ بها يف العمل مع العوائل 

واملجتمع املحيل:

 تذكَّر)ي(!

 ال يوجد وصفة جاهزة ميكننا تطبيق خطواتها.   

 ينبغي عند إختيار األنشطة وإتخاذ الخطوات    

العملية مراعاة املصلحة الفضىل للطفل/ اليافع)ة(. 

تعني املصلحة الفضىل للطفل جعل مصلحة 

الطفل/اليافع)ة( فوق كل اعتبار وذات أولوية 

وأفضلية يف جميع الظروف ومهام كانت مصالح 

األطراف األخرى، وإعطاء الطفل/اليافع)ة( حق 

تقدير مصلحته والتعبري عنها. تختلف املصلحة 

الفضىل للطفل/لليافع حسب احتياجات كل طفل/

يافع وظروفه.

ي طرق وأنشطة ُمقتَرحة إلشراك العائلة والمجتمع المحلِّ

ال يوجد وصفة 
جاهزة يمكننا 

تطبيق 
خطواتها
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المرحلة: مرحلة اإلحتجاز  أو الدخول إلى مركز اإلصالح وإعادة 
التاهيل

النشاط: التقييم – تقييم وضع 
الحدث والعائلة

عند الدخول إىل املؤسسة، يتم عادًة تقييم وضع 

الحدث لتحديد مستويات الخطورة )عوامل الخطر( 

ومواطن الضعف واملشكالت واإلحتياجات من ناحية، 

وتحديد مواطن القوة واإلمكانيات واملوارد من ناحية 

أخرى. يساعد كل ذلك عىل تطوير خطط عمل تناسب 

كل حدث وتستفيد من إمكانياته وتلبي إحتياجاته.  

يف عملية التقييم هذه، ينبغي عدم الرتكيز فقط 

عىل جمع املعلومات عن الحدث وتحديداً املخاطر 

واإلحتياجات املرتبطة بالسلوك الجانح، بل توسيع 

دائرة اإلهتامم ليشمل تقييم كافة العوامل املحيطة 

بالحدث والتي تؤثِّر فيه. يتطلَّب ذلك جمع بيانات 

ومعلومات بشكٍل واسع يشمل عوائل األحداث 

بهدف تطوير فهم أفضل عن حياة العائلة )مثالً مدى 

إمكانية توفُّر دعم عائيل، تحديد الرشكاء والعالقات 

الداعمة...(. كام ينبغي النظر إىل طبيعة العالقات بني 

أفراد العائلة، وفهم كيفية توزيع األدوار واملسؤوليات 

وكيفية التواصل بني أفراد األرسة. فإنَّ مشكالت األرسة 

هي نتاج لعالقات غري سليمة انتجتها سلوكيات 

وترصفات تشكَّلت بشكل يشبه الحلقة:

إنَّ سلوك وترصف كل فرد يف األرسة يؤثِّر عىل سلوك 

وترصف بقية األفراد.

)مثالً: عندما تكون معاملة األب البنه املراهق تعتمد 

عىل االنتقاد املستمر فإن هذا السلوك يؤدي باملراهق 

إىل االنسحاب من حياة األرسة، هذا االنسحاب يؤدي 

إىل مزيد من االنتقاد والذي يؤدي بدوره إىل مزيد 

من االنسحاب(.

هنا، من الرضوري طرح األسئلة املفتوحة لجمع 

لة عن الحياة العائلية. )راجع الفصل  معلومات ُمفصَّ

حول اإلجراءات عند دخول الحدث إىل املؤسسة-

التقييم(.

إىل جانب ذلك، ينبغي استكشاف العوامل يف البيئة 

املحيطة بالحدث وال سيام املجتمع املحيل والشبكات 

اإلجتامعية.

هناك مجموعة من األدوات التي تساعدنا يف عملية 

التقييم واإلستكشاف للعوامل املختلفة يف عائلة 

الحدث ومجتمعه املحيط. )راجع القسم التايل حول 

األدوات – الجينوغرام والخارطة اإليكولوجية(.

من املهم أن يقوم بعملية التقييم عامل)ة( 

د اإلختصاصات.  إجتامعي)ة( يعمل ضمن فريق متعدِّ

فعملية التقييم )التقييم األويل والتقييم املستمر( 

تغَذي عملية التخطيط وتصميم خطط للعمل مع 

الحدث وأرسته ومجتمعه املحيل. تساعد مهارات 

التواصل الفعال والتعاطف )التشارك الوجداين( 

والنظرة الشمولية والقدرة عىل ربط املعلومات 

والخبة يف إستخدام أدوات التقييم يف اإلستفادة 

من نشاط التقييم وجمع معلومات وافية تساعد 

يف تطوير خطط عمل مع الحدث املودَع والعائلة 

واملجتمع املحيل. 
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النشاط: التخطيط وإدارة حالة الحدث 
الموَدع 

 بعد اإلنتهاء من عملية التقييم )األويل(، وتحديد 

نقاط القوة والضعف لدى الحدث وأهله ومحيطه، 

ينبغي اإلستفادة من هذه املعلومات يف تطوير 

خطة العمل التأهيلية.

 من الرضوري اإلستفادة من املعلومات عن    

عوامل ونقاط القوة لدى العائلة واملجتمع املحيل 

والتي جمعناها أثناء التقييم من أجل تطوير خطط 

عمل مرتبطة بالحدث املودَع. ومن املهم تحديد 

كيف ميكن اإلستفادة من دعم العائلة وإمكانياتها 

يف اإلستجابة إلحتياجات الحدث املودع.

 من املهم والرضوري أن نستفيد من املعلومات    

التي تم جمعها عن عوامل الضغط ومواطن 

الضعف أو الخلل لدى الحدث ويف العائلة 

مم خطط عمل تعالج  واملجتمع املحيل ليك نُصمِّ

هذه املشكالت. ففي كثري من األحيان، يأيت 

األحداث من عوائل غري متامسكة أو فيها خلل 

وبالتايل ال يكفي العمل مع الحدث وحده، بل 

ينبغي "تأهيل العائلة" ليك تحتضن الحدث وتكون 

داعمة له.  

من املهم أن نحرص عىل تقدير مستوى الخطورة    

املرتبط بالحدث املودع يف مرحلة التقييم. ومن 

ه مستوى الخطورة شكل وطبيعة  املهم أن يوجِّ

العمل ومدى الجهود إلرشاك العائلة واملجتمع 

املحيل )مثالً، الرتكيز عىل إستهداف عائالت الحدث  

يف دائرة الخطر )مستوى الخطورة متوسط إىل 

عايل(  إلرشاك أهلهم وعوائلهم ومحيطهم املؤثِّر 

يف العملية اإلصالحية، ما يضمن نسبة أقل من 

اإلنتكاسة(.

أنشطة مقترحة:

أنشطة خاصة باألحداث املوَدعني:   

أنشطة نفسية-إجتامعية وتعبريية تهدف إىل    

تعزيز القدرة عىل التواصل الفعال وتعزيز ثقة 

اليافع )ة( بنفسه وباآلخرين

أنشطة تهدف إىل تعزيز املهارات الحياتية لدى    

اليافع )ة(

إرشاد نفيس فردي وجامعي   

ورش عمل وجلسات توعية تشاركية حول    

مرحلة املراهقة والفرص والتحديات التي تواجه 

املراهقني)ات(

ورش عمل دراما عالجية ومرسح، ال سيام متارين    

من مرسح املقموعني )أغوسطو بوال(10 حيث ميكن 

أن يقوم األحداث بالتمثيل والتعبري عن مشاكلهم 

وإبتكار حلول بديلة للتعامل مع مشاكلهم.

 أنشطة إلشرك العوائل:

 تعزيز العالقات اإليجابية والداعمة مع أفراد    

العائلة وأعضاء من الشبكات اإلجتامعية يكونوا 

ني للحدث.  ُمهمِّ

تنظيم ندوات ولقاءات توعية لألهل حول    

هم، ال سيام ندوات وجلسات  مواضيع تهمُّ

توعية تتناول مواضيع مرتبطة باملراهقة وكيفية 

التعامل مع األبناء يف مرحلة املراهقة )مثالً: 

التغيريات املرافقة لفرتة املراهقة – أثر التغيريات 

عىل املراهق)ة(- خصوصيات مرحلة املراهقة 

وإحتياجات املراهقني)ات( – املهارات الوالدية...(.

10 Theatre of the Oppressed (London: Pluto Press, 1979); Games for Actors and Non-actors (London: Routledge, 
1992; Second Edition 2002); The Rainbow of Desire: The Boal Method of Theatre and Therapy, (London: Rout-
dge, 1995).
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إستعامل طريقة كتابة رسائل إىل أفراد العائلة    

كتمرين تعلُّمي )محو أمية( أو نشاط من أنشطة املركز

توفري فرصة إتصال األحداث املودعني  بأهلهم    

بكلفة متدنية

م الخدمات التي     توفري اإلحالة ملراكز أخرى تُقدِّ

تلبي إحتياجات العائلة

إمكانية مشاركة أفراد العائلة األساسيني يف لجنة    

إستشارية إلدارة شؤون الحدث

تطوير شبكات دعم لألرس )الدعم املتبادل –    

"من أرسة إىل أرسة"(

مساعدة األهل عىل فهم القوانني والحقوق   

العمل عىل متكني العائلة )مهارات والدية،    

التعامل مع أبنائنا يف سن املراهقة، مهارات إدارة 

الضغط والغضب، مهارات حل النزاعات وطرق 

ال( التواصل الال-عنفي والفعَّ

 زيارات األهل:

الروابط  عىل  تحافظ  ألنها  وأساسية  مهمة 

عن  الزيارات  هذه  تسهيل  ميكن  العائلية. 

طريق: 

املودع    الحدث  روتني  إىل  الزيارات  إضافة 

بالعائلة     اإلتصال  إىل  اللجوء  عن  اإلمتناع 

)عقوبة( الحدث  سلوك  إساءة  نتيجة 

اإلستقبال     مكان  يف  للعمل  أشخاص  توظيف 

الفعال  التواصل  مبهارات  يتمتعون  والزيارة 

تسمح  التي  بة  واملُرحِّ اإليجابية  وباإلتجاهات 

اآلخرين مع  اإليجايب  بالتعامل  لهم 

لألطفال     صديقاً  يكون  للزيارات  مكان  إيجاد 

واليافعني)ات( 

تشجيع العوائل لتبقى على إتصال 
بحياة أبنائها، عن طريق:

تنظيم مناسبات رسمية وغري رسمية لتشجيع    

العوائل عىل زيارة املركز )مثالً، احتفاالت(

توفري املواصالت أو املساعدة يف املواصالت    

للعوائل ال سيام العوائل التي تسكن بعيداً عن 

املركز )أشار التقرير حول واقع مؤسسات إصالح 

االحداث يف اقليم كردستان العراق إىل أن نصف 

املودوعني ال تزورهم أرسهم بسبب بُعد مكان 

السكن عن املؤسسة(.

تشجيع استعامل وسائل اإلتصال )اإلتصال    

عب الهاتف والفيديو – صوت وصورة( يف حاالت 

املسافات الطويلة.

الحرص على إبقاء األهل على دراية 
بالسياسات والمناسبات المتعلقة 

بالمركز:

إرسال معلومات لألهل/ للعوائل عن أحدث    

السياسات والتدابري املرتبطة بالزيارات أو عن 

التعديالت الحاصلة

الحفاظ عىل خط ساخن أو مركز لإلتصاالت    

لألهل والعوائل لإلجابة عن أسئلتهم املرتبطة 

بالزيارات واملناسبات العائلية

تحديد أشخاص من العاملني)ات( ليكونوا    

مرشفني عىل الحالة، وبالتايل يلتقون بالعوائل أثناء 

الزيارات ويجيبون عن أسئلتهم.
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الة، من املهم تبنِّي مقاربة إيجابية تُؤمن بقدراتهم  أثناء العمل مع األهل ولضامن مشاركتهم الفعَّ

وإمكانياتهم رغم الصعوبات. ينبغي عدم اللوم أو إطالق األحكام، بل مساعدتهم عىل استكشاف 

نقاط القوة وطرق الدعم التي ميكنهم توفريها ألبنائهم. من املهم أيضاً تعزيز تقديرهم وإميانهم 

بدورهم املهم يف تحسني وضع أبنائهم وإدارة شؤون عائلتهم.

العمل مع المجتمع المحيط

إن تحديد املراكز واملؤسسات اإلجتامعية والرتبوية    
والصحية يف محيط املركز يسمح بالتعرف عىل الفرص 
واملوارد املتاحة يف الجوار، والتي ميكن التعاون معها 
حيث تساعد املركز يف إعادة تأهيل املودعني)ات(. 
فيمكن للمودعني مثالً املشاركة يف لقاءات وأنشطة 

تنظِّمها املدارس واملؤسسات املجاورة.

إن تحديد املراكز واملؤسسات اإلجتامعية والرتبوية    
والصحية يف محيط سكن الحدث والتنسيق والتعاون 

معها يسمح بضامن حسن معرفتها بالعمل مع الحدث 
وبالتايل يساهم ذلك يف دعمها للحدث وعائلته يف ما 

بعد. 

من الرضوري وضع آلية لإلحالة من أجل إحالة    
الحدث أو أرسته إىل مراكز أخرى لتقديم الخدمات 

الالزمة. 

من الرضوري العمل عىل الحّد من الوصمة    
اإلجتامعية املرتبطة بالحدث وعائلته. ميكن تنظيم 
مجموعة من األنشطة مع املراكز واملؤسسات أو 

البيئة املحيطة لرفع الوعي حول مسؤوليات كٍل منا يف 
تحسني ظروف مجتمعاتنا ودعم شبابنا. ميكننا تطوير 
بروشورات ومطويات وتوعية املجتمع والناس: أنتم 

رشكاء يف عملية اإلصالح.

مبا أن العملية اإلصالحية تستهدف إعادة تأهيل    
الجانح إلدماجه من جديد يف املجتمع، فإنه من 

الرضوري أن تبقى املؤسسة اإلصالحية عىل اتصال وثيق 
باملجتمع املحيل، وذلك بأن يكون موقعها قريباً من هذا 

املجتمع املحيل، وتظل منفتحة عىل مختلف مرافقه. 
وعىل سبيل املثال أن يتم دمج بعض األحداث باملدارس 
خارج املؤسسة، واملشاركة يف بعض األنشطة الرياضية 

والثقافية مع مؤسسات أخرى .. إلخ

أبرز نتائج عمل املجموعات عن أنشطة ميكن 

تطبيقها إلرشاك عوائل األحداث ومجتمعاتهم 

املحلية يف املرحلة األوىل من العملية اإلصالحية 

)ورشة تدريب العاملني والعامالت يف املراكز 
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تصنيف نوع الفعل املُرتَكب )الجنحة( )أي    

تصنيف الحدث حسب نوع الجنحة(

تنظيم استامرة دراسة الحالة واختيار النشاط    

الذي يناسب الحدث )مبشاركة الحدث(

تشجيع الحدث عىل متابعة دراسته، ال سيام من    

فقد الفرصة لذلك خارج اإلصالحية

التشجيع عىل اإلنخراط يف الدورات التأهيلية    

داخل اإلصالحية حسب الرغبة والقدرات

اإلتصال بالعائلة وإرشاكها باإلجراءات املذكورة   
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إرشاك املؤسسات واملنظامت لدعم اإلصالحية   

إستثامر اإلعالم وإستخدامه لتوضيح أهمية    

إرشاك عائلة الحدث ومجتمعه املحيل

اخذ املعلومات عن العائلة من حيث عدد األفراد    

وأرقام الهواتف 

التعرُّف عىل العوائل عند الزيارات    

تطوير دليل لألهل يضم معلومات عن العملية    

اإلصالحية

معرفة نقاط الضعف ونقاط القوة لدى الحدث    

ولدى األرسة

معرفة أي تاريخ جرمي يف العائلة   

التعرف عىل وضع الحدث وحالته النفسية منه    

ومن ذويه )مع الرتكيز عىل ميوله ومواهبه(

فهم نوع العالقة بني الحدث وعائلته لفهم مدى    

اإلرتباط

الحرص عىل شعور الحدث بالطأمنينة لدى    

مرافقة ذويه له

اطالع األهل عىل وضعه الصحي والنفيس قبل    

دخول اإلصالحية

معرفة ميول الحدث وارشاك عائلته يف اختيار    

النشاط املناسب له

دميومة العالقة بني الكادر العامل وارسة الحدث    

من اجل تعزيز مهاراته املرتبطة بالنشاط

اقامة معارض وعرض املنتوجات التي قام بها    

الحدث يف حضور األهل واملؤسسات

 توفري القاعات واملستلزمات لتنفيذ النشاطات   

ميكن اإلستفادة من بعض عوائل األحداث وعدم    

اإلستفادة من البعض اآلخر

التعرُّف عىل الحدث بشكٍل أعمق    

إطالع العائلة عىل مشكالت الحدث واحتياجاته    

ووضع حلول آنية وطويلة األمد

الطلب من العائلة املساعدة يف ترسيخ برامج    

التأهيل والتعلُّم

الطلب من أهل الحدث السرية الذاتية للعائلة   

التأكد من املعلومات املأخوذة من الحدث   

وضع خطة مع العائلة للتعاون عىل تطبيق    

البامج اإلصالحية

التعاون بني أهل الحدث والباحث اإلجتامعي    

لحل املشكالت  

أبرز نتائج عمل املجموعات عن أنشطة ميكن 

تطبيقها إلرشاك عوائل األحداث ومجتمعاتهم 

املحلية يف املرحلة الثانية من العملية اإلصالحية 

)ورشة تدريب العاملني والعامالت يف املراكز 
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إلحاق الحدث بالتعليم بالتعاون مع وزارة الرتبية   

إرشاك الحدث يف فعاليات وأنشطة ترفيهية   

إقامة ورش تدريبية وتأهيلية مهنية كالخياطة    



٤٤

ي الت الداعمة لألهل والمجتمع المحلِّ دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق | التدخُّ

والنجارة والحدادة والكومبيوتر وتصليح الهواتف 

الخليوية

توفري جلسات فردية مع الحدث لبحث مشكالته    

واستكشاف طرق حلها

توفري الكتب التثقيفية كالقصص والروايات   

تنظيم جلسات مشرتكة بني الحدث والعائلة   

إقامة الحفالت يف املناسبات الوطنية والدولية    

كيوم الطفل العاملي توعية األهل عىل كيفية 

التعامل مع الحدث وتشجيعه عىل التطّور اإليجايب 

)ندوات، لقاءات(
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 المرحلة اإلنتقالية

يبدأ التحضري لهذه املرحلة ُمبِكراً، ومن املهم العمل 

مع األهل واملجتمع املحيل ومساعدتهم وتطوير 

مواردهم من أجل اإلستمرار يف دعم الحدث بعد 

إطالقه. وجزء من اإلدارة الجيدة للحاالت هو 

تشارك املعلومات املهمة حول الحدث املودع 

بني العاملني)ات( والرشكاء املعنيني بدعم الحدث 

قبل إطالق الحدث املودع إىل املجتمع املحيل. 

للمساعدة يف ذلك، من الرضوري:

تطوير رشاكات لضامن استمرارية الرعاية بعد    

إطالق الرساح )مثالً، التأكُّد أن كل الرشكاء يتلقون 

املعلومات املرتبطة بالحدث املودع وعائلته(.

إعالم أفراد العائلة بالتاريخ املتوقَّع لإلطالق    

ملنحهم الوقت الكايف للتحضري.

إجراء تقييم للحدث املودع قبل اإلطالق لجمع    

معلومات إضافية حول نقاط القوة لدى العائلة 

والدعم اإلجتامعي.

البدء بالتخطيط املرتبط باإلطالق يف مرحلة    

مبكرة. إرشاك عائلة الحدث املودع يف عملية 

التخطيط وذلك عن طريق دعوتهم للمشاركة يف 

جلسات ملناقشة الحاالت أو للتخطيط ملا بعد 

عملية اإلطالق.

توفري صفوف )حصص( وموارد لعوائل األحداث    

املودعني ملساعدتهم عىل التحضري للتغيريات التي 

سوف تحدث حينام يعود الحدث املودع إىل املجتمع. 
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كثري من اإلقرتاحات تتشابه مع تلك املرتبطة بالعائلة

بعد تحديد مصادر الدعم املحتملة )مثالً    

عن طريق أدواة املسح كالجينوغرام والخارطة 

اإليكولوجية(، من الرضوري تفعيل الرشاكة معها 

لإلستفادة منها يف خطط الرعاية

تعزيز عالقات الحدث املودع القوية والدعامة    

مع أفراد العائلة والشبكات اإلجتامعية

التعاون مع منظامت وهيئات املجتمع املدين    

م الخدمات وميكنها  والجمعيات العاملة والتي تقدِّ

مساعدة الحدث املودع وعائلته

التعاون مع املؤسسات والجمعيات يف محيط    

الحدث وتشجيعها عىل العمل مع األحداث 

كمتطوعني يف املؤسسة.

مرحلة ما بعد إطالق السراح 

من املهم تبنِّي مقاربة صديقة للعائلة، يكون 

أساسها:

الرصاحة واإلحرتام والكرامة   

نظرة إيجابية ومتفائلة   

مقاربة مالمئة للثقافة / ثقافة العائلة   

مقاربة مرنة   

توفري خدمات اإلحالة إىل جمعيات ومراكز    

أخرى لدعم العائلة



٤٧

ي الت الداعمة لألهل والمجتمع المحلِّ دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق | التدخُّ

تأهيل العاملين)ات(

ال    تدريب العاملني)ات( عىل مهارات التواصل الفعَّ

توفري التدريب الالزم للكادر العامل لتطوير    

مهاراته يف املقاربة املبنية عىل العائلة واملرتكزة إىل 

القوة

تدريب العاملني)ات( عىل اسرتاتيجيات إرشاك    

العوائل واملجتمع املحيل واملبادئ األساسية وكيفية 

إستعامل أدوات التقييم

دمج رضورة التعامل الداعم واإليجايب مع الحدث    

املودع والعائلة من ِقبَل العاملني)ات( كرشط ضمن 

القواعد والسياسات

ضامن أن تشمل قرارات التوظيف والرتقية وتقييم    

أداء العاملني)ات( تقييامً للمهارات التي يحتاجون 

إليها عند تطبيق املقاربة املبنية عىل العائلة واملرتكزة 

إىل القوة

م يف تطبيق املقاربة املبنية عىل     مراقبة التقدُّ

العائلة واملجتمع املحيط عن طريق جمع البيانات 

وتقييم وقياس ما ييل:

- عىل مستوى العائلة: إنخراط العائلة ومشاركتها 

عب الوقت )مثالً عدد الزيارات والتغيري يف وترية 

الزيارات، واملشاركة يف األنشطة...(

- عىل مستوى فريق العمل/ الكادر العامل: مراقبة 

م يف التطبيق )مثالً إستخدام العاملني)ات(  التقدُّ

ألدوات املسح العائيل، دمج العاملني)ات( ملصادر 

الدعم اإلجتامعي )العائلة واملحيط( يف خطط 

العمل مع الحاالت( 

تشجيع العاملني)ات( عىل تحديد املؤسسات    

املحيطة والتعرُّف عىل أنشطتها وبرامجها وخدماتها  

وبناء الرشاكات معها 

إرشاك العاملني)ات( يف تطوير آليات إحالة    

األحداث واألهل إىل مؤسسات تقديم الخدمات

ل مستويات التدخُّ

التدخُّالت التي تستهدف جميع العوائل   

التدخُّالت التي تستهدف بعض العوائل   

التدخالت املُركَّزة التي تستهدف العوائل واألفراد    

يف دائرة الخطر

ميكن توزيع أشكال التدخُّالت مع الحدث املودّع 

وعائلته عىل 3 مستويات رئيسية وذلك وفقاً 

ملستوى الخطورة وشدة عوامل الخطر/ الضغط. 

تتشابه األنشطة ولكن مع األحداث والعوائل يف 

دائرة الخطر، هناك حاجة إضافية للعمل عىل حل 

املشكالت وتعديل أمناط السلوك والعالقات.
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أمثلة عن تجارب إشراك العوائل

 (Connecticut) والية كونيكتيكوت

 Families in Crisis( برنامج عوائل يف أزمات

)program

يوفِّر للعوائل مجموعة خدمات تشمل الزيارات    

ة واإلرشاد للعوائل وصفوف حول األبوَّة  املُيرسَّ

)الوالدية( وخدمات دعم. 

 program Family ( برنامج الروابط العائلية

)Ties

 يوفِّر مجموعة خدمات لألطفال وألهلهم حني    

يكون األهل من املحتجزين. تشمل الخدمات: 

اإلرشاد وتعليم األهل وأنشطة الرتفيه واألنشطة 

اإلجتامعية

 Sources: Correspondence with
 Susan Quinlan, Families in Crisis

 Executive Director, January 6, 2010,
and http://www.familiesincrisis.org/

.fic-services

أبرز نتائج عمل املجموعات عن أنشطة ميكن 

تطبيقها إلرشاك عوائل األحداث ومجتمعاتهم 

املحلية يف املراحل املتقدمة من العملية اإلصالحية 

)ورشة تدريب العاملني والعامالت يف املراكز 
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زيادة الزيارات للحدث وذلك لتهيئته للجو    

العائيل

فصل األحداث الذين هم عىل وشك اإلفراج عنهم    

)من شهرين إىل ثالثة أشهر( وإعداد برامج تسمح 

بالحركة والعمل داخل اإلصالحية

زيارة الحدث ملنزله ملدة يوم كل 15 يوم بارشاف    

الباحث/ العامل اإلجتامعي

زيادة التواصل بني الباحث/العامل اإلجتامعي    

والعائلة 

إعطاء شهادات التخرُّج من الدورات التأهيلية/    

التدربيبية

مساعدة الحدث عىل إيجاد عمل له يف مجال    

إختصاصه

تشجيع العائلة عىل إستقبال الحدث بشكل    

إيجايب وتغيري نظرتهم إليه

مطالبة الجهات الحكومية بايجاد فرص عمل    

لألحداث أو إعطاء قروض صغرية لتشجيع األحداث 

عىل بدء مشاريع صغرية تسمح لهم بتطبيق ما قد 

تعلموه

حّث مؤسسات املجتمع املدين والجمعيات عىل    

إيجاد فرص عمل لألحداث بعد خروجهم من 

اإلصالحية

بحث إمكانية ترشيع قانون يسمح بتوفري مبلغ    

مايل للحدث إىل حني توفُّر فرصة عمل له

منع وإزالة السجل الجنايئ   

استقطاب الحدث يف حالة عدم وجود العائلة أو    

عدم القدرة عىل العودة إىل كنف العائلة وإيجاد 

الرعاية البديلة
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ي أدوات ُمقتَرحة إلشراك العوائل والمجتمع المحلِّ

أداة إلشراك عوائل األحداث الموَدعين في البرامج والمبادرات اإلصالحية11

مالحظاتال أعرفكالنعمإرشاك األهل

هل تمَّ تحديد نقاط القوة لدى العائلة    
واستكشاف مصادر الدعم اإلجتامعي أثناء 

عملية التقييم؟

هل تستهدف جهود إرشاك العوائل    
األحداث الذين تمَّ تحديدهم عىل أنهم يف 

مستوى متوسط أو عاٍل من الخطر؟

أثناء التخطيط للحالة، هل متَّت اإلستفادة    
من الطرق التي ميكن ملصادر القوة داخل 

العائلة والدعم العائيل أن يساعد يف 
اإلستجابة إلحتياجات األحداث املودعني؟

هل يتم تعزيز جهود الحدث املودع    
لبناء أو الحفاظ عىل عالقاته مع أفراد 

العائلة واملحيط؟

هل تعرتف سياسات املركز املتعلقة    
بالزيارات وهل تدعم املقاربة املرتكزة 

إىل العائلة؟

هل يتم إعالم أفراد العائلة بالسياسات    
واملناسبات داخل اإلصالحية؟

هل يتم توفري حوافز للعوائل من    
أجل تشجيع مشاركتها يف حياة األحداث 

املودعني أثناء فرتة اإلعتقال؟

هل يتشارك العاملون)ات( واملسؤولون    
يف املركز املعلومات املتعلقة باألحداث 

املودعني وعوائلهم مع الجهات يف املجتمع 
املحيل املعنية باالحدث قبل إطالق 

رساحه؟

هل يرُشِك العاملون)ات( واملسؤولون    
يف املركز جهات أخرى ومؤسسات تقديم 
الخدمات ومنظامت وجمعيات أهلية يف 

التخطيط لعملية اإلطالق وما بعدها؟

هل أفراد العائلة األساسيني مشاركون    
يف تطوير خطة اإلنتقال )إطالق الرساح(؟

11A Framework for Offender Reentry. Coaching packet Center for Effective Public Policy, 2010. :مقتبس من
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مالحظاتال أعرفكالنعمإرشاك األهل

هل ينظر العاملون)ات( واملسؤولون    
يف املركز إىل األهل كرشكاء يف عمليتي 

التأهيل واإلدماج )مثالً، التواصل 
املستمر معهم، وإرشاكهم يف إجتامعات 

للتخطيط...(؟

هل يعرف العاملون)ات( واملسؤولون    
يف املركز نقاط القوة والدعم لدى 

العائلة والتي ميكن اإلستفادة منها لتلبية 
إحتياجات األحداث املودعني ؟

هل العاملون)ات( واملسؤولون    
يف املركز هم عىل دراية بالخدمات 

اإلجتامعية التي تستفيد منها العائلة )أو 
التي ميكن للعائلة أن تستفيد منها(؟

هل تمَّ تصميم سياسات العمل بطريقة    
تعطي العاملني)ات( الوقت الكايف 

للتفاعل مع عوائل األحداث املودعني 
وبالتايل بناء الثقة بينهم؟

هل تُركِّز التدريبات وورش العمل    
للعاملني)ات( عىل أهمية العمل مع 

العوائل واملجتمع املحيل؟

هل تعكس قرارات التوظيف والرتقيات    
وتقييم األداء املهارات الالزمة للمقاربة 

املرتكزة إىل العوائل؟

د     هل يتم جمع البيانات التي تُحدِّ
وتعكس مدى إنخراط ومشاركة العائلة 
)كالزيارات واإلتصاالت الهاتفية وغريها(؟

هل يتم تعقُّب هذه النتائج )البيانات    
التي تعكس مدى إنخراط العوائل( لتقدير 

مدى زيادة مشاركة وإنخراط العائلة 
عب الوقت؟
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تساعدنا هذه األداة )أداة إلرشاك عوائل األحداث 

املوَدعني يف البامج واملبادرات اإلصالحية( يف مراقبة/ 

 (evaluation) وتقييم (monitoring) رصد

اسرتاتيجيتنا الهادفة إىل إرشاك األهل يف عملنا 

اإلصالحي. وهي تساعد يف إلقاء الضوء عىل مكامن 

الضعف ومكامن القوة وبالتايل يف تطوير خطط 

لتعزيز مقاربتنا.

تتكامل تقنية التحقُّق واإلستكشاف الداعم 

(Supportive inquiry) مع تقنية املقابلة 
 (motivational interviewing) زة املُحفِّ

لتساعد اليافعني)ات( يف املراكز اإلصالحية عىل 

تحديد عوامل القوة والدعم يف حياتهم ومحيطهم 

اإلجتامعي. إنَّ تحديد هذه العوامل وتفعيلها 

يساعد عىل الحّد من السلوكيات غري املرغوب 

بها ويُسهِّل إحداث التغيري اإليجايب يف السلوك. 

فالهدف من تقنية التحقُّق واإلستكشاف الداعم 

هو تحفيز التبرصُّ وجمع املعلومات، وتعزيز الثقة 

بالنفس وتقدير الذات واإلمكانيات، وتعزيز الروابط 

والعالقات الداعمة.   

ضمن تقنية التحقُّق واإلستكشاف الداعم، هناك 

أدوات ميكن أن تكون مفيدة من أجل تحديد 

املوارد واإلمكانيات املتاحة والتي مُيكن أن تكون 

من عوامل الدعم والحامية يف حياة الفرد. أمثلة 

عن هذه األدوات والتي يتم إستخدامها يف بعض 

املؤسسات القضائية التي تتَِّبع املقاربة املبنيّة عىل 

الدعم العائيل والدعم املجتمعي هي الجينوغرام 

والخرائط اإليكولوجية.

ر تحفيز التبصُّ
وجمع المعلومات
وتعزيز الثقة بالنفس
وتقدير الذات واإلمكانيات
وتعزيز الروابط والعالقات الداعمة
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الجينوغرام

الجينوغرام هو عبارة عن متثيل بياين لحالة عائلة 

ُمعيَّنة يعرُض بيانات تفصيلية عن العالقات بني 

األفراد، ويضم إمتدادات العائلة عب جيلني أو ثالثة 

أجيال. وهو يسمح للمستخدم بتحليل اإلتجاهات 

السائدة يف العائلة والعوامل النفسية التي تتأثَّر 

بها العالقات، كام يسمح لإلختصايص بتحديد 

السلوكيات السائدة عب العائلة وفهمها، ال سيام 

السلوكيات التي ميكن أن يكون لها تأثري عىل الوضع 

الحايل لألحداث يف املراكز اإلصالحية.

بالنسبة للعنارص التي يتضمنها الجينوغرام، فهي 

ن تركيبة العائلة والتي  بطاقة العائلة التي تتضمَّ

تجسد تاريخها بالرتكيز عىل الشخصيات واألحداث 

البارزة الستنتاج مكامن الثغرات واألحداث العنيفة 

واملفصلية يف حياة العائلة كام يتضمن وصف 

العالقات املتعاقبة.

إنَّ األهداف األساسية للجينوغرام هي التعرف 

عىل تاريخ الفرد لتحديد نوعية الخلل أو املشكلة 

وملعرفة نوعية الصعوبات التي يعاين منها وللكشف 

عن إمكانيات الفرد وطاقاته وأساليبه وفهم أساليب 

الحركة العائلية. ويف الحاالت العيادية )العمل 

العيادي( يهدف الجينوغرام إىل التشخيص واقرتاح 

أساليب العالج.

يُعّد الجينوجرام إحدى الوسائل أو األدوات التي 

تم تصميمها لعملية التحقُّق واإلستكشاف الداعم 

(Supportive inquiry) – أو حتى عند العمل 
مع مشكالت األفراد الناتجة عن مشكالت عائلية 

وتتطلب التدخل مع العائلة ملواجهة املشكلة.

م وصف الشكل الداخيل  يحاول الجينوغرام أن يُقدِّ

للعائلة وأعضائها وطبيعة اإلرتباط بني أفرادها، 

والعوائل املرتبطة بها خالل جيل أو أكرث من 

األجيال من خالل شكل diagram يشبه شكل 

شجرة العائلة. فهي تساعد يف التعرف عىل تاريخ 

"الحالة" سواء كانت )فرد أو أرسة(، وتفاعلها مع 

أفراد العائلة واملحيط. 

يساعد الجينوغرام عىل تحديد وضع كل فرد من 

أفراد العائلة داخل العائلة وشكل عالقاته وتفاعالته 

الدينامية من خالل مجموعة العالقات الداخلية 

التي تربط أفراد العائلة الواحدة والعالقات مع 

أفراد العوائل القريبة من جيل لثالثة أجيال سابقة.

استخدامات الجينوغرام:12

هناك عدة استخدامات الجينوغرام ميكن تحديدها 

يف التايل:

لتحديد ووصف شبكة العالقات العائلية التي    

ترتبط بها "الحالة" والعائلة ككل.

لتحديد األنساق العائلية القرابية. التي ميكن    

االستعانة بها يف دعم "الحالة"  )فرد أو أرسة(.

لوصف وتحديد التاريخ التطوري لألفراد والعوائل.   

الجينوغرام والخرائط اإليكولوجية كأدوات تساعد على 
التقييم والتخطيط

12 North Carolina Family and Children's Resource Program, (1994). Fetal alcohol effect / Fetal alcohol syndrom. 
In Caye, J. (Ed.) performance Based Core Curriculum in Child Welfare, pp 6-19 through 6-20. Chapel Hill, NC: 
Authors.
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لتحديد بناء وشكل العالقات الحالية للعائلة.   

ملساعدة "الحالة"  أكانت فرد أم أرسة فهم    

وضعها وتفاعالتها يف شبكة العالقات االجتامعية.

مكونات وعناصر الجينوغرام:

هناك العديد من الرموز واألشكال والخطوط 

التي من خاللها ميكن تصميم شكل الجينوغرام 

لل"الحالة" )فرد أو أرسة( ولكل شكل من األشكال 

معنى محدد، ويتكون الجينوغرام من العنارص 

التالية:

)symbols(: أوالً: األشكال الرمزية

يف بداية ظهور الجينوغرام كان هناك عدد محدود 

من األشكال الرمزية التي تصف "الحالة"  من 

حيث الجنس، والوضع، ومع تطور استخدام 

الجينوغرام وتعدد استخداماته يف تقدير ووصف 

الحاالت تم إضافة رموز إضافية كثرية يشري كل 

منها لوضع محدد لل"الحالة".

 family( ثانياً: العالقات العائلية

:)relationships

يتم وصف العالقات العائلية من خالل أشكال 

متعددة من الخطوط، ومع تطور استخدام 

الجينوغرام زاد عدد أشكال الخطوط التي تصف 

العديد من أشكال العالقات العائلية، وهناك اآلن 

ما يقارب )22( شكالً من أشكال الخطوط التي 

تصف العالقات العائلية. 

 emotional( ثالثاً: العالقات العاطفية

:)relationships

إضافًة للخطوط واألشكال التي تصف العالقات 

العائلية، هناك أيضاً خطوط وأشكال تم تصميمها 

لتصف العالقات العاطفية التي تربط بني فرد أو 

أكرث من األفراد سواء كانوا من العائلة أو األصدقاء 

أو الزمالء ونحوها من العالقات التي تكون بني 

األفراد، فهناك أشكال لوصف العالقة املستمرة، 

والعالقة املقطوعة، والعالقة الضعيفة، والعالقة 

التي فيها خالفات، والعالقات التي يكون فيها عنف 

بني الطرفني، أو من أحدهام ضد اآلخر. وهناك ما 

يقارب )23( شكالً من الخطوط التي تصف أنواعاً 

مختلفة من العالقات العاطفية التي تربط بني 

األفراد.

يوضح الجينوغرام الشكل الداخيل لألرسة وأعضائها 

وطبيعة االرتباط بني األفراد الذين يعيشون داخل 

محدداتها  باإلضافة إىل تحديد العالقات األرسية 

السابقة وتطورها حتى الوقت الحايل. ولتنفيذ 

ذلك، يستخدم املستطيل الصغري ليدل عىل الذكور 

والدائرة الصغرية لتدل عىل اإلناث وميثل الرقم الذي 

بداخل هذين الشكلني عىل عمر الشخص.  الخطوط 

املنقطة )ـ ـ ـ ـ ( تدل عىل العالقات السابقة 

املنتهية والخطوط الصامء )السوداء( تدل عىل 

العالقات املستمرة. 
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:Eco-map الخرائط  اإليكولوجية

الخريطة اإليكولوجية هي األداة التي ميكن من 

خاللها وصف عالقة "الحالة" )الفرد- العائلة( 

باألنساق األخرى يف البيئة املحيطة بها، وتفاعلها 

معها، وتأثريها فيها. وتكون عبارة عن رسوم 

توضيحية، يقوم الباحث برسمها ومبشاركة من 

"الحالة" بعد أن يكون قد جمع معلومات كافية 

عن عالقة "الحالة" بالبيئة املحيطة لتوضيح شكل 

واتجاه عالقتها باألنساق التي تتفاعل معها.

توضيح عالقات األفراد والجامعات واألرس باألنساق 

املحيطة بهم من خالل عمليات التفاعل املستمرة 

فيام بينها سواء كانت هذه التفاعالت إيجابية 

أو سلبية. فبعد تجميع املعلومات األولية ورسم 

الشكل األويل، يتم خالل خطوات التدخل املهني 

إجراء تعديالت عليها بناًء عىل التغيريات التي 

تحدث يف عالقات "الحالة" ، مام مُيكن من توضيح 

مدى التطور الذي حدث يف وضع "الحالة ويف 

ظروفها املحيطة. 

اإلستخدام

ميكن تحديد استخدامات الخرائط اإليكولوجية 

كأداة يف تقدير وتشخيص وضع "الحالة" عىل النحو 

التايل:  

تساعد عىل تنظيم وتسجيل الكثري من املعلومات    

عن "الحالة" )أفراد أو أرس( يف شكل رسم توضيحي 

يخترص الكثري من العبارات 

تساعد عىل تقدير وتحديد عالقة "الحالة" )فرد    

أو أرسة( ببيئتها االجتامعية 

تساعد عىل تحديد مصادر الدعم اإليجابية يف    

البيئة املحيطة التي ميكن االستفادة منها يف تحسني 

وضع "الحالة" )فرد أو أرسة(، وكذلك املصادر التي 

أدت لحدوث املشكالت

ميكن تعديلها أكرث من مرة، بناًء عىل التغيريات    

الحاصلة، مام يجعل كالً من األخصايئ االجتامعي 

و"الحالة" )فرد أو أرسة( عىل إطالع عىل التغيريات 

الحاصلة يف العالقة بكل نسق من األنساق التي 

تتعامل معها 

تساعد عىل تحديد املصادر واألنساق الداعمة    

املحيطة ب"الحالة" )فرد أو أرسة( التي ميكن 

االستعانة بها يف حل مشكلة "الحالة"

تساعد عىل إيجاد لغة مشرتكة بني املامرسني    

املهنيني ملهنة الخدمة االجتامعية، فمن خالل الرموز 

والخطوط التي تربط بينها ميكن فهم الكثري من 

الحقائق واملعلومات عن "الحالة"

نموذج توضيحي لمكونات الجينوغرام
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مكونات الخريطة اإليكولوجية: 

تشمل الخريطة االيكولوجية العديد من الرموز    

التي تشري ألشياء محددة، بحيث مُتثِّل تلك الرموز لغة 

مشرتكة بني املامرسني املهنيني، فمثالً يشار للذكر برمز 

مربع، واألنثى بدائرة، أما العالقات فتكون عبارة عن 

خطوط متصلة أو متقطعة حيث تشري املتصلة لعالقة 

جيدة، بينام املتقطعة لعالقة سلبية. أيضاً هناك أسهم 

توضح اتجاه العالقة املتبادلة بني األنساق املختلفة، 

ويتم يف العادة وضع نسق "الحالة" )العائلة( يف 

املنتصف يف داخل دائرة حيث متثل حدود النسق، 

ويوضح العالقات داخل العائلة، ويحيط بنسق 

"الحالة" سلسلة من األنساق األخرى التي تؤثر يف 

نسق "الحالة" ويحاط كل نسق بدائرة متثل حدوده.

 نرسم دائرة يف وسط الورقة.   

نبدأ بكتابة إسم / رمز للشخص )للحدث( داخل    

الدائرة.

يف املساحة املحيطة بالدائرة، نرسم دائرة أخرى    

لكل نسق أو جهاز يكون الحدث جزءاً منه. مثالً، 

أرسة الحدث، األصدقاء، املدرسة، النادي...فجميعها 

لها تأثري يف حياة الحدث.

نربط الدوائر املحيطة )األنساق( بالدائرة الكبرية    

يف الوسط. ينبغي أن تصف الخطوط التي تربط 

الدوائر نوع وجودة العالقة التي تربط الفرد 

باألنساق املختلفة حوله. مثالً، ميثِّل الخط املنحني 

واملتعرِّج عالقة يسودها التوتر.

نناقش الخريطة مع الحدث لتقدير مدى وضوح    

الصورة. 
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الشباب موارد وطاقات وعلينا التعامل معهم 

عىل هذا األساس. هم أبناء اليوم والغد. وهم 

ميتلكون ما يكفي من الخربات واملعرفة واملواقف 

واملهارات للمشاركة يف تطوير أنفسهم ومجتمعاتهم 

وأوطانهم. ماذا ينقصهم؟ ينقصهم الفرص لتعزيز 

هذه القدرات ومتكينهم من مامرستها مام يؤدي إىل 

استخدام أقىص لهذه الطاقات وتطوير أبعد لهذه 

القدرات واملهارات. 

تُشكِّل املهارات الحياتية أعمدة أساسية لهذا الرصح 

الشبايب، ويف حال طورنا هذه املهارات وسنحنا فرصاً 

للتمرُّس عليها وتطبيقها ومامرستها، نضمن بذلك 

منو إيجايب ومشاركة فاعلة لهؤالء الشباب.   

إن مفهوم املهارات الحياتية جديد نسبياً يف بلدان 

املنطقة العربية ويختلف اإلهتامم به بني بلٍد وآخر. 

رغم ذلك، ينبغي اإلرتكاز إليه كأحد اسرتاتيجيات 

برامجنا لتمكني الشباب من مواجهة تحديات 

الحياة وتعزيز قدرتهم عىل التعامل معها. 

أعطى  املسؤولون يف العراق من مختلف القطاعات 

ورشكائهم املحليني والدوليني إهتامماً باملهارات 

الحياتية ودعوا لبلورة برامج تُعنى باملهارات 

الحياتية وتطوِّر املوارد التي تحتاجها هذه الربامج 

لتأسيسها وضامن تطوُّر نوعي لها.

تم العمل عىل هذا الدليل بعد تعديله ليتناسب 

مع الفئات املستهدفة واملستفيدة من الشباب يف 

املدرسة اإلصالحية والعاملني معهم. هذا الدليل 

مقتبس عن: "حقيبة/رزمة املهارات الحياتية؛ تعزيز 

املهارات الحياتية والقيم املدنية عند الشباب من 

خالل الرتبية  والتعليم والتدريب املهني يف العراق".

مقدمة
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ماذا نعني بالمهارات الحياتية؟ 
املهارات الحياتية هي "قدرات تساعد يف اتخاذ 

سلوك تكيُّفي )تأقلمي( وإيجايب، وهي متّكن األفراد 

من التعامل بفاعلية مع متطلبات الحياة اليومية 

وتحدياتها"1 )منظمة الصحة العاملية، 1993(.

فاملهارات الحياتية هي مجموعة من القدرات 

العاطفية واالجتامعية واإلدراكية التي تساعد 

األشخاص عموماً والشباب خصوصاً عىل اتخاذ قرارات 

مدروسة وحل املشكالت والتفكري بصورة ناقدة 

وخالقة والتواصل بفعالية وإنشاء عالقات سليمة، 

وتسيري شؤون حياتهم ومواجهة ما يعيقهم بصورة 

صحية ومنتجة.

تُستخدم املهارات الحياتية يف مختلف ميادين الحياة؛ 

عىل الصعيد الذايت )وعي الذات وتقدير الذات، 

ث بإيجابية مع أنفسنا واتخاذ القرار وإدارة  التحدُّ

الوقت(، عىل صعيد العائلة واألصدقاء واألقران 

ال وال-عنفي وإظهار  والكبار )التواصل بشكل فعَّ

التعاطف وتوكيد الذات والرفض بطريقة إيجابية(، 

عىل صعيد املؤسسات مثل املدرسة وأماكن العمل، 

وعىل صعيد املجتمع مبختلف مؤسساته ومنظامته 

الرسمية والخاصة بهدف إحداث تغيري يف البيئة 

املحيطة املادية واالجتامعية ويف االسرتاتيجيات 

والسياسات )املنارصة وكسب التأييد(. 

تُعرّف املهارات الحياتية أيضاً عىل أنها "نهج لتغيري 

ل إىل توازن  أو لتطوير سلوك. وهي تسمح بالتوصُّ

وتناغم بني املعلومات واملواقف واملهارات"2. ولقد 

تم تطوير هذا التعريف بناًء عىل أدلة بحثية تشري 

إىل أنه من غري املتوقَّع حدوث تغيري يف السلوك 

املنطوي عىل الخطر إذا مل يتم التطرُّق إىل اإلمكانيات 

من ناحية املعلومات واملواقف واملهارات. جوهرياً، 

املهارات الحياتية هي القدرات التي تُعزِّز الصحة 

الجيدة مبعناها الشمويل مبا فيها القدرات الفكرية 

لدى الشباب خالل مواجهتهم لوقائع الحياة. 

واملهارات الحياتية ال تقترص عىل الرتبية الصحية، إمنا 

تتخطاها لتدخل يف الرتبية البيئية وثقافة املستهلك 

والسالم والتنمية والرتبية عىل اإلنتاجية وغريها   .  

واملهارة الحياتية أيضاً هي "قدرة تصنع الفرق يف 

الحياة اليومية، نكتسبها بالتدريب والتمرس؛ من 

خالل التساؤل واالهتامم والتعرُّف عىل املعلومات 

الجديدة والتدرُّب أو التكرار والنجاح يف املامرسة أو 
التقوية".3

نعتمد يف هذا الدليل تعريف منظمة الصحة العاملية 

للمهارات الحياتية والتصنيف املُتَّبع من قبلها 

ف على مفهوم المهارات الحياتية الفصل األول: نتعرَّ

تعريفات أخرى!

املهارة الحياتية متكن الشباب من: 

التعرف واالستجابة ألحداث الحياة املهمة؛    

الترصف بفعالية ضمن عامل متغرّي؛   

إدارة أنفسهم وحياتهم وأن يكونوا منتجني؛    

املساهمة يف املجتمع؛    

  املهارات الحياتية تصنع فرقاً لجهة نوعية الحياة.

1 Skills for Health-Skills-Based Health Education including Life Skills: an important component of a child-friendly/
health-promoting school, WHO, UNICEF, UNESCO, UNFPA, WB, PCD, EDC, EI. 
2 UNICEF, Escape Peers, Module 7 Life Skills.
3 4-H Volunteer Leaders’ Series, Life Skills  Through 4-H, Darlene Z. Baker, Ph.D. Assistant Director 4-H Youth 
Development, University of Arkansas, Division of Agriculture. 
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4 Roth, J., Brooks-Gunn, J., Murray, L., & Foster, W. (1998). Promoting healthy adolescents: synthesis of youth 
development program evaluations. Journal of Research on Adolescence, 8(4), 423-459.
5 http://www.search-institute.org/assets/  accessed August 2010.
6 Kegler, M.C., Young, K.H., Marshall, L., Bui, D., and Rodine,S. (2005). Positive youth development linked with 
prevention in a Vietnamese American community: successes, challenges, and lessons learned. Journal of 
Adolescent Health, 37, S69-S79.

والذي أىت يف مرجع شارك يف تطويره جزء ال بأس به 

من املؤسسات الرتبوية ومنظامت املجتمع املدين 

ومنظامت األمم املتحدة. 

ما هو الهدف من العمل على 
المهارات الحياتية؟

1. تعزيز نهج التنمية الشبابية اإليجابية

ه الحديث يف برامج التنمية الشبابية  إن التوجُّ

واملعروف بـ‘‘التنمية الشبابية االيجابية’’، ينظر 

إىل الشباب كموارد ومصادر طاقة وليس كمصدر 

مشكالت تحتاج إىل حلول. فكثرياً ما يُنظر إىل الشباب 

عىل أنهم مسببي مشاكل وشغب يجب الحد من 

ترصفاتهم فتكون التدخالت أداة لفرض النظام 

االجتامعي، ولرتسيخ قيم سياسية واجتامعية معيَّنة 

لديهم. وأحياناً أخرى يُنظر إليهم كضحايا للظروف 

االجتامعية-االقتصادية التي يعيشها املجتمع أو 

كمجموعة من االحتياجات، وبالتايل توفِّر الربامج 

الحلول لقامئة طويلة من املشكالت. لذلك فإّن برامج 

التدخُّالت املبنية عىل هذا النهج ال تحرص إهتاممها 

بالوقاية من املخاطر والعمل عىل حّل املشكالت كام 

جرت العادة يف الربامج سابقاً، بل تهدف إىل تزويد 

الشباب بالفرص من أجل تطوير مهاراتهم وعالقاتهم 

االجتامعية ومشاركتهم العائلية واملجتمعية. ومن 

املمكن مالَءمة هذه اإلسرتاتيجية وتعديلها للتناسب 
مع ثقافات ومجتمعات مختلفة.4

فضالً عن ذلك،، فإّن النهج الذي يتم إتباعه يف العمل 

مع الشباب يشكل عامالً أساسياً وأحياناً حاسامً يف 

فعالية التدخالت. لذلك، من املهم أن يتم النظر 

للشباب عىل أنهم موارد أو مجموعة من اإلمكانات/

املقوِّمات التي تحتاج إىل توظيف لصالحهم ولصالح 

مجتمعاتهم. 

يف هذا الصدد، قام املعهد العلمي للبحث5 ، بناء عىل 

دراسات أجراها ابتداء من العام 1989 يف املجتمع 

األمرييك وشملت مجتمعات األقليات واملجتمعات 

الفقرية واملحتاجة، بتحديد 40 من املقوِّمات/

اإلمكانات التي يحتاجها األطفال والشباب من أجل 

تطوُّرهم ومنائهم. وتؤكّد هذه الدراسات أن لهذه 

املقوِّمات أثراً قوياً وإيجابياً عىل األطفال والشباب. 

فهي تقيهم من املشكالت السلوكية وتُعزِّز لديهم 

املواقف والسلوكيات اإليجابية. كام لوحظ أنه كلَّام 

ارتفع عدد املقوِّمات التي ميتلكها األطفال والشباب 

عىل اختالف خلفياتهم االجتامعية واالقتصادية 

والثقافية، خفَّ احتامل انخراطهم يف سلوكيات عالية 

الخطورة.6 

ُصّنفت هذه املقوِّمات األربعني املؤلفة بأغلبيتها من 

املهارات الحياتية عىل أساس مقّومات داخلية وأخرى 

خارجية موزَّعة عىل الشكل اآليت: 
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مات الداخلية املقوِّ مات الخارجية املقوِّ

االلتزام بالتعلّم: االنخراط والرغبة يف اإلنجاز املدريس، القيام    

بالوظائف املدرسية، االهتامم باملدرسة، القراءة لالستمتاع 

خارج إطار الدروس  

القيم االيجابية: االهتامم باآلخرين، املساواة والعدالة    

االجتامعية، االستقامة، الصدق واملسؤولية، ضبط النفس لجهة 

النشاط الجنيس وتعاطي الكحول واملخدرات  

القدرات االجتامعية: التخطيط واتخاذ القرار، التعاطف،    

إقامة الصداقات، تقبل اآلخرين املختلفني والتعامل معهم 

بإيجابية، الرفض وتوكيد الذات بإيجابية وقدرة عىل إدارة 

النزاعات

الهوية االيجابية: قوة الشخصية، تقدير الذات املرتفع، حياة    

الشباب هادفة، التفاؤل باملستقبل    

الدعم: دعم عائيل، تواصل عائيل إيجايب، عالقات مع الكبار،    

ع عىل اإلهتامم والتعلُّم، مشاركة  اهتامم سكان الحي، جو يُشجِّ

األهل يف الرعاية والرتبية

التمكني: املجتمع املحيل يقدر الشباب وينظر إليهم كمورد،    

مساعدة اآلخرين والشعور باألمان

الحدود والتوقعات: القوانني العائلية، التنظيم اإليجايب    

لألطفال والشباب يف مؤسسات الرعاية والرتبية، مسؤولية 

املجتمع يف التشجيع عىل السلوكيات اإليجابية واملقبولة، 

توقعات إيجابية من األطفال والشباب، الكبار مثل يقتد به، 

تأثري األقران اإليجايب  

االستعامل البّناء للوقت: أنشطة إبداعية، برامج مجتمعية    

متنوعة 

2. تعزيز عملية تغيري السلوك واعتامد سلوكيات 

إيجابية

تشري الدراسات إىل أّن العمل عىل تغيري السلوك 

عن طريق الرتكيز عىل الشخص فقط وتحديداً 

عىل تغيري معلوماته، يرتك أثراً ضئيالً. من هنا تربز 

أهمية الربامج التي تتوجه إىل عدة مستويات مؤثرة 

عىل سلوك الفرد يف مختلف نواحي حياته، والتي 

تكون مبنية أيضاً عىل املهارات الحياتية. 

يرشح النموذج اإليكولوجي )عالقة اإلنسان ببيئته( 

أّن سلوكيات الفرد تحدث ضمن بيئة مادية 

واجتامعية معينة، وهي تتأثر بعدة عوامل منها 

الشخصية واالجتامعية واملؤسساتية واملجتمعية 

باإلضافة إىل السياسات عامة. كل هذه العوامل 

تدعم وتبقي عىل السلوكيات صحيحة كانت أم غري 

صحيحة. من هنا أهمية العمل إلحداث تغيري عىل 

املستويات الخمسة لتحقيق النتائج املرجوة أي تغيري 

يف السلوك وضامن دميومتها واستمرارية هذا السلوك. 

مثالً، فكيف سيتمكن شاب أو شابة من مامرسة 

مهارة اتخاذ القرار واكتسابها يف حال كان يعيش 

يف أرسة يقوم األب وحده بإتخاذ القرار فيها ويف 

مجتمع قلام يرشك الشباب يف اتخاذ القرارات ويف 

بلد مينع الشباب من تأسيس جمعياتهم الخاصة أو 

التعبري عن آرائهم واملشاركة يف اتخاذ القرارات عىل 

الصعيد الوطني وعىل صعيد السياسات والقوانني 

والترشيعات.  
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أما املستويات الخمسة بحسب هذا النموذج 

اإليكولوجي، فهي: 

املستوى الشخيص: العوامل الشخصية وتشمل    

خصائص الفرد كاملعلومات واملعتقدات واملواقف 

والقيم واملهارات )املهارات الحياتية واملهارات الحس 

حركية( ومفهوم الذات لدى الشخص وتقديره لذاته.   

املستوى االجتامعي: تتألف من املجموعات    

األساسية والشبكات االجتامعية الرسمية وغري 

الرسمية والعمليات االجتامعية وأنظمة الدعم 

االجتامعي مبا يف ذلك العائلة، األصدقاء، واألقران، 

والزمالء يف العمل. تلعب هذه دوراً مهامً يف التأثري 

عىل سلوكيات األفراد. كام وتُشكل جزءاً مهامً يف 

تكوين الهوية االجتامعية وتُقّدم موارد اجتامعية 

أساسية كالدعم العاطفي واملعلومات واملعارف 

واألدوار االجتامعية التي تساعد الفرد عىل لعب 

دوره والقيام مبسؤولياته. فضالً عن 

ذلك، ميتد تأثري هذه الشبكات 

االجتامعية أبعد من 

األعضاء الذين 

ينتمون إليها. من 

هنا أهمية تغيري 

النظم واملعايري 

االجتامعية أو 

املجموعات التي 

ينتمي إليها األفراد 

إذا أردنا حدوث 

التغيري يف السلوكيات. 

املستوى املؤسسايت:نعني    

بها النشاطات والقرارات والقوانني املعتمدة يف 

املؤسسات واملنظامت التي ينتمي إليها أو يرتادها 

الفرد كمكان العمل أو املدرسة مثالً. نحن منيض 

ثلث أو نصف أوقاتنا ضمن املؤسسات واملنظامت؛ 

بدءا برياض األطفال ومنها إىل املدرسة واملعهد 

والجامعة ومحيط العمل. وتلعب هذه املؤسسات 

دوراً مهام يف تأمني األمان والدعم لسلوكيات 

معينة وتكون مورداً للمعايري والقيم االجتامعية 

وقناة لنقلها. من هنا أهمية أن يتم تغيري هيكلة 

املؤسسة والعمل وقواعدها وقوانينها وخصائصها 

)كيفية ونوعية اإلدارة واإلرشاف واملحفزات( 

وسياستها لتخدم السلوكيات واألهداف املرجو 

تحقيقها والعمل عىل مأسسة هذه الربامج لضامن 

استمراريتها ودمجها يف ثقافة وهيكلية هذه 

األخرية.

املستوى املجتمعي: يشري إىل    

الشبكات االجتامعية التي 

ينتمي إليها الفرد التي 

سبق ذكرها والعالقات 

بني املؤسسات 

واملنظامت 

والشبكات 

االجتامعية 

ضمن حدود 

معينة. فالشبكات 

االجتامعية لها 

تأثري يتعدى الفرد 

إىل التأثري عىل املعايري 

والنظم يف املجتمع األكرب 

املستوى املجتمعي

املستوى املؤسسايت

 السياسات العامة

املستوى الشخيص

املستوى االجتامعي
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املعرفة: الحقائق واملعلومات املتعلقة باملوضوع املطروح وتلك املرتبطة باملهارات.      

املهارات: القدرة عىل القيام بعمل ما بدقة وبالطريقة الصحيحة. هنالك نوعان من املهارات:    

- املهارات الحس-حركية: تتطلب استخدام أعضاء الجسد والعضالت التي ميكن التحكم بها، مثالً: اليدان والرجالن.

- املهارات الحياتية: مجموعة من القدرات العاطفية واالجتامعية واإلدراكية التي تساعد الناس عىل تسيري شؤون حياتهم 

ومواجهة ما يعيقهم بصورة صحية منتجة. 

املعتقدات: األفكار واألمور التي تكون برأي شخص ما صحيحة ولكنها ليس بالرضورة كذلك. تتضمن توقعات األشخاص    

من أمر ما. يسهل تغيري املعتقدات إال أن ذلك يتوقف عىل مدى قوة وأهمية املعتقد بالنسبة إىل الشخص ومدى ارتباطه 

مبعتقدات أخرى. 

املواقف: تتكون نتيجة لرتاكم عدة معتقدات بتسلسل معني وهي تدفع الشخص للترصف أو الرد عىل وضع معني بطريقة    

ميكن توقعها. يصعب تغيري املواقف املتأصلة ألنها أصبحت ضمن سلّم القيم الشخصية. 

القيم: األمور التي يقدرها الشخص ويضعها يف مرتبة عليا. تؤثر بشكل كبري جداً عىل مشاعر وسلوك الفرد. تعترب نقطة    

االرتكاز للكثري من املواقف. يصعب التعرف إليها مبارشة كمسبب للسلوك. 

يسهل إحداث تغيري يف املعارف واملهارات مقارنة بتغيري املعتقدات التي يعترب تغيريها أسهل من تغيري املواقف والقيم.

وهي تعترب صلة الوصل بني الفرد واملجتمع األكرب. 

كام أن العالقات بني مختلف مؤسسات وشبكات 

ومنظامت املجتمع ومستوى التنسيق بينها وبناء 

التحالفات يؤثر عىل الوعي املجتمعي حول قضية ما 

باإلضافة إىل الضغوط التي بإمكانها القيام بها للتأثري 

يف السياسات وإنفاق املوارد. باإلضافة إىل أنها تلعب 

دوراً أساسياً يف تحديد املشكالت واالحتياجات التي 

يعاين منها املجتمع وطرق  معالجتها واستقطاب 

املوارد املادية والبرشية لالستجابة لها. فهذه البنية 

املجتمعية متلك السلطة وقد تدعم أو تعرقل برنامج 

ما بناءا عىل النتائج االقتصادية والسياسية املتأتية عنه 

والتي قد ترض مبصالحها.

مستوى السياسات العامة وتتضمن السياسات    

والقوانني املحلية واإلقليمية والوطنية التي يجب 

العمل عىل تغيريها لتدعم حدوث السلوك والهدف 

املرتجى.

املدرسة اإلصالحية ليست مختلفة عن املجتمع 

الخارجي، إذ تتضمن املستوى الشخيص و اإلجتامعي 

واملؤسسايت، و تتأثر باملستوى املجتمعي والسياسات 

العامة. و بالتايل فهذا النموذج اإليكولوجي ليس 

بعيداً عن املدرسة اإلصالحية. فعرب اعتامد هذا 

النموذج، ميكن ملستخدمي الدليل العمل عىل 

العوامل األساسية املطلوبة لتعزيز تغيري السلوك و 

اعتامد سلوكيات ايجابية عند الفئة املستفيدة.
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السلوك: الشباب يرفضون التسجيل يف ورشات العمل التي تقدمها املدرسة اإلصالحية

املستوى الشخيص: الشباب يرفضون التسجيل يف ورشات العمل التي تقدمها املدرسة اإلصالحية   

املستوى االجتامعي: نظرة األهل واملجتمع عموماً للشباب نظرة سلبية   

املستوى املؤسسايت: املؤسسة ال تُرّوج لورشات التدريب. كام أن تنظيم التدريبات ونوعية التدريب سيئة   

املستوى املجتمعي: ليس هنالك من تنسيق بني مختلف املؤسسات العاملة يف اإلصالحية لتقديم نوعية    

أفضل وورش عمل أكرث مناسبة لسوق العمل 

مستوى السياسات العامة: ليس هنالك من سياسات لتأمني فرص عمل مام يؤدي إىل بطالة الشباب    

الذين يتبعون هذا النوع من التدريب 

السلوك: الشباب يدخنون 

املستوى الشخيص: الشباب ال يدركون مخاطر التدخني عليهم يف هذه املرحلة العمرية. كام أنهم    

يعتقدون أن التدخني يجعلهم يبدون كالكبار ويجذب الجنس اآلخر لهم  

املستوى االجتامعي: األقران يشجعون عىل تجربة التدخني، و الحراس يدخنون أمام الشباب       

املستوى املؤسسايت: اإلصالحية ال تطبق قوانني منع التدخني يف األماكن املغلقة والعاملني يدخنون أمام    

الشباب ويف بعض األحيان يطلبون منهم اعطائهم السجائر 

املستوى املجتمعي: ليس هنالك من تنسيق بني مختلف املؤسسات العاملة داخل اإلصالحية للقيام    

بحمالت توعية ذات نوعية جيدة ومستمرة. إضافًة إىل كون املؤسسات اإلعالمية تستفيد من إعالنات 

مصنعي الدخان

مستوى السياسات العامة: هنالك قانون مينع التدخني يف األماكن العامة واملغلقة ومينع بيع الدخان ملن    

هم تحت سن الـ18، لكنه غري منفذ. كام أنه ليس هنالك من سياسات لتأمني فرص عمل مام يؤدي إىل 

بطالة الشباب الذين يتبعون هذا النوع من التدريب

أمثلة تطبيقية للنموذج اإليكولوجي
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ما هي أهمية المهارات الحياتية؟

1. تعزيز قدرة الشباب عىل تبنِّي سلوكيات سليمة 

من النواحي الصحية واالجتامعية واالقتصادية: 

أظهرت أبحاث التثقيف الصحي املستند إىل    

املهارات الحياتية أن هذه األخرية  تؤثر عىل قدرة 

الشباب عىل اتخاذ سلوكيات سليمة من النواحي 

الصحية واالجتامعية واالقتصادية وبناء العالقات 

اإليجابية والبناءة إضافًة إىل حامية أنفسهم من 

املخاطر ومن ضمنها املخاطر الصحية1:

تحسني األداء األكادميي7.   

تعليم األشخاص مفهوم "السيطرة عىل الغضب"8.   

تقليص فرص انغامس الشباب يف السلوك    

املنحرف9، والعنف فيام بني األشخاص10 والسلوك 

اإلجرامي11.

الحيلولة دون رفض األَقْران12 واالستقواء عىل    

اآلخرين بالتهديد13.

تعزيز التكيُّف االجتامعي اإليجايب7، وخفض    

االضطـرابات االنفعالية14.

تحسني السلوكيات املتصلة بالصحة وتقدير    

الذات15.

تأخري العمر الذي يبدأ فيه الشباب بتعاطي    

املرشوبات الكحولية والتدخني وغري ذلك من 

املخدرات16.

خفض النشاط الجنيس الذي ينطوي عىل مخاطر    

عالية قد تؤدي إىل الحْمل أو اإلصابة بعدوى 

األمراض املنقولة جنسياً أو اإلصابة بفريوس نقص 

املناعة البرشي17.

زيادة الثقة بالنفس والقدرة عىل التعبري عن    

األفكار والهموم واالحتياجات بوضوح والرفض 

بإيجابية وبناء عالقات وتحسني نوعية العالقات مع 

األهل واملحيط18. 

2. تعزيز النمو اإليجايب للشباب 

تساهم املهارات الحياتية يف متكني الشباب من 

النمو بطريقة إيجابية واستخدام طاقاتهم، فهي 

ليست فقط إعطاء معلومات بل وإكساب مواقف 

ومهارات للتطور عىل مختلف األصعدة.

ليكون لها األثر املنشود، من املهم أن ترتبط برامج 

املهارات الحياتية مبوضوع أو وضع معني يعاين منه 

الشباب أو معرضون إليه )كرييب أت ال، 1994( 

مثالً: تطبيق املهارات الحياتية للوقاية من العنف أو 

للوقاية من تعاطي املخدرات والتدخني أو لتمكني 

الشباب من املشاركة يف الحياة العامة، أو للتمتع 

بحياة إنجابية جيدة. 

لكننا يف هذا الدليل وبهدف االستجابة إلطار 

املدرسة اإلصالحية، نتحدث عن املهارات الحياتية 

األساسية املناسبة عموماً مستخدمني أمثلة متعلقة 

مبواضيع معينة ما عىل املستخدم إال أن يقوم 

بأقلمتها وبلورتها لتخدم املواضيع املعينة التي 

يرغب بتناولها للرد عىل احتياجات الشباب. 

7   Elias, Gara, Schulyer, Brandon-Muller, and Sayette, 1991
8  Deffenbacher, Oetting, Huff, and Thwaites, 1995; Deffenbacher, Lynch, Oetting, and Kemper, 1996; Feindler,  
   et al 1986.
9   Elias, 1991. 
10 Tolan & Guerra, 1994. 
11 Englander-Goldern et al, 1989
12  Mize and Ladd, 1990.
13  Oleweus, 1990.
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14 McConaughy, Kay and Fitzgerald, 1998.
15 Young, Kelley, and Denny, 1997
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 ويقول الشباب!

املهارات الحياتية متكننا من: 

التعرف عىل الضغوطات االجتامعية املؤذية والحمالت املنظمة التي تعزز السلوكيات السلبية؛    

مواجهة الرسائل التي يبثها اإلعالم واألقران التي تتناقض مع رسائل األهل واألساتذة والكبار؛   

ترجمة املعارف واملواقف إىل سلوكيات إيجابية لتعزيز صحتنا وحياتنا عموماً؛   

تحديد قيمنا؛    

ترجمة املعارف واملواقف إىل سلوكيات إيجابية لتعزيز صحتنا وحياتنا عموماً ؛   

استعادة التحكم بسلوكنا؛   

اتخاذ قرارات أفضل من خالل اكتشاف البدائل ووزن إيجابيات وسلبيات كل منها ؛    

اتخاذ قرارات منطقية لحل املشاكل والقضايا؛   

توطيد العالقات املثمرة بيننا وبني اآلخرين   

كيف يتم تصنيف المهارات الحياتية؟
يتم تُصنيف املهارات الحياتية عىل الشكل اآليت: 

1. املهارات العاطفية: تشمل مهارات تقدير الذات، 

وإدارة املشاعر، وإدارة التوتر والوقت.

2. املهارات اإلدراكية: تتضمن مهارات التفكري 

بطريقة إبداعية، والتفكري النقدي، واتخاذ القرارات 

وحل املشكالت.

3. املهارات االجتامعية: تتألف من مهارات التواصل 

بشكل فعال، التعاطف، التفاوض والرفض، التعاون 

والعمل ضمن الفريق، وكسب التأييد.

لكن هذا ال يعني أن العديد من املهارات الحياتية 

مرتابطة وتتأثر ببعضها البعض. مثالً إن مهارة تقدير 

الذات تلعب دوراً كبرياً وأساسياً يف مهارة اتخاذ القرار 

وتؤثر أيضاً عىل القدرة يف الرفض بإيجابية.  لذلك من 

املهم عند تطوير وتطبيق برامج املهارات الحياتية 

أخذ ذلك باالعتبار.   

متى يجب البدء بالعمل على المهارات 
الحياتية؟ 

ترتكز املهارات الحياتية عىل العديد من النظريات 

والدراسات واألبحاث والخربات يف مجال العلوم 

السلوكية وعلوم الرتبية والطفولة التي لعقود طويلة 

من الزمن أعطت التفسريات والتوجيهات حول منو 

األطفال والشباب واكتسابهم للقدرات التعليمية 

واملعارف واملواقف واملهارات والترصفات. وتشري هذه 

الدراسات، إىل أهمية البدء بتعليم املهارات الحياتية 

أو بعضها عىل األقل منذ الطفولة وخالل املراحل 

املختلفة للوصول إىل سن الرشد وخالله أيضاً. 
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كيف يمكن دمج المهارات الحياتية؟
ميكن إدماج املهارات الحياتية ضمن املناهج 

التعليمية أو النشاطات الالصفية يف املدارس ومراكز 

التدريب املهني أو نشاطات وبرامج ومشاريع مراكز 

الشباب والبيوت الثقافية والجمعيات األهلية العاملة 

مع الشباب. لكن بهدف أن ترتك برامج املهارات 

الحياتية أثراً، من املهم أن متتد عىل فرتات زمنية 

طويلة من خالل العمل مع مجموعات صغرية من 

الشباب وذلك بهدف متابعة عملية تعلم هذه 

املهارات واملثابرة عىل تشجيعهم عىل اعتامدها 

والتأكيد عليها حتى يشعر الشباب بأنهم يقومون 

بتأديتها يف مختلف املجاالت الحياتية ويتمكنون من 

تحديد وإدراك أثرها عليهم وعىل من هم حولهم 

وعىل املجتمع عموماً.

كيف نضمن أن تكون برامج المهارات 
الحياتية فّعالة وناجحة؟

هنالك معايري يجب االستجابة إليها حتى تكون برامج 

املهارات الحياتية فّعالة وناجحة58، وهي:

مبنية عىل أسس نظرية: تتعدد نظريات تغيري 

السلوك ونظريات التعلم االجتامعي لكنها تتوافق 

عىل أهمية تواجد هذه العنارص للوصول إىل 

الغايات املرجوة يف تغيري السلوك واكتساب املهارات 

الحياتية، وهي عىل الشكل اآليت: 

إعطاء معلومات ومواقف ومهارات تجيب عىل    

احتياجات الشباب والتحديات التي يعيشونها؛

التحفيز واالستعداد للتغيري؛    

اإلميان بالفائدة املتوقعة واالعتقاد بأن املهارات    

املعيّنة سوف تكون فعالة؛ 

إميان الشباب أن باستطاعتهم استخدام هذه    

املهارات بصورة فعاّلة والقيام بالسلوك؛ 

تطوير البيئة املمّكنة من خالل السياسات    

الداعمة؛

الوصول إىل الخدمات.     

محتوى الربامج: من املهم أن ال يطغى الشق املعريف 

عىل محتوى الربامج، فلقد ثبت أّن الربامج التي 

ترتكز عىل إعطاء املعلومات فقط غري كافية إلحداث 

تغيري يف السلوك. فمثالً: إعطاء محارضة عن العنف 

بني األقران، أسبابه ونتائجه، لن مينع األقران من 

مامرسة العنف والحال ذاته عند إعطاء معلومات 

عن السيطرة عىل االنفعاالت. بهدف إحداث تغيري 

يف السلوك، نحن نحتاج أن يتخذ الشباب موقفاً 

رافضاً من العنف كوسيلة للتعامل مع اآلخرين 

وحل املشكالت وأن تكون لديهم املهارة للتعامل 

مع مشاعرهم السلبية والرفض دون اللجوء إىل 

العنف الجسدي مثالً. لذلك يجب أن يكون هنالك 

توازن بني شق املعرفة واملواقف واملهارات مبا فيها 

املهارات الحياتية. كام أنه من املهم أن ترتبط 

املهارات الحياتية مبواضيع يعيشها الشباب ليكون 

لها وقع أكرب؛ فمثالً عندما نتناول مهارة اتخاذ القرار 

من املهم تحديد املجال الذي سيتم فيه ذلك؛ هل 

هو اتخاذ قرار حول التخصص الدرايس أو اختيار 

مهنة املستقبل أو الزواج أو تعاطي املخدرات أو 

الفصل الثاني: ُنطّبق برامج المهارات الحياتية

58 Adapted from UNICEF, Escape Peers, Module 7 Life Skills and Skills for Health-Skills-Based Health Education 
including Life Skills: an important component of a child-friendly/health-promoting school, WHO, UNICEF, 
UNESCO, UNFPA, WB, PCD, EDC, EI.. 
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التدخني أو القيام مبامرسات جنسية خارج إطار 

الزواج. وتطبق املهارات الحياتية عىل مختلف 

املواضيع التي تعني الشباب يف املجال الصحي، 

واالجتامعي واالقتصادي والرتبوي والوطني. 

نتبع التسلسل املنطقي للمهارات املرتابطة ونبدأ 

باملهارات العاطفية ومن ثم املهارات اإلدراكية تليها 

املهارات االجتامعية، فمثالً: كيف ميكن لفتاة أن 

ترفض ضغط األقران عليها يف حال مل يكن تقديرها 

لذاتها مرتفعاً ومل تكن قد اتخذت قرارا بعدم 

مامرسة السلوك التي يتم الضغط عليها ملامرسته.   

األساليب التعليمية املستخدمة يف الربامج: من 

غري املمكن أن يتم تعليم املهارات الحياتية من 

خالل األسلوب التقليدي حيث يلعب الشباب دور 

املتلقي فقط. تشري الفقرة املقبلة "كيف يجب 

التدريب عىل املهارات الحياتية" إىل أهمية وكيفية 

استخدام األسلوب التفاعيل/التشاريك  يف تعليم 

املهارات الحياتية. 

تطوير وتعزيز قدرات املعلمني والعاملني مع 

الشباب: يعترب تطوير وتعزيز قدرات املعلمني 

والعاملني مع الشباب من أهم املعايري الواجب 

تحقيقها بهدف الوصول إىل غايات الربنامج. ونتناول 

يف فقرة "كيف نُعلّم/نُدرب عن املهارات الحياتية؟" 

تفاصيل خصائص وأدوار املعلمني والعاملني مع 

الشباب التي من املفروض أن تعمل عليها برامج 

التدريب واملرافقة واملتابعة خالل العمل امليداين. 

كسب التأييد: لضامن تعميم فائدة واستمرارية 

برامج املهارات الحياتية، من املهم العمل مع 

املجتمع عموماً لكسب تأييده حول أهمية هذه 

الربامج وأهمية البدء فيها باكراً. بإمكاننا القيام 

بذلك من خالل تقديم املعلومات الداعمة 

وتعريفهم عىل هذه الربامج وتدريبهم عليها مام 

يساهم يف إيجاد بيئة داعمة ميارس ضمنها الشباب 

املهارات الحياتية. فمثالً عندما نعمل عىل برامج 

املهارات الحياتية يف املدارس اإلصالحية، من املهم 

ترويجها بالقرب من مدراء املراكز و بقية العاملني 

وكسب تأييدهم وتدريبهم عىل هذه الربامج. 

دعم مؤسسايت عىل مستوى الهيكلية والسياسات 

واملوارد: فمن املهم أن تكون غاية وأهداف 

الربنامج واضحة وقد تم تبنيها ودمجها ضمن 

غايات وأهداف املؤسسة. كذلك األمر، يجب أن 

يكون جميع العاملني يف املؤسسة أو املنظمة عىل 

علم  بالربنامج ومدركني لغايته وأهدافه وخصائصه 

وأساليب عمله وغريها. ومن جهة أخرى، من املهم 

أن تكون سياسات وقوانني املؤسسة داعمة للربنامج 

وتعالج القضايا التي قد تنشأ عن هكذا برامج؛ مثالً: 

كيف يتم التعامل يف حال تم اكتشاف حالة عنف 

جنيس مع أحد النزالء؟ أو هل تتناسب أوقات عمل 

املنظمة مع أوقات فراغ الشباب ليك يتمكنوا من 

حضور الجلسات التثقيفية حول املهارات الحياتية. 

فضالً عن ذلك، هنالك حاجة إىل إدارة قوية 

للربنامج ونظام متابعة وتقييم وبالطبع ميزانية 

معينة للقيام بأنشطة الربنامج.   

الربط والتنسيق والرشاكة مع الربامج والخدمات 

املعنية: بهدف ضامن اكتساب الشباب لسلوكيات 

صحيحة وآمنة ومامرستها ال بد من ربط برامج  

املهارات الحياتية مع الخدمات الصحية الصديقة 

للشباب والخدمات االجتامعية والتنموية 
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واالقتصادية وغريها وعقد رشاكات معها تهدف إىل 

تقديم الدعم وإحالة الشباب إليها وتوفري فرص 

ملامرسة هذه املهارات والسلوكيات.

مشاركة الشباب واملجتمع: أصبحت املشاركة يف 

يومنا هذا من املسلامت لكن ما زالت مجتمعاتنا 

فتية يف هذا املجال. هذا ال يعني أنه ليس من 

الرضوري مشاركة الشباب واألهل واملجتمع عموماً 

يف مختلف مراحل تطوير برامج املهارات الحياتية 

من تحديد االحتياجات، إىل التخطيط والتصميم، إىل 

التنفيذ واملتابعة والتقييم. مهام كان نوع املشاركة؛ 

تشاورية، تشاركية أو مببادرة فردية فإنها تساهم يف 

أن تكون الربامج عىل بينة من أمرها وتحقق النتائج 

املرجوة وتضمن استدامتها. 
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كيف يجب التدريب على المهارات 
الحياتية؟ 

مراحل تطوير المهارات الحياتية 

تشري نظرية التعلّم االجتامعي واألبحاث التي 

 Albert( قام بها العامل النفساين الربت باندورا

Bandura, 1977(، أن األشخاص يتعلمون كيفية 
الترصف من خالل مالحظة ترصفات اآلخرين 

ونتائجها. كام يتم تعزيز السلوكيات اإليجابية من 

خالل إدراك أو اختبار الشخص لنتائج سلوكيات 

معينة إيجابية أو سلبية. أما حفظ هذه السلوكيات، 

فيكون من خالل التمرس عليها ذهنياً أو مامرستها. 

 ،)1978 ,Lev Vygotsky( أما ليف فيكوتسيك

عامل نفساين آخر فيقول، وبحسب املرجع نفسه، 

أن التفاعل االجتامعي ومشاركة الطفل الفاعلة مع 

أقرانه والكبار يف عملية حل املشكالت إمنا تعترب 

األساس يف تطور منو العقل والتفكري لديه. مثالً: 

قد يلجأ الشباب إىل تعاطي املخدرات للهروب 

من مشاكلهم يف حال الحظوا وأدركوا أن هذه هي 

الطريقة التي يستخدمها الشباب لحل مشاكلهم 

واختربوا نتائج ذلك. لكن عندما نعرّف الشباب عىل 

مهارة حل املشكالت واتخاذ القرار والحل األنسب 

ونعزز ثقته بنفسه لجهة استخدام هذه املهارات 

ونشجعه عىل تطبيقها ونؤّمن محيط )املدرسة 

واألرسة واملجتمع( يعتمد حل املشكالت بطريقة 

إيجابية، ونسنح الفرص لتطبيق هذه املهارات، 

حينها سيتجه الشباب إىل سلوك صحيح يف التعامل 

مع املشكالت.  

من هنا مير تطوير املهارات الحياتية لدى الشباب 

بثالث مراحل :

من املهم حني اإلعداد لجلسة حول مهارة حياتية 

معينة أن نعتمد هذه املراحل. فضالً عن ذلك، 

ميكن اإلشارة إىل أن هنالك حاجة إىل نقل توفري 

الفرص للمامرسة واملتابعة عىل الصعيد الشخيص 

من إطار الصف والتدريب إىل خارجه أي إىل 

املؤسسة و/أو املنظمة ومن ثم إىل املجتمع األكرب.  

تطوير المهارات الحياتية من خالل 
األسلوب الناشط/التشاركي 

متاشياً مع ما ذكر يف الفقرة أعاله، فإّن التعليم عىل 

املهارات عموماً واملهارات الحياتية خصوصاً يتطلب 

طرق ناشطة وتفاعلية مُتّكن الشباب من التفكري 

واملالحظة واالختبار والتجربة واكتشاف الذات 

والتقييم والعمل عىل التحسني والتطوير. لذلك كان 

من املهم اعتامد أسلوب التعليم الناشط/التشاريك 

بدل األسلوب التلقيني. 

يركز التعليم الناشط/التشاريك عىل املشارك بدالً من 

الرتكيز عىل املدرب/املثقف/املعلم/ ويعتمد عىل 

استخدام طرق تعليمية متكن املشارك من التفكري، 

والتحليل، واالكتشاف، والتجربة، واتخاذ القرار، 

والتفاعل، والتواصل انطالقاً  من خرباته الشخصية 

السابقة. يحدث كل هذا يف بيئة تعليمية محفزة 

وآمنة حيث يقوم املعلم/املثقف/املدرب بإعطاء 

التعليامت الواضحة واملواد الالزمة للقيام بالعمل، 

والتوجيه والتصحيح واإلضافة واالستخالص بناء عىل 

نتائج عمل املشاركني)ات(. 
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تحديد املهارات التي يجب العمل عليها واملؤثرة عىل سلوك أو حالة معينة لدى الشباب،   

والغايات واألهداف  منها )أي ما الذي سيتمكن الشباب من القيام به يف حال تدربوا عىل 

هذه املهارات(، عىل أن يكون ذلك مبشاركة الشباب. 

التي    األوضاع  ما هي  أهميتها وخطواتها وتحليل  تعريفها وتفصيل  املهارة من خالل  رشح 

تتطلب استخدامها. 

تصحيح املفاهيم الخاطئة حول املهارة وطريقة تطبيق هذه األخرية.  

إتاحة  فرص ملراقبة تطبيق املهارة بفعالية.   

توفري الفرص ملامرسة املهارة مع املرافقة والتوجيه وإعطاء تغذية راجعة.  

تقييم األداء.   

تقديم األثر املرتجع التخاذ إجراءات تصحيحية.   

توفري فرص للمامرسة الشخصية ضمن الصف أو التدريب ومن خالل فروض منزلية تطبيقية.  

تعزيز التقييم الذايت وتعديل طريقة تطبيق املهارة.   

تقديم الدعم االجتامعي لضامن استمرارية مامرسة املهارة وتقويم تطبيقها.    

الرتويج للمهارة املكتسبة بني األقران.  
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ومام ال شك فيه أن التعليم الناشط/التشاريك 

يتطلب خصائص ومعلومات ومواقف ومهارات 

معينة للمدرب/املعلم/املثقف سيتم تفصيلها يف 

فقرة الحقة.

موجز لبعض الطرق والوسائل 
المستخدمة في تعليم المهارات 

 الحياتية

يف هذا الدليل يتم تعريف الطرق التعليمية عىل 

أنها التقنيات أو االسرتاتيجيات التعليمية كلعب 

األدوار واملناقشة وعمل املجموعات وغريها التي 

تستخدم من قبل املدرب/املعلم/املثقف لبلوغ 

أهداف محددة ملوضوع معني يتم التثقيف أو 

التدريب عليه.

أما الوسائل التعليمية، فهي املواد واألجهزة 

الداعمة، كاللوح القالب، األفالم، الرشائح والحاسوب 

وآلة عرض الحاسوب )LCD(، وغريها. تختلف 

الوسائل عن الطرق بأنها تلعب دوراً مساعداً وال 

ميكنها أن تحل مكان األوىل.

1. الطرق املستخدمة يف تعليم املهارات الحياتية   

يلّخص الجدول أدناه الطرق التدريبية التي من 

املمكن استخدامها يف العمل عىل املهارات الحياتية 

مع الشباب. ويتم تعريف كل طريقة والهدف من 

استخدامها )إعطاء معلومة أو تغيري موقف/اتجاه 

أو تعليم مهارة( باإلضافة إىل الخطوات الواجب 

إتباعها عند تنفيذ هذه التقنية/الطريقة عموماً.

خطوات التنفيذهدفهااسم وتعريف الطريقة

العصف الذهني )قدح 

األفكار/عاصفة أفكار(

تقنية مرتكزة عىل سؤال 

نطرحه للحصول عىل أكرب 

عدد ممكن من اإلجابات دون 

تعليق أو تقييم لإلجابات يف 

املرحلة األوىل

خدمة أهداف املعارف واملواقف   

تشجيع الجميع عىل التعبري واملشاركة    

منع املجادلة   

الرتكيز عىل أفكار املشاركني)ات(   

1. نطرح سؤاالً محدداً وواضحاً حول املوضوع 

الذي يتم بحثه، مثالً: ما هو أول يشء يخطر 

عىل بالكم عند سامعكم كلمة "تعاطف"؟ 

2. ندّون اإلجابات كام هي عىل اللوح القالب 

دون إبداء أي رد فعل من تحبيذ أو رفض 

ألية كلمة أو رأي يعطى ودون مناقشة ما 

يرد من أفكار

3. نكرر السؤال بصيغة أخرى يف حال كانت 

إجابات املشاركني)ات( خارجة عن املوضوع

4. نصّنف ونرتّب ونصيغ األفكار أو اآلراء أو 

الكلامت بحسب هدف الجلسة أو مضمونها 

ونصحح ما ذكر وليس عىل عالقة باملوضوع
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عمل املجموعات

ترتكز عىل مبدأ تقسيم 

املجموعة الكبرية إىل 

مجموعات عمل صغرية 

تعمل عىل الغوص يف تفاصيل 

موضوع محدد قد يكون 

مشرتكاً لجميع املجموعات أو 

قد تقوم كل مجموعة مبعالجة 

ناحية محددة منه

خدمة أهداف املعارف واملواقف    

تعزيز مهارات حل املشكالت، التفكري    

النقدي، االتصال والتواصل والقيادة 

والعمل ضمن الفريق

تفعيل مشاركة األفراد الذين يجدون    

صعوبة يف التعبري أمام املجموعة الكربى

تبادل األفكار والتشارك يف الخربات    

إعطاء املشاركني)ات( مسؤولية اكرب    

واستقاللية 

1. نعلن هدف عمل املجموعات

2. نعرض طريقة العمل ومراحله مع الوقت 

املخصص لكل مرحلة

3. نتأكد من أن املعلومات وطريقة العمل 

واضحة للجميع

4. نقسم املشاركني)ات( )4 إىل 6 أشخاص( 

إىل مجموعات طوعاً أو إلزاماً بحسب الهدف 

والوضع التدريبي

5. نطلب من املجموعات أن تختار ميرساً 

للنقاش، مهمته تنظيم النقاش، ضبط الوقت، 

تلخيص األفكار، ومقرراً مهمته تدوين ما يتم 

التباحث به وعرضه الحقاً أمام املجموعة 

الكبرية

6. نرتك املجموعات تعمل ونتنقل بينها 

لإلجابة عن األسئلة والتوجيه يف حال مل 

تكن تعمل يف االتجاه املطلوب، والتأكد من 

مشاركة الجميع وتشجيعهم عىل ذلك

7. يعرض مقرر كل مجموعة نتائج العمل 

8. ندير النقاش ونساعد يف الوصول إىل النتائج

 لعب األدوار

يلعب بعض املشاركني)ات( 

خاللها أدوار شخصيات أخرى 

ويحاولون تجسيد ترصفاتهم يف 

أوضاع معينة. 

خدمة أهداف املواقف واملهارات   

تطوير مهارات التواصل واإلبداع    

تبيان مواقف املشاركني)ات( أو املجتمع    

من أمر ما 

متكني للمشاركني)ات( من تطبيق مهارة    

معينة يف جو آمن ومطمنئ

إعطاء الفرصة الختبار مشاعر ومواقف    

اآلخرين

إعطاء الفرصة للتعبري عن املشاعر    

واملواقف السلبية من خالل شخصية أخرى

تأمني الحامس واملرح   

1. نعلن الهدف من لعب األدوار، موضوعه ومدته

2. نطلب متطوعني من املجموعة للقيام 

بلعب األدوار

3. نوضح للمتطوعني األدوار التي سيقومون 

بتأديتها ومنهلهم قليالً من الوقت للتحضري لها

4. منتنع عن إحراج املتطوعني أو وضعهم يف 

موقف غري مألوف دون موافقتهم املسبقة

5- نطلب من املجموعة مراقبة ماذا سيحدث 

خالل لعب األدوار 

6. يتفاعل املتطوعون 

7. عند انتهاء لعب األدوار، نخرج املتطوعني 

من أدوارهم فنشكرهم ونقول مثالً: ’’فالن 

وفالنة انتهوا من لعب دور ... وهم اآلن 

....)نذكر أسامءهم كاملة( أو نطلب من 

املتطوعني ذلك ثم نسألهم عن شعورهم 

خالل لعب األدوار
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8. نذكّر املجموعة أن التعليقات يجب أن 

تكون موّجهة للدور وليس للمتطوعني يف 

لعب األدوار

9. نحلل ونناقش لعب األدوار بناء عىل 

مجموعة من األسئلة محرضة مسبقا 

لعب األدوار الثنايئ: نتبع الخطوات املذكورة 

أعاله، لكن ينفذ كافة املشاركني)ات( لعب 

األدوار عىل شكل ثنايئ عىل أن يتم تبادل 

األدوار. من املمكن أن نعني لكل ثنايئ مشارك 

ثالث يك يراقب ويدّون مالحظات تتّم 

مناقشتها الحقاً ضمن املجموعة الكربى. 

 دراسة الحالة

يحلل املشاركون حالة واقعية تربز 

مشكلة تتصل بأهداف الجلسة 

ويحاولون إيجاد الحلول 

من املمكن أن تكون الحالة موثقة 

كتابًة أو من خالل فيلم فيديو 

أو رشيط إذاعي. ميكن استخدام 

دراسة الحالة مع األفراد أو ضمن 

عمل مجموعات أو مع املجموعة 

الكربى

خدمة أهداف املعارف واملواقف   

تنمية مهارات التحليل وعمل الفريق   

املساعدة عىل إدراك أهمية قبول الرأي    

اآلخر املختلف 

إبراز عدة وجهات نظر للتعامل مع    

الحالة ذاتها

املساعدة عىل أن يربط املشاركون    

الحالة بوضعهم الشخيص فيتفاعلون 

إليجاد الحلول

التخفيف من وجود مخاوف شخصية    

من خالل معالجة وضع افرتايض

املساعدة عىل تبادل األفكار والتشارك    

يف الخربات

إعطاء املشاركني)ات( مسؤولية    

واستقاللية اكرب 

1. نبني دراسة الحالة مسبقاً أو نؤقلم دراسة 

حالة من أحد املراجع

2. نرشح الهدف من دراسة الحالة وطريقة 

ومراحل العمل ونحّدد املدة الزمنية لكل 

منها )مثالً: مدة العرض يف حال دمجنا دراسة 

الحالة ضمن عمل املجموعات(

3. بحسب الطريقة املستخدمة، نطلب من 

املشاركني)ات( قراءة الحالة والتأكد من 

فهمها 

4. بحسب الطريقة املستخدمة، يتم دراسة 

الحالة واإلجابة عن األسئلة املطروحة يف 

آخر النص

5. تعرض نتائج العمل 

6. نناقش ضمن املجموعة الكربى ونستخلص

يف حال تم استخدام دراسة الحالة ضمن 

املجموعة الكربى، نقرأ الحالة ونتأكد من 

أنّها مفهومة ومن ثم نطرح األسئلة تالوًة 

ونناقشها
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 العرض التطبيقي 

تعتمد هذه الطريقة عىل تقديم 

املثقف/املدرب مختلف خطوات 

العرض شفهياً ومن ثم تنفيذ 

خطواتها أمام املشاركني)ات( 

والطلب منهم تطبيق الخطوات 

فيام بعد

خدمة أهداف املهارات ومن ضمنها    

املهارات الحياتية 

1. نحدد الهدف من العرض التطبيقي

2. نعدد ونرشح خطوات املهارة شفهياً

3. نطبق الخطوات عىل مرأى من الجميع 

أو نستخدم، يف حال توفر، رشيط فيديو 

للخطوات أو شفافيات أو رشائح تفّصل 

املهارة

4. نسأل املشاركني)ات( عن استفسارات 

5. من املمكن أن نطلب متطوعاً أو أكرث 

إلعادة تنفيذ الخطوات أمام املجموعة الكربى

6. ينّفذ املتطوع الخطوات ونصحح يف حال 

لزم األمر 

7. نطلب من جميع املشاركني)ات( تطبيق 

خطوات املهارة فردياً أو ضمن مجموعات 

ثنائية أو حتى ثالثية )الشخص الثالث يلعب 

دور املراقب ويتم تبادل األدوار( 

8. نراقب تطبيق املشاركني)ات( للمهارة 

ونصحح عملهم

نجزّئ املهارة إىل عدة خطوات صغرية بدل 

إعطائها مرة واحدة

 املناقشة 

تعتمد عىل طرح موضوع يحتمل 

النقاش وأسئلة مرتبطة به تخدم 

هدفاً معيناً

خدمة أهداف املعارف واملواقف   

تنمية مهارات التواصل واإلصغاء    

واإلقناع لدى املشاركني)ات( 

إعطاء فرصة للجميع بأن يشاركوا    

تعزيز املشاركة وتبادل الخربات يف    

جو آمن

املساعدة عىل اإلطالع عىل وجهات نظر    

مختلفة للمشكلة نفسها وتقديرها

إثراء مضمون املوضوع الذي تتم    

مناقشته بتعدد وتنوع األفكار واآلراء

1. نحرّض مسبقاً طريقة عرض موضوع 

املناقشة واألسئلة املتعلقة به 

2. نعرض املوضوع 

3. نطرح األسئلة بالتسلسل ونناقش كل منها. 

من املمكن أن تكون املناقشة بعد االنتهاء 

من العرض أو خالله 

4. نسجل )اختياري( ما يتم طرحه من 

األفكار واآلراء عىل اللوح القالب لنتمكن 

من تلخيصها الحقاً ولنربز تطور النقاش يف 

املجموعة

5. نشجع املشاركني)ات( عىل املشاركة 

6. نتأكد من أن يسود جو من االحرتام لآلراء 

التي يتم التعبري عنها، 

7. يف بعض األحيان، قد ال يصل املشاركون إىل 

توافق نتيجة ملناقشة موضوع ما، لذلك من 

املهم أن نوضح للمجموعة أّن  ذلك صحي
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ويدل عىل نضج يف املجموعة. 

يف بعض األحيان، قد يتأثر أحد املشاركني)ات( 

عاطفياً خالل النقاش، نظهر التعاطف 

وننتبه أن ال يتم التعليق سلباً من قبل 

املشاركني)ات( اآلخرين. 

 جرائد الحائط

يعطي املشاركون معلوماتهم 

ويعربوا عن مواقفهم من خالل 

اإلجابة عن أسئلة أو متارين مدّونة 

عىل أوراق لوح قالب ومعلقة عىل 

الحائط يف أرجاء القاعة 

أنواع األسئلة والتامرين التي 

من املمكن استخدامها: األسئلة 

املفتوحة، أسئلة "صح" أو "خطأ"، 

متارين "صل الجمل ببعضها"، 

"تسلسل الجمل"، "اقطع والصق"، 

"إعادة تركيب الصورة" وغريها    

خدمة أهداف املعارف واملواقف    

إلغاء خوف املشاركني)ات( من أن    

تكون إجاباتهم خاطئة

تنشيط املشاركني)ات( إذ عليهم أن    

يتحركوا من أماكنهم

إعطاء حرية يف اختيار األسئلة التي    

يودون اإلجابة عنها

التحفيز والتشِويق   

1. نحرض مسبقاً جرائد الحائط 

2. نستخدم عدد جرائد مناسباً لعدد 

املشاركني)ات( )6 جرائد حائط/25 مشارك(

3. نعلق الجرائد عىل الحائط يف أماكن 

متباعدة يف القاعة

4. نرشح هدف الطريقة ومسارها كام ييل: 

 أ. تجدون يف مختلف أنحاء القاعة )نشري 

إليها(، أوراق بيضاء كتب عليها أسئلة 

ومتارين

 ب. ستجولون عليها وتحاولون اإلجابة عنها 

بشكل فردي دون مناقشة اإلجابة مع أحد

 ج. بإمكانكم اإلجابة عن أكرث من سؤال يف 

الجريدة الواحدة حتى ولو تم اإلجابة عليه 

من قبل اآلخرين كام أنه ليس من الرضورة 

اإلجابة عن كّل األسئلة  يف الجريدة الواحدة

5. نحدد وقت العمل 

6. يتحرك الجميع يف القاعة لإلجابة عىل 

األسئلة

7. نتجول يف القاعة لنتأكد من أّن 

املشاركني)ات( ال يناقشون إجاباتهم  وأنّه تم 

اإلجابة عن مختلف األسئلة 

8. عند انتهاء املهلة املحددة نطلب من 

الجميع العودة إىل أماكنهم

9. نجمع الجرائد بالتسلسل الذي يخدم 

أهداف الجلسة ونعلّقها عىل اللوح القالب

10. نقرأ األسئلة واإلجابات، نرشح، نناقش 

ونصحح إذا احتاج األمر دون طلب معرفة 

صاحب اإلجابة 

11. نستخلص النقاط األساسية من كل 

جريدة 
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 الوضع يف حالة 

تعتمد عىل وضع املشاركني)ات( 

يف حالة معينة بهدف اختبار وضع 

مشابه للوضع الحقيقي   

خدمة أهداف املعارف واملواقف    

واملهارات 

متكني املشاركني)ات( من تطبيق    

املعلومات وتطوير املهارات ودراسة 

املواقف ضمن إطار الحياة اليومية 

تطوير وتعزيز مهارات التحليل    

والتواصل والتفكري النقدي

تعزيز املشاركة حيث الشباب    

يكتشفون ويساهمون بشكل كبري يف 

تنفيذ العمل

التعرف إىل مهارات املشاركني)ات(    

يف االتصال والتواصل والتفكري النقدي 

والتحليل والتفاعل 

متكني املشاركني)ات( من اختبار مهارات    

اتخاذ القرار مثالً يف أوضاع مشابهة للواقع 

دون الخوف من نتائج قراراتهم

1. نرشح للمشاركني)ات( أهداف النشاط 
وقواعده ومّدته.

2. نضع املشاركني)ات( يف حالة معينة 
مثالً:‘‘نحن اآلن مثقفات ومثقفون صحيون 

وعلينا القيام بجمع معلومات حول مامرسات 
الشباب الصحية يف منطقة ما ‘‘أو’’ انتم اآلن 
مجموعة من مثقفي األقران الشباب، وعليكم 

أن تقوموا بتثقيف أقرانكم حول موضوع 
التغذية ‘‘أو’’ املدير مستاء ألن أحدكم كرس 

زجاج نافذته وعليكم أن تربروا موقفكم’’؛
3. نعطي املعلومات الالزمة لتنفيذ العمل؛
4. يعمل املشاركون كمجموعة عىل إيجاد 

الحلول أو جمع املعلومات الالزمة املطلوبة 
ضمن املدة املحددة لهم؛

5. يعرض املشاركون الحل أو املعلومات التي 
توصلوا إليها أو املوضوع الذي حرضوه.
6. نستثمر العروض ونربطها بأهداف 

الجلسة.
7. نقسم املجموعة الكربى، يف حال كان 

عدد املشاركني)ات( أكرث من 8 أشخاص، إىل 
مجموعات صغرية توضع يف حاالت شبيهة 

أو مختلفة.
8. نستعني مبراقبني من املشاركني)ات( 

ملالحظة ديناميكية العمل الجامعي ومهارات 
التواصل يف املجموعة.

9. نخصص لها الوقت الكايف.
10. نؤمن املوارد الالزمة لتنفيذ العمل.

 النحلة 

يعرب املشاركون)ات( عن 

آرائهم بعد أن يقوم كل 

مشاركني)تني( جالسنْي بالقرب 

من بعضهام باالتفاق عىل 

الفكرة أو املعلومة التي 

سيعطيانها بعد مناقشتها 

خدمة أهداف املعارف واملواقف   

تعزيز مهارة التفاوض والتواصل واحرتام    

رأي اآلخر

تحفيز املشاركني)ات( عىل التشارك    

بأفكارهم مع اآلخرين

تنظيم الوقت واملداخالت   

إلغاء التشويش من قبل املشاركني)ات(   

مشاركة الجميع    

1. نرشح التقنية عل الشكل اآليت: 
ً  أ. سنطرح سؤاالً محددا

 ب. عىل كل مشاركني)تني( متجاوَريْن أن 
يتناقشا ويعطيا إجابة واحدة فقط

2. نحدد الوقت )5 دقائق كحد أقىص(
3. نطرح السؤال 

4. يتواصل كل مشاركني)تني( 
5. نطلب بالتسلسل من كل مشاركني)تني( 

إعطاءنا الفكرة/املعلومة التي اتفقا عليها

6. بإمكاننا تدوين اإلجابات عىل اللوح القالب
7. نناقش ونصحح
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 التامرين

عدة تصنيفات قد تكون حركية 

أو فكرية وقد تكون فردية أو 

ثنائية أو جامعية. محصورة 

بالوقت )حوايل 20 دقيقة 

ويتبعها نقاش وخالصة(   

خدمة أهداف املعارف واملواقف    

واملهارات 

تنمية مهارات التحليل والتفكري    

والتواصل ورسعة البديهة

تعزيز العالقات بني أعضاء املجموعة    

الواحدة 

اكتشاف املعلومات واملواقف واملهارات    

الشخصية )التامرين الفردية(

1. نرشح بوضوح هدف التمرين وتسلسل 
خطواته وتعليامته

2. ننفذ التمرين مع املشاركني)ات( متأكدين 
أّن الجميع يشارك فيها 

3. نوقف التمرين يف الوقت املحدد أو عندما 
نصل إىل أهدافنا

4. نشكر املشاركني)ات(
5. نستثمر مضمون التمرين 

6. نرشح العالقة بني التمرين واملوضوع 
املطروح يف حال مل تكن هذه العالقة واضحة. 

 عرض األفالم والتسجيالت 

تقنية تعتمد عىل استعامل 

وسيلة سمعية-برصية )فيلم 

أو رشيط د.ڤ.د. أو حلقة 

 )CD تلفزيونية  أو رشيط أو

لبحث موضوع الجلسة، ثم 

يتم مناقشة ما متت مشاهدته 

أو سامعه   

خدمة أهداف املعارف واملواقف    

تسهيل تبادل األفكار بني املشاركني)ات(   

التأثري عىل الناحية النفسية    

للمشاركني)ات(

حمل املشاركني)ات( عىل استخدام أكرث    

من حاسة خالل عملية التعلم 

تعزيز مهارة اإلصغاء والرتكيز   

1. نبحث مسبقاً عن فيلم أو تسجيل إذاعي 
مناسب ملوضوع الجلسة تكون مدة العرض 

بني 7-10 دقائق
2. ننتبه أن تكون النوعية جيدة يك ال تتأثر 

عملية التعلم 
3. نطلب من املشاركني)ات( مراقبة العرض 

وتدوين مالحظاتهم حول املوضوع
4. نعرض الفيلم أو نسمع التسجيالت  

5. نناقش األسئلة املحرضة مسبقاً واملستجدة 
6. نستخلص وفقاً ألهداف الجلسة 



٢٥

دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق | المهارات الحياتية - اإلدراكية و العاطفية

2. الوسائل املستخدمة يف تعليم املهارات الحياتية  

يلّخص الجدول أدناه بعض الوسائل التي من 

املمكن استخدامها يف تعليم املهارات الحياتية. 

تلعب هذه الوسائل دوراً مساندا من حيث أنها 

ترشك عدة حواس من حواس اإلنسان. كام أّن 

استخدامها خالل الرشح يساعد يف تبيان مفهوم ما 

أو استخالص أمور متت مناقشتها خالل الجلسة.

طريقة االستخداماسم الوسيلة وتعريفها

األفالم والتسجيالت الصوتية

وسيلة برصية سمعية    

وسميعة فقط. تأيت يف أشكال 

مختلفة: أفالم فيديو أو أفالم 

سينامئية أو د.ف.د أو تسجيل 

CD صويت عىل كاسيت أو

نحصل عليها من الوزارات    

املعنية أو منظامت املجتمع 

املدين أو األمم املتحدة أو 

االنرتنت مثالً.

1. نشاهد الفيلم مسبقاً أو نستمع إىل التسجيل الصويت بهدف أّن:

 أ. نتأكد من النوعية من حيث وضوح الصورة والصوت

 ب. نتعرف إىل محتواه ومدى مالءمته للمشاركني)ات( واملوضوع 

 ج. نحدد النقاط التي نود الرتكيز عليها خالل النقاش

2. نجرب الجهاز مسبقاً

3. نتمرن عىل استخدام الجهاز والفيلم أو التسجيل الصويت 

4. نجهز األجهزة مسبقاً ونضعها عىل مرأى جميع املشاركني)ات( 

اللوح القالب 

وسيلة برصية    

لوح بثالث أرجل توضع    

عىل األرض ويعلق عليها أوراق 

بيضاء كبرية يكتب عليها بأقالم 

مناسبة 

تستخدم للكتابة عليها عند    

القيام بالعصف الذهني مثالً 

أو عندما نرشح  تعريفاً أو 

خطوات مهارة ما 

1. نكتب عليها بخط كبري مقروء عن بعد. 

2. نستخدم األلوان الغامقة )األزرق أو األسود( واأللوان الفاتحة للرتقيم أو التسطري )األحمر 

أو األخرض أو الربتقايل...(.

3. نرقّم الجمل التي نكتبها.

4. منيّز العنوان بكتابته بخط أكرب أو بلون مختلف أو بوضع خط تحته.

5. نضع فكرة واحدة عىل الورقة.

6. بعد الكتابة عليها قد نود أن نعلقها عىل الحائط للعودة إليها يف ما بعد. 

7. عند الكتابة، نقف إىل جانب اللوح القالب ونتفادى التكلم إليه.

جهاز عرض الحاسوب 

والحاسوب

وسيلة برصية وباإلمكان    

أن تكون سمعية أيضاً يف حال 

استخدمت لعرض فيلم أو 

سامع تسجيل

1. مسبقاً: 

 أ. نتأكد أّن الجهازين يعمالن  

 ب. نتمرن عىل استخدامهام 

 ج. نتأكد من وضوح الصورة والرؤيا )نخفف اإلضاءة مثالً( ومن أن حجمها مناسب لحجم 

الشاشة 
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تتألف من الحاسوب    

حيث نصمم رشائح من خالل 

استخدام برنامج معني. ومن ثم 

يتم بث الرشائح عىل الشاشة 

أو حائط أبيض من خالل وصل 

الحاسوب بجهاز العرض 

مؤخراً، أصبحت هذه    

الوسيلة شائعة االستخدام. 

2. نجهز الرشائح:

 أ. نستخدم األحرف النافرة )Bold( يف العناوين أو الكلامت التي نريد إبرازها 

 ب. نتفادى استخدام األلوان الغامقة )األحمر مثالً( عىل خلفية غامقة

 ج. نستخدم ألوان مختلفة للعناوين أو األرقام أو التسطري

 د. نعرض فكرة واحدة عىل كل رشيحة

 ه. نجعل الرشائح بسيطة من حيث عدد الكلامت وحجمها )28( وعدد األسطر 

 و. نرتك فراغات بني الفقرات

 ز. نرتك مسافة للهوامش

 ح. نستخدم صوراً أو رسوماً 

3. عندما نستخدم الرشائح:

 أ. نقف عىل جانب الجهاز يك ال نحجب الرؤيا 

 ب. نقرأ مبارشة من عىل الشاشة مع النظر بني الحني واآلخر إىل املجموعة متفادين إدارة 

ظهرنا إليها

 ج. نستخدم املشري الـLazer لإلشارة إىل نقطة معينة يف الرشيحة أو لالنتقال من نقطة إىل 

أخرى أو للداللة عىل ما نقرأه

 د. نظهر أسطر الرشيحة بالتتايل

ه. نرتك الرشيحة وقتاً كافياً يك يتمكن املشاركون من قراءتها

امللصقات والصور واملنشورات 

وسيلة نظرية من املمكن    

الحصول عليها من الربامج 

املعنية يف الوزارات أو منظامت 

املجتمع املدين أو األمم املتحدة 

أو االنرتنت أو املجالت أو 

الكتب العلمية وغريها

1. نختار امللصقات أو املنشورات أو الصور: 

 أ. املناسبة للموضوع ولخصائص املجموعة املشاركة يف الجلسة

 ب. الواضحة

 ج. مناسبة من حيث الحجم 

 د. من مصدر موثوق منه

2. ننسخ الصور واملنشورات عىل عدد املشاركني)ات( 
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خصائص وأدوار مقدمي الخدمة/
المثقفين/العاملين مع الشباب/

 أساتذة التعليم المهني:

يشكل مقدمي الخدمة/املثقفني/العاملني مع 

الشباب/أساتذة التعليم املهني ركيزة أساسية من 

ركائز برنامج املهارات الحياتية أكان يف املدرسة أو 

يف مراكز التدريب املهني، أو يف منظامت املجتمع 

األهيل وغريها. ومن هنا أهمية أن يتمتع كل من 

هؤالء بخصائص محددة ميكن اكتسابها من خالل 

التدريب والتمرس لضامن نوعية برامج املهارات 

الحياتية وتحقيق أهدافها. 

ما هي خصائصنا ومهاراتنا؟

فيام يتعلق بربامج املهارات الحياتية:

نؤمن بأهمية ودور املهارات الحياتية يف تطور    

ومنو الشباب. 

نتمتع بالقدرة عىل إقناع اآلخرين يف مكان    

العمل واملجتمع عىل أهمية برامج املهارات 

الحياتية. 

نتحمس لربنامج املهارات الحياتية دون أن نعتربه    

عبء إضايف عىل مهامنا.

نتمّكن من املهارات الحياتية ونطبقها يف حياتنا    

اليومية مام يجعلنا مثالً يحتذى به.

نُلم بطرق التعليم الناشط ونستخدمها.    

منتلك القدرة عىل تطوير برنامج مهارات حياتية    

يستجيب الحتياجات الشباب من خالل تحديد 

املهارات الحياتية املالمئة وتطوير أو أقلمة خطط 

جلسات وأنشطة مناسبة لها.

منتلك القدرة عىل تطوير واستخدام وسائل    

املتابعة والتقييم.

فيام يتعلق بالشباب:

ننظر إىل الشباب عىل أن لديهم مقومات    

وطاقات إيجابية يجب تطويرها وليس عىل أنهم 

مجموعة من املشكالت علينا التعامل معها.

نتفهم احتياجات الشباب.   

نحرتم الشباب وخلفياتهم وخرباتهم ونتعامل    

معهم من دون فوقية.

نخلق جو من الثقة مُيّكن الشباب من التعبري    

عن مشاعرهم. 

نتواصل بإيجابية مع الشباب:    

- نصغي إىل ما يقوله الشباب وما ال يقولوه دون 

الحكم عليهم.

- نستخدم رسائل تركز عىل األمور اإليجابية، 

مثال:"نحاول دامئاً وبحسب الظروف أن نستخدم 

السلوك الحازم" بدل "يجب أن ال نعتمد السلوك 

السلبي أو الهجومي". نتفادى استخدام األسلوب 

التخويفي ونركز عىل األمور اإليجابية الناتجة عن 

سلوك ما مثال.  

- نعطي صدى مرتجع بطريقة إيجابية؛ فنستخدم 

تعابري إيجابية بالتسلسل اآليت: إيجايب-بحاجة 

للتفكري والتحسني-إيجايب؛ مثالً:"فكرة جيدة 

لكن بحاجة لتطويرها-ملاذا ال ندرسها أكرث ضمن 
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عمل املجموعات-جيد لقد طورتم الفكرة لتصبح 

مرشوع قابل للتحقيق".  

نتعامل بإيجابية مع الشباب الذين يستخدمون    

السلوك الهجومي. فنعلق عىل الترصف ومنتنع عن 

تحقري الشاب أو الشابة، مثالً:"الرصاخ يف وجه اآلخر 

أمر غري مستحب" وليس "أنت شخص يسء".

نشّجع الشباب عىل احرتام بعضهم البعض    

خالل وبعد الجلسة والعمل بطريقة إيجابية مع 

أقرانهم يف املجموعات وذلك من خالل البدء دامئاً 

بإظهار األمر اإليجايب ثم إعطاء الرأي بقول أنه رأينا 

الخاص. مثالً:"لقد أحببت فكرتك عن وضع كافة 

االحتامالت املمكنة إليجاد حل، لكن برأيي يجب 

أن نحدد 3 احتامالت عىل األكرث يك ال مير الوقت 

دون أن ندخل يف  تفاصيل إيجابيات وسلبيات كل 

احتامل، هذا رأيي".

نُشّجع الشباب دامئا ونظهر لهم التقدم الذي    

يحرزوه ونكافئهم بصدق.

نضمن رسية ما يتم مناقشته مع الشباب خالل    

جلسات املهارات الحياتية من خالل االتفاق معهم 

عىل قاعدة أن كل ما يتم مناقشته ضمن املجموعة 

يبقى ضمن املجموعة. لكن يف بعض الحاالت يتم 

اكتشاف مشكلة مع أحدهم تتطلب اإلبالغ عنها 

للجهاز املعني لضامن مصلحته الفضىل. يف هذه 

الحالة علينا أن نعلم الشاب أو الشابة ونأخذ 

موافقتهم واالتصال باألشخاص أو املؤسسة التي 

مبقدورها أن تسهل إيجاد حل.

فيام يتعلق بالعاملني معنا يف الربنامج:

نطلب املساعدة عند الحاجة ونقّدم الدعم    

املتبادل لفريق العمل خصوصاً أننا قد نواجه 

حاالت صعبة يعاين منها الشباب. 

منوذج لخطة جلسة حول املهارات الحياتية

العنوان: عنوان جلسة املهارات الحياتية مثالً:"التعامل مع املشاعر املزعجة"

مدة الجلسة: كم من الوقت ستستمر الجلسة 

أهداف الجلسة: ما هي املعارف واملواقف واملهارات الحياتية التي نريد أن يتمكن الشباب من القيام بها يف نهاية الجلسة

املوارد الالزمة: املواد واألشخاص الذين نحتاج إليهم لتنفيذ مختلف أنشطة الجلسة

خطوات الجلسة، وتتضمن: 

املقدمة: كيف سنفتتح الجلسة )تنفيذ نشاط معني، تعداد أهداف الجلسة وربطها بجلسة أخرى، وغريها(    

التقييم القبيل    

مراحل الجلسة، مدتها ونشاطاتها وخطواتها    

اختتام الجلسة: تتضمن التلخيص والتقييم البعدي   

كتابة مالحظات أو توجيهات إضافية يجب االنتباه إليها.
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نحرتم العاملني معنا:   

- منتنع عن تصحيحهم أو مقاطعتهم أمام الشباب 

بطريقة لفظية أو غري لفظية 

- نتفادى الوقوف بالقرب منهم عندما يكون 

دورهم يف التدريب مثالً ولكن نجلس جانباً فذلك 

يؤثر عىل تركيز الشباب كام ويدفعنا إىل التدخل 

تلقائياً دون أن يطلب منا الشخص اآلخر ذلك. 

ما هي أدوارنا؟ 

قبل الجلسة:

نطور خطة الجلسة بكامل تفاصيلها باستخدام    

منوذج الجلسة املقرتح أدناه.

نقوم بالتحضريات الالزمة لناحية خطة الجلسة    

ومضمونها واملوارد الالزمة لتنفيذها ونتأكد من أنّها 

جاهزة وتعمل. 

نُحرّض املكان ليكون مريحاً ومناسباً للجلسة    

ونشاطاتها ونزيل الحواجز إذا وجدت.

نضع الكرايس عىل شكل دائري أو نصف دائري    

أو أي شكل غري رسمي يسمح بالتواصل عرب النظر 

لجميع املشاركني)ات( ومُيّكنهم من الحركة داخله 

للقيام بالنشاطات. 

نذكر املشاركني)ات( بزمان ومكان الجلسة.    

نتحرض لنوفر جو جلسة مريح حيث يشعر    

املشاركون باألمان واالحرتام والقبول والتشجيع عىل 

املشاركة.

نجمع األدبيات عن املوضوع املطروح ونعلم    

الشباب أنه بإمكانهم الرجوع إليها بعد الجلسة 

مثالً.

نخفف من توترنا من خالل:    

- التحضري املسبق املتعمق والكامل

- القيام بتامرين تَنُفس تُشعرنا بالراحة

- تالوة دعاء 

- التحدث مع املشاركني)ات( املتواجدين باكراً 

يف القاعة

- التحدث بإيجابية مع أنفسنا 

- الرتكيز عىل الجزء األول من الجلسة بحيث نبدأ 

بثقة.  

خالل الجلسة:

نستقبل الشباب ونحييهم فرداً فرداً.    

نتأكد من أّن الجميع جالس ومرتاح.   

نبدأ الجلسة يف الوقت املحدد.    

نؤمن جو مريح ضمن القاعة:    

- ننّفذ نشاطات تعارف وكرس جمود مناسبة 

للمشاركني)ات(.  

- نحّدد توقعات ومخاوف املشاركني)ات( من 

الربنامج والجلسة والتفاعل والعمل معنا وضمن 

املجموعة. 

- نضع مع الشباب الئحة من قواعد العمل 

تهدف إىل ضامن املشاركة واحرتام اآلخر وأفكاره، 

والتأكيد عىل الرسية، واحرتام الوقت، والتعامل 
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بإيجابية مع التعليقات السلبية واألحاديث 

الجانبية، وغريها من األمور التي تحفظ حق كل 

فرد من املشاركني)ات( وحريته يف التعبري دون 

إحراج أو إزعاج لآلخرين ومن اآلخرين.

نُنّفذ التقييم القبيل بحسب ما هو مخطط له.    

نتّبع خطة الجلسة.   

نهتم بجميع املشاركني)ات(، نقدر ونحرتم    

جميع اآلراء املطروحة، نتعامل بإيجابية مع الطباع 

املختلفة داخل املجموعة.

نستخدم مهارات التواصل اللفظي وغري اللفظي    

الفّعال، نُشّجع عىل املشاركة، نراقب تفاعل 

املجموعة ونعدل يف النشاطات إذا دعت الحاجة. 

ننتبه إىل تفاعل ومشاعر املجموعة من خالل    

التواصل غري اللفظي لديها وحدث تغيرياً يف 

األسلوب أو البيئة التعليمية إذا لزم األمر.  

نتحرك يف القاعة ونقرتب من املشاركني)ات(    

ضمن املسافة املقبولة اجتامعياً. 

نعلق أوراق اللوح القالب التي نتجت عن    

نشاطات الجلسة أو التي حرضناها مسبقاً يف 

مختلف أنحاء الغرفة. فذلك يُشعر املجموعة 

باإلنجاز والتقدم كام ومُيّكُننا من الرجوع إليها عند 

الحاجة. 

نلخص األفكار الرئيسية عىل اللوح القالب أو    

اللوح.

نسأل الشباب يف نهاية الجلسة عن تعليقاتهم    

وأسئلتهم.

نُلّخص الجلسة أو نطلب مساعدة الشباب يف    

ذلك. 

نشكر الشباب عىل املشاركة.   

نُنّفذ التقييم البعدي بنفس طريقة التقييم    

القبيل. 

نطلب من الشباب تقييم الجلسة لجهة املضمون    

والطرق التدريبية واألمور اللوجيستية.  

ندّون مالحظاتنا عن الجلسة واألمور الواجب    

أخذها بعني االعتبار.     

بعد الجلسة: 

نُصحح التقييم القبيل والبعدي ونُحرّض كيفية    

تقديم النتائج للمشاركني)ات(.  

نفرز استامرات تقييم الجلسة ونُحرّض كيفية    

عرضها عىل املشاركني)ات( يف الجلسة القادمة.

نُحدد التغيريات واإلجراءات الواجب اتخاذها    

لتحسني الجلسات املستقبلية.

نُشجع الشباب عىل مامرسة املهارات الحياتية    

التي تعلموها مع أنفسهم، مع أقرانهم ويف إطار 

العائلة واملجتمع ككل. نطلب منهم العودة إلينا 

يف حال كان لديهم تساؤل أو للتشارك معنا بنتيجة 

تقييمهم ألدائهم وبتفاعل اآلخرين معهم يف هذا 

اإلطار.

بعض األفكار اإلضافية!

نحاول أن يكون املدربني أو مقدمي الخدمات    

من الجنسيني مام سيعطي مثاالً عن كيفية التعامل 
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مع الجنس اآلخر ويسلط الضوء عىل وجهات نظر 

مختلفة من مواقع مختلفة. كام يسهل ذلك عملية 

وصول الشاب والشابة إىل مقدم الخدمة/املدرب 

وطرح أسئلة عليه وأمور رمبا خاصة وتحتاج إىل 

املعالجة.

عند تطبيق املهارات الحياتية عىل مواضيع    

حساسة من املهم أن نفصل املجموعات عىل أساس 

الجنس يك يتمكن الشباب من مناقشة األمور 

برصاحة. لكن بإمكانهم بعد انتهاء العمل ضمن 

مجموعات منفصلة من تبادل األفكار مام يُعّودهم 

عىل العمل سوية دون أفكار مسبقة أو إحراج.

ننتبه إىل ترتيب الجلسات فنتبع تسلسل منطقي    

فمثالً عند العمل عىل مهارة اتخاذ القرار ال بد من 

أن نكون قد تطرقنا مسبقاً إىل مهارة التفكري املبدع 

ومهارة التفكري النقدي. 

نجعل جلسات ما بعد وجبة الغداء وآخر اليوم    

مليئة بالطرق الناشطة والحركة.  

نستخدم مترين تنشيط يف بداية الجلسة أو اليوم    

التدريبي وخالل الجلسات عند الحاجة وخصوصاً 

قبل بدء جلسة ما بعد الظهر. 

نركز عىل الجانب التطبيقي للمهارات.    

بإمكاننا لضامن الرسية والتخفيف من اإلحراج،    

أن نصنع علبة جذابة ونضعها يف مكان معني من 

القاعة ونرشح للشباب أن بإمكانهم أن يكتبوا 

اقرتاحاتهم أو أسئلتهم عىل ورقة دون ذكر االسم 

ويضعوها يف العلبة بحيث نعالجها فيام بعد.  

كيف نعزز وندعم الشباب لتعّلم 
وتطبيق وممارسة المهارات الحياتية؟

لقد سبق وذكرنا أهمية املهارات الحياتية يف منو 

وتطور الشباب لحامية ووقاية أنفسهم ومواجهة 

التحديات اليومية. كام وأرشنا إىل أن مامرسة 

السلوك يتأثر بعدة عوامل قد تعرقل أو تدعم هذا 

السلوك واعتمدنا النموذج اإليكولوجي )عالقة 

البيئة باإلنسان( يف رشح ذلك. وتشري نظرية التغيري 

التدريجي إىل أن الفرد مير بخمسة مراحل خالل 

عملية اعتامده لسلوك معني، وهي عىل الشكل 

اآليت:

1. املعرفة: الشخص ال يعترب نفسه معرضاً وال يريد 

أن يغري سلوكه، مثالً: أحد الشبان ال يعرف انه قد 

يتعرض من أحد أقرانه للضغط عليه للقيام بأمر ما. 

كام أنه ال يعلم أن هنالك مهارة الرفض بحزم وال 

يدرك أهميتها يف مواجهة ضغوط األقران.

2. القبول/املوافقة: يدرك أنه معرض، يبدأ بالتفكري 

بتغيري السلوك، تحليل وتفسري مختلف لخربته، مثالً: 

نتيجة لوضع ما وإلدراج مادة املهارات الحياتية 

ضمن دراسته للنجارة، يدرك هذا الشاب أنه معرض 

للضغوط وأنه بإمكانه مواجهتها باعتامد سلوك 

الرفض بحزم الذي تعلّم عنه. 

3- النية: يتحرض نفسياً، يتخيل أنه ميارس السلوك 

الجديد، يتبادل األفكار مع اآلخرين، ميهد ملامرسة 

السلوك، مثالً: يتخيل نفسه ينفذ خطوات الرفض 

بحزم عندما يواجهه أحد أقرانه ويبحث عن حجج 

املواجهة املناسبة التي سيستخدمها. يسأل املدرب 

رأيه يف ذلك.  
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4. املامرسة: ميارس السلوك ويقيّم، مثالً: عندما 

يقوم القرين مبامرسة الضغط عليه، ميارس الشاب 

خطوات مهارة الرفض بحزم ويقوم بعد ذلك بتقييم 

الوضع: هل استطاع أن يبقى حازماً يف رفضه؟ ماذا 

شعر حيال ذلك؟ كيف ميكنه أن يكون أفضل يف 

املرة املقبلة؟  

5. التبني والدعوة: يستمر مبامرسة السلوك، يصبح 

السلوك منطاً ويدعو اآلخرين إىل مامرسته، مثالً: 

هذا الشاب يعتمد السلوك الحازم يف ردوده ورفضه 

يف كل مرة يحتاج إىل ذلك. كام أنه بدأ برتويج هذا 

السلوك بني أقرانه وأصدقاءه وإخوته وأخواته. 

ومن املحتمل أن يتأرجح الفرد بني مرحلة وأخرى 

أو أن يقف عند مرحلة معينة أو أن يعود إىل 

مرحلة سابقة خالل عملية اكتسابه للسلوك 

الجديد. ويتوقف ذلك عىل نوع الدعم الذي يُقّدم 

له. من هنا أهمية، أن نعزز وندعم الشباب خالل 

تعلم املهارات الحياتية وتطبيقهم ومامرستهم لها. 

ونرشح يف ما ييل االسرتاتيجيات الثالث التي يجب 

اعتامدها للوصول إىل غايتنا من برامج املهارات 

الحياتية، وهي: 

1. تطوير وتعزيز قدرات الشباب مبا يتعلق 

باملهارات الحياتية وذلك من خالل:

تحديد املهارات الحياتية الواجب العمل عليها،    

تزويد الشباب باملعلومات عن املهارة وتصويب 

املفاهيم الخاطئة حولها وتصويب تطبيقها من 

خالل األسلوب الناشط/التشاريك والطرق التفاعلية

تعزيز اكتساب املهارات الحياتية وأداءها من    

خالل إتاحة  فرص ملراقبة تطبيق املهارة بفعالية، 

توفري الفرص ملامرسة املهارة مع املرافقة والتوجيه 

وإعطاء تغذية راجعة، تقييم األداء، تقديم التغذية 

الراجعة والتوصيات التخاذ إجراءات تصحيحية 

تعزيز استمرارية استخدام املهارة وتعميمها    

من خالل توفري فرص للمامرسة الشخصية، تعزيز 

التقييم الذايت وتعديل املهارة وتقديم الدعم 

االجتامعي والرتويج للمهارة املكتسبة بني األقران

تطوير مهارات الشباب لتمكينهم من املشاركة    

يف اتخاذ القرار عىل صعيد األرسة واملجتمع 

والسياسات

2. خلق فرص ملامرسة املهارات الحياتية من خالل:

تشجيع مسؤويل املؤسسات الحكومية ومنظامت    

املجتمع املدين ومتخذي القرار يف املجتمع عىل 

فسح مجاالت ملشاركة الشباب من خالل املبادرات 

الشبابية، والتشاور يف عملية تطوير السياسات 

والقوانني.  

تيسري وصولهم إىل آليات اتخاذ القرار ضمن    

املؤسسة واملجتمع، مثالً: انتخاب ممثلني عن 

الشباب ليشاركوا يف مجلس اإلدارة، أو يف لجنة 

تخطيط املناهج والنشاطات.

مشاركة الشباب يف عملية تخطيط وتنفيذ    

)برامج تثقيف األقران حول املهارات الحياتية 

مثالً( وتقييم برامج املهارات الحياتية يف املدرسة 

واملؤسسة واملجتمع.

إتاحة الفرص أمام فئات الشباب املهمشة واألكرث    

عرضة ومنها الفتيات وذوي االحتياجات الخاصة 
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والفقراء وغريهم ملامرسة املهارات الحياتية.

3. تعزيز بيئة داعمة لتمكني الشباب من مامرسة 

املهارات الحياتية، من خالل:  

تشجيع الحكومات عىل إصدار قوانني تلزم كافة    

املعنيني يف دمج املهارات الحياتية ضمن برامجهم 

التعليمية والثقافية. 

ربط برامج املهارات الحياتية بالخدمات الصحية    

واالجتامعية والقانونية والتعليمية والثقافية وغريها 

وتشجيع املعنيني عىل تقديم خدمات صديقة 

للشباب. 

إيجاد أو تغيري أو تفعيل السياسات والقوانني    

بهدف تسهيل مامرسة الشباب للمهارات الحياتية 

وتيسري وصولهم وحصولهم عىل الخدمات املتنوعة 

التي يحتاجونها.

تشجيع جميع مقّدمي الخدمات عىل اكتساب    

املهارات الحياتية وتطبيقها ولعب دور املثل. 

تدريب العاملني مع الشباب عىل املهارات    

الحياتية. 

تثقيف املجتمع املبارش واملجتمع عموماً حول    

املهارات الحياتية. 

دعم مقّدمي الخدمات/املثقفني/العاملني مع    

الشباب يف تطوير مهاراتهم وبرامجهم وأنظمتهم 

لتمكني الشباب من التعلم عىل املهارات الحياتية 

ومامرستها. 

ترويج فكرة املهارات الحياتية بني صفوف األهل    

)عرب مجالس األهل مثالً( وتدريب األهل عىل 

املهارات الحياتية وكيفية مامرستها مع شبابهم )إذا 

أمكن يف هذه الحالة(.

تشجيع وسائل اإلعالم للعمل عىل ترويج    

املهارات الحياتية والتوعية حولها. 

مثال عن تعزيز ودعم الشباب لتعلم وتطبيق ومامرسة املهارات الحياتية – وزارة الشباب   

1. تطوير وتعزيز قدرات الشباب مبا يتعلق باملهارات الحياتية وذلك من خالل:

إقامة عدد من الورش التدريبية للشباب   

إذاعات وتلفزيون مخصصة لتعليم الشباب   

2. خلق فرص ملامرسة املهارات الحياتية من خالل تشكيل لجان الشباب للمساهمة واملشاركة يف صنع القرار داخل مراكز 
الشباب والتخطيط لألنشطة وتنفيذها وتقييمها

3. تعزيز بيئة داعمة لتمكني الشباب من مامرسة املهارات الحياتية، من خالل:  

إصدار الترشيعات التي تسمح للشباب باملساهمة باتخاذ القرار داخل مراكزهم   

تدريب الكوادر العاملة يف مراكز الشباب والبيوت الثقافية للشباب عىل املهارات الحياتية   
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كيف نتابع وُنقّيم برامج المهارات 
الحياتية؟ 

هل توصلنا إىل أهدافنا؟ هل حدث هنالك تغيري 

يف معارف ومواقف ومهارات الشباب؟ كيف كانت 

نوعية الجلسات؟ هل متكنا من الوصول إىل كافة 

الشباب املقرر استهدافهم؟ هل تم تدريب املعلمني 

والعاملني مع الشباب؟ هل تم استخدام املواد 

التدريبية؟ ما هي التدخالت أو عنارص الربنامج 

الناجحة؟ غري الناجحة؟ 

كل هذه األسئلة وغريها نطرحها ونحاول إيجاد 

إجابات لها كمياً ونوعياً عندما نقوم بعملية التقييم 

التي يبدأ التخطيط لها منذ أول خطوات الربنامج 

وخالله وصوالً إىل نهايته. لكن مام ال شك فيه أننا 

نحتاج إىل خطة مفصلة تتضمن نتائج الربنامج عىل 

املدى القريب واملتوسط والبعيد وكيف سيتم قياس 

كل منها وما هي املوارد التي نحتاجها للقيام بذلك 

وما هي األدوات التي سيتم استخدامها ومن سيقوم 

بذلك وغريها من التفاصيل. 

من الجدير بالذكر أن الشباب بإمكانهم املشاركة يف 

عملية املتابعة والتقييم من خالل إعطاء رأيهم و/أو 

مشاركتهم كباحثني يف حال تم تدريبهم عىل ذلك. 

أهمية متابعة وتقييم برامج املهارات الحياتية

تكمن أهمية تقييم برامج املهارات الحياتية يف أنها: 

تعطي صورة خالل مسار الربنامج عن ما يتم    

القيام به وكيف يتم القيام به وما هي األمور التي 

نستطيع تحسينها وتغيريها للوصول إىل أهدافنا؛ 

تحدد إىل أي مدى متكنا من بلوغ أهدافنا؛    

ما هي التغيريات يف  معارف ومهارات ومواقف 

وسلوكيات الشباب والعاملني يف الربنامج واملجتمع 

مثالً؛ 

تسلط الضوء عىل مدى فعالية الربنامج كوسيلة    

لتغيري السلوكيات لدى الشباب؛

تحديد التغيريات الواجب إدخالها عىل الربنامج    

بهدف تحسينه أو توسيعه؛

تساعد من خالل التقارير املتكاملة واملفصلة عىل    

استقطاب املوارد املادية لالستمرار يف الربنامج و/

أو توسيعه ليشمل عدد أكرب من املؤسسات أو من 

الشباب الخ؛

تعطي صدى مرتجع لألشخاص املشاركني)ات(    

والعاملني يف الربنامج.
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كيف نقّيم؟متى نقّيم؟ماذا نقّيم؟أنواع التقييم

تقييم العملية )املتابعة(:    

كيف متت إدارة وتنفيذ 

الربنامج؟ وهل تم تنفيذ 

الربنامج كام هو مخطط له؟

تقييم النتائج: إىل أي مدى    

توصل الربنامج إىل أهدافه؟ 

هل هنالك تغيري عىل مستوى 

املعارف واملواقف واملهارات 

والسلوكيات والوضع نتيجة 

الربنامج؟ ما حجم هذا 

التغيري؟ ما هي مكونات 

الربنامج التي كانت فعالة 

وتلك التي مل تكن ناجحة؟ 

التغطية: إىل أي مدى تم    

الوصول إىل الفئة املستهدفة/

املراد الوصول إليها

النوعية: هل مضمون    

الربنامج هو مزيج من 

املعارف واملواقف واملهارات؟ 

هل الطرق املستخدمة 

تشاركية/تفاعلية/ناشطة؟ هل 

تم تدريب املعلمني وكيف 

تم ذلك؟ هل هنالك سياسات 

داعمة للربنامج؟ ما هو رأي 

املستهدفني واملستفيدين 

يف  الربنامج؟ هل هنالك 

ربط بالخدمات املتوفرة يف 

املؤسسة أو املجتمع؟ الخ

عدة مستويات:

املدى القريب: التغيري    

باملعارف واملواقف واملهارات 

عند االنتهاء من الجلسة أو يف 

القريب العاجل  

املدى املتوسط: التغيري    

أو االستمرار يف السلوكيات 

والظروف التي تؤثر عىل 

تحقيق غاية الربنامج   

املدى البعيد: التغيري يف    

الوضع الوبايئ لألمور الصحية 

واالجتامعية واالقتصادية 

والسياسية التي تم استهدافها 

من خالل الربنامج

خالل فرتة تنفيذ الربنامج    

وبعده

قبل البدء بتنفيذ الربنامج:    

إيجاد قاعدة بيانات أساسية 

ملعارف ومواقف ومهارات 

وسلوكيات الشباب واملعلمني 

والعاملني معهم

عند االنتهاء من تنفيذ    

أنشطة الربنامج مبارشة أو 

بعد مدة أو عىل املستوى 

البعيد

ليس بالرضورة القيام بهذا    

النوع من التقييم يف كل مرة 

يتم فيها تنفيذ الربنامج يف 

حال أثبت هذا األخري فعاليته

يف حال أردنا توسيع نطاق    

الربنامج

االجتامعات الدورية   

التقارير   

الطرق الناشطة كعمل    

املجموعات، العصف الذهني 

وغريها

مجموعات النقاش الهادفة/   

البؤرية

املقابالت واالستبيانات   

التواصل عرب االنرتنت    

املالحظة   

التقييم القبيل والبعدي    

من خالل استامرات أسئلة 

)متعددة الخيارات و/أو صح 

وخطأ و/أو ملئ الفراغ و/

أو املزاوجة، سلم ليكريت 

وغريها( لقياس املعارف 

واملواقف

لعب األدوار، الوضع يف    

حالة، املقابالت، املشاريع 

واملقاالت وغريها لقياس 

املهارات

الدراسات العلمية املفصلة    

والدقيقة  التي قد تستخدم 

املقابالت أو االستبيانات 

الدراسات الوبائية    

واإلحصائية

ماذا متى وكيف نتابع ونقّيم؟   

كغريها من الربامج، هنالك أمرين يف تقييم برامج 

 املهارات الحياتية وهام تقييم العملية وتقييم 

النتائج. يعرّف الجدول أدناه، بشكل ملخص، هذين 

النوعني وأهميتهام ومتى وكيف يجب القيام بهام. 



3٦

دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق | المهارات الحياتية - اإلدراكية و العاطفية

نماذج ألدوات تقييم العملية ضمن 
جلسة المهارات الحياتية: 

تقييم العملية 

تتعد أدوات التقييم وما ييل أمثلة عن تقييم 

العملية من قبل الشباب بعد انتهاء الجلسة أو عدة 

جلسات تثقيفية عن املهارات الحياتية:

طرق ناشطة:

: H أداة

نُوزِّع الشباب عىل مجموعات    

نطلب من املجموعات الجلوس عىل شكل دائرة    

 .H حول ورقة لوح قالب كبرية كتب عليها حرف

منأل معهم الخانات املختلفة مبتدئني بـ:   

"ما هي األمور التي أعجبتكم؟"   

ثم "ما هي األمور التي مل تعجبكم؟".    

ثم نسأل كل مشارك أن يعرب عن رأيه بالجلسة    

عموماً باختيار أحد األرقام من 1-5. نحسب املعدل 

لكل رقم ونكتبه يف املكان املناسب. 

أخرياً، نناقش مع الشباب اقرتاحاتهم حول    

تحسني الجلسة.

ما هي األمور التي أعجبتكم يف 

الجلسة؟

ما هي األمور التي مل تعجبكم يف 

الجلسة؟

كيف ميكن أن نحسن الجلسة 

للمرة القادمة؟

ما هو رأيكم بالجلسة عموماً؟

 5     4     3     2     1
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أداة "أوافق"-"ال أوافق"

نصنع خط أفقي أو عامودي باستخدام 5 كرايس،    

نضعها متباعدة عن بعضها البعض؛

نلصق عىل كل واحدة منها وبالتسلسل بدًء من    

الكريس األول بطاقات أو أوراق كبرية كتب عليها 

العبارات اآلتية:

- غري موافق أبدا

- غري موافق

- حيادي

- موافق

- موافق بشدة

نقرأ عىل املشاركني)ات( عبارات حرضناها مسبقاً    

حول األمور التي نرغب يف قياسها )املعلومات، 

املشاركة، العالقات ضمن املجموعة، األمور 

اللوجيستية، الطرق والوسائل املستخدمة وغريها( 

ونطلب منهم الوقوف وراء الكريس الذي يعرب عن 

رأيهم. 

نحيص عدد املشاركني)ات( الواقفني وراء كل    

كريس وندونه عىل اللوح القالب. 

من املمكن أن نناقش معهم األسباب وراء    

خياراتهم وكيف ميكننا التحسني. 

أمثلة عن العبارات: 

كانت الجلسة مفيدة   

تعلمت شيئاً جديدا   

تعلمت شيئا سأستخدمه يف حيايت اليومية   

أصبحت أعرف كيف أتعامل مع هذا الوضع   

النشاطات كانت حامسية   

املعلومات سهلة وعملية    
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استامرة التقييم

مُيكن استخدام استامرة نوزّعها عىل املشاركني)ات( يف نهاية الجلسة فيجيبون عىل األسئلة دون ذكر األسامء. 

ثم نفرزها ونعطي النتيجة للمشاركني)ات( يف الجلسة الالحقة ونسعى جهدنا ضمن ما هو متوفر ومستطاع 

بتنفيذ اقرتاحاتهم.  

منوذج عن استامرة تقييم جلسة مهارات حياتية

عنوان الجلسة: -------------------------------

الرجاء وضع X يف الخانة املناسبة 

الرجاء اإلشارة بـ"" إىل 3 كلامت تُعربِّ عن رأيك بهذه الجلسة:

اقرتاحات لتحسني الجلسة/الجلسات املقبلة:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 موافق2 غري متأكد1 غري موافق

تحققت أهداف الجلسات  

مستوى املعلومات مناسب

الطرق التدريبية املستخدمة جيدة

لقد متكنت من املشاركة 

جو الجلسة العام كان مريحاً

لقد تعلمت شيئاً جديداً

لقد تعلمت أموراً ميكن أن أستخدمها يف حيايت اليومية

القاعة واملوارد ساهمت يف نجاح الجلسة

-مثرية لالهتامم -واضحة-واقعية
-ُمملة-سهلة-مفيدة

-صعبة-تحدي-مضيعة للوقت
-جديدة-إبداع
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يتضمن هذا الفصل:

جدوالً مخترصاً للمهارات الحياتية األساسية    

واملصنَّفة ضمن 3 أقسام عىل الشكل اآليت: 

- املهارات العاطفية/مهارات التكيّف وإدارة الذات/

أعرف ذايت وأتعامل معها بإيجابية    

- املهارات اإلدراكية/مهارات التفكري واتخاذ القرار/

أفكر وأقرر إذا أنا موجود  

- املهارات االجتامعية/مهارات بناء العالقات 

والتواصل الفّعال/نتواصل فتدوم العالقات

د الجدول املهارات االثنتني عرش والعناوين  يحدِّ

املطروحة ضمن محتوى املعلومات املرجعية لكل 

مهارة واألنشطة املقرتحة ومدة تنفيذها. 

معلومات مرجعية عن كل مهارة؛ فيتم تعريفها    

وتحديد أهميتها وخطوات تنفيذها وكيفية العمل 

عىل اكتسابها وما إىل ذلك من معلومات مرتبطة 

باملوضوع. 

أنشطة مقرتحة ميكن تنفيذها مع الشباب    

للتدريب عىل املهارات الحياتية. 

الفصل الثالث: المهارات الحياتية األساسية للشباب – معلومات مرجعية 
وأنشطة

املهارات العاطفية/مهارات التكّيف وإدارة الذات/أعرف ذايت وأتعامل معها بإيجابية

األنشطة املقرتحة/مدتهااملضمونعنوان املهارة

العناوين الرئيسية:تقدير الذات

ما هو مفهوم الذات؟   

ما هو تقدير الذات؟   

ما هي خصائص األشخاص ذوي تقدير الذات    

املرتفع أو املنخفض؟

ما هو أثر تقدير الذات عىل الشباب؟    

كيف ميكن أن يبني الشباب تقدير ذات مرتفع؟   

كيف بإمكاننا مساعدة الشباب عىل بناء تقدير    

الذات املرتفع؟

األمثلة املستخدمة حول املواضيع التالية:

املخدرات    

العنف   

قطاع العمل    

قدر ذاتك! اصح / 45 دقيقة   

كل عام وأنت واٍع لذاتك / 45 دقيقة   

أشيد بناء تقدير الذات املرتفع / 60 دقيقة   

أهداف قيد التحقق / 100 دقيقة   

مستقبيل املهني / 85 دقيقة   

جدول تلخيصي للمهارات الحياتية األساسية للشباب
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األنشطة املقرتحة/مدتهااملضمونعنوان املهارة

العناوين الرئيسية:إدارة املشاعر

ما هي العواطف؟   

ما هو الغضب؟   

ما هي عالمات الغضب؟    

ما هي نتائج التعبري السلبي عن الغضب؟      

كيف ميكن إدارة الغضب؟    

ما هو األىس؟    

ما هي عوارض األىس؟   

كيف بإمكاننا التعامل مع األىس؟   

ما هو القلق؟   

ما هي عوارض القلق؟    

كيف بإمكاننا التعامل مع القلق؟   

األمثلة املستخدمة حول املواضيع التالية:

العالقات العائلية   

العالقات بني الجنسني   

التحرش الجنيس   

الصداقة   

الرياضة   

قطاع العمل   

مشاعري / 30 دقيقة   

أتعامل مع مشاعري / 50 دقيقة   

تحقيق صحفي / 60 دقيقة   

ما هو الغضب؟  / 20 دقيقة   

إدارة الغضب / 50 دقيقة   

أغضب بإيجابية / 100 دقيقة   

 األىس أمر طبيعي لكن لن أدعه يغلبني /   

70 دقيقة

أنا قلق ماذا أفعل؟ / 50 دقيقة   

إدارة الضغط وإدارة 

الوقت

العناوين الرئيسية:

ما هو الضغط/التوتر؟   

ما هي عالمات وعوارض الضغط؟   

ما هي خطوات إدارة الضغط؟   

كيف ميكننا إدارة الضغط/التوتر؟    

ما هو التفكري اإليجايب؟   

ما هي خطوات التفكري اإليجايب؟   

ما هي طرق االسرتخاء؟    

ماذا نعني بإدارة الوقت؟      

كيف نقوم بإدارة وقتنا؟   

األمثلة املستخدمة حول املواضيع التالية:

أمور الحياة اليومية   

الدراسة   

قطاع العمل   

التوتر / 55 دقيقة   

أتعامل مع التوتر بإيجابية / 40 دقيقة   

أفكار ايجابية وسلبية / 55 دقيقة   

أفكر بايجابية وأتخلص من األفكار السلبية /    

75 دقيقة 

نتعلم طرق االسرتخاء / 40 دقيقة    

إدارة الوقت ماذا نعني؟ / 75 دقيقة   

أدير وقتي جيداً  / 50 دقيقة   
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املهارات اإلدراكية/مهارات التفكري واتخاذ القرار/أفكر وأقرر إذا أنا موجود

األنشطة املقرتحة/مدتهااملضمونعنوان املهارة

التفكري بطريقة 

إبداعية 

العناوين الرئيسية:

ماذا نعني بالتفكري بطريقة إبداعية؟     

كيف ميكن التطلع أبعد من تجربتنا الشخصية/   

خارج اإلطار؟

 ما هي العوامل التي قد تحد من التفكري املبدع؟    

األمثلة املستخدمة حول املواضيع التالية:

اإليدز وااللتهابات املنقولة جنسياً   

تنظيم األرسة   

قطاع العمل   

ابعد من... / 50 دقيقة   

هذه ليست... / 45 دقيقة   

كام أبدعوا ...نبدع / 35 دقيقة   

مرشوع: نحن مبدعون / 85 دقيقة   

العناوين الرئيسية:التفكري النقدي

ماذا نعني بالتفكري النقدي؟   

متى نفكر بنظرة ناقدة؟    

كيف نستخدم التفكري النقدي  ملواجهة تأثري    

 األقران ووسائل اإلعالم؟

األمثلة املستخدمة حول املواضيع التالية:

العنف   

التدخني   

التحرش الجنيس   

اإليدز   

قطاع العمل   

أفكر بعني ناقدة / 45 دقيقة    

أفكر، أفكر أكرث... أفكر أبعد / 45 دقيقة   

مقاالت ننقدها بوعي / 60 دقيقة   
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اتخاذ القرار وحل 

املشاكل

العناوين الرئيسية:

ما هو القرار؟   

ما هو الفرق بني القرار واتخاذ القرار؟   

ما هي أنواع وطرق اتخاذ القرارات؟   

ما هي خطوات اتخاذ القرار؟   

ما هي العوامل التي تؤثر عىل أخذ القرار؟   

من أين ميكننا الحصول عىل معلومات للمساعدة    

عىل اتخاذ القرار؟ هل مصدرها موثوق؟

 أساليب مُتّكن الشباب من التدرب عىل اتخاذ القرار   

األمثلة املستخدمة حول املواضيع التالية:

الزواج املبكر   

العالقات مع اآلخرين   

األوضاع األمنية واالقتصادية   

العالقات مع الجنس اآلخر   

تعاطي املخدرات    

العالقات الجنسية خارج إطار الزواج وقبل الزواج   

التحرش الجنيس   

قطاع العمل   

جواب نهايئ / 40 دقيقة   

خطوة خطوة نحو القرار75 / دقيقة   

موثوق وموثق / 60 دقيقة   

أسعى...التخاذ القرار املناسب / 120 دقيقة   

املهارات االجتامعية/مهارات بناء العالقات والتواصل الفّعال/ نتواصل فتدوم العالقات

األنشطة املقرتحة/مدتهااملضمونعنوان املهارة

العناوين الرئيسية:التواصل بشكل فعال 
ماذا نعني بالتواصل فيام بني األشخاص؟   
ما هي عنارص التواصل فيام بني األشخاص؟    
ما هو التواصل اللفظي؟     
ما هو التواصل غري اللفظي؟    
ماذا نعني باإلصغاء؟   
ما هي مراحل عملية اإلصغاء؟ كيف منارس اإلصغاء؟   
كيف نعيد الصياغة؟   
 كيف نطرح األسئلة لالستفسار واالستيضاح؟   

األمثلة املستخدمة حول املواضيع التالية:
العنف   
العالقات بني الكبار والشباب   
اإلعاقة   

قطاع العمل   

نتواصل بفعالية / 65 دقيقة    

نتواصل بالكلامت / 50 دقيقة   

نتواصل بالحركات واإلشارات والنظر 40/1  دقيقة    

نتواصل بالحركات واإلشارات والنظر 2 / 35 دقيقة    

رسائل واضحة / 40 دقيقة   

االسرتجاع )صدى الرسالة( / 45 دقيقة   

اإلصغاء الفّعال / 50 دقيقة    

أسئلة مفتوحة أم مغلقة / 45 دقيقة   

أعيد من ورائك / 60 دقيقة   

أعرب عن مشاعري السلبية بإيجابية / 60 دقيقة    

التواصل مع الزبون الغاضب / 40 دقيقة   

مقابلة يف مركز التشغيل / 60 دقيقة   

أقرأ الصحيفة برتكيز وهدف / 55 دقيقة    
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العناوين الرئيسية:التعاطف

التعاطف   

ماذا نعني بالتعاطف؟   

ما هو الفرق بني التعاطف والعطف والرتحم؟   

كيف نبني مهارة التعاطف؟    

 كيف ميكن أن نظهر التعاطف؟   

األمثلة املستخدمة حول املواضيع التالية:

العنف   

الرياضة   

العالقات مع اآلخرين واألقران   

التمييز عىل أساس الجندر   

البيئة   

املخدرات    

اإلعاقة   

قطاع العمل   

تعاطف أو عطف / 45 دقيقة    

ملاذا أتعاطف / 35 دقيقة   

كن مكانه! رغم اختالفه / 55 دقيقة   

إعالن تلفزيوين / 60 دقيقة   

نحن معك / 60 دقيقة   

السلوك الحازم 

والرفض بإيجابية

العناوين الرئيسية:

ماذا نعني بضغط األقران؟   

هل يكون ضغط األقران دامئاً سلبيا؟   

ملاذا ينجر الشباب وراء ضغط األقران أو ضغط    

الكبار؟

ما هي أنواع السلوكيات التي من املمكن    

اعتامدها للتعبري عام نريد؟

كيف نرفض بحزم؟   

 أساليب مُتّكن الشباب  من التدرب عىل السلوك الحازم    

األمثلة املستخدمة حول املواضيع التالية:

املخدرات   

التدخني   

العالقة مع الجنس اآلخر   

العالقة مع األخوة   

العالقة مع األقران   

اإليدز وااللتهابات املنقولة جنسياً   

مامرسة العنف ضد األقران   

قطاع العمل   

أي سلوك؟ / 105  دقائق     

كيف أكون حازما؟ / 75 دقيقة   

ارفض! ارفض! بحزم 1 / 90 دقيقة   

ارفض! ارفض! بحزم 2 / 85 دقيقة   
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إدارة النزاع 

والتفاوض 

العناوين الرئيسية:

ماذا نعني بالنزاعات؟   

ما هي أسباب النزاعات؟   

ما هي أنواع النزاعات التي قد يواجهها الشباب؟   

ما هي مظاهر وديناميكيات النزاعات؟   

ما هي مراحل حدوث النزاع؟    

كيف ميكن إدارة النزاعات؟   

ما هي طرق إدارة النزاع ونتائج التفاوض؟    

من هم األشخاص الذين قد نواجههم خالل إدارة    

 النزاعات؟

األمثلة املستخدمة حول املواضيع التالية:

العالقات مع اآلخرين   

قطاع العمل   

النزاع إيجايب...سلبي! / 40 دقيقة   

النزاع: أنواع وأسباب! / 45 دقيقة   

والدة متعرسة! / 75 دقيقة   

كيف أتعامل مع النزاعات؟ / 45 دقيقة   

أتعامل مع النزاع / 60 دقيقة   

مراحل...مراحل / 40 دقيقة   

دبلوماسية تفاوضية / 70 دقيقة   

هناك بديل للنزاع )1( / 50 دقيقة   

هناك بديل للنزاع )2( / 55 دقيقة   

العناوين الرئيسية:كسب التأييد 

ما هو تعريف كسب التأييد؟    
ما هي العوامل التي تؤثّر عىل نجاح عملية    

كسب التأييد؟
ما هي العوامل التي تؤثّر عىل نجاح عملية    

كسب التأييد؟
متى نستخدم كسب التأييد؟   
من نستهدف بعملية كسب التأييد؟   
من ميكنه القيام بعملية كسب التأييد؟   
ملاذا يجب مشاركة الشباب يف عملية كسب التأييد؟   
ما الدور الذي من املمكن أن يلعبه املدافعون/   

املنارصون عن قضية ما؟
 ما هي خطوات عملية كسب التأييد؟   

األمثلة املستخدمة حول املواضيع التالية:
العنف   
املشاركة   
الصحة اإلنجابية   

اإليدز   

قطاع العمل   

منارصة، مناداة، كسب تأييد / 45  دقيقة   

مستويات كسب تأييد / 30 دقيقة   

أدوار كسب تأييد / 40 دقيقة   

ملاذا منارصة هذا املوضوع وليس سواه؟ / 55 دقيقة   

رسائل تأييد  / 85 دقيقة   

اسرتاتيجيات وقنوات / 60 دقيقة   

نخطط ملنارصة فعالة! / 90 دقيقة   

نتفاوض / 75 دقيقة   
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العناوين الرئيسية:العمل كفريق

ما هو تعريف الفريق؟    

ما هي أهمية العمل كفريق؟    

ما هي مراحل تطور الفريق؟   

ما هي عنارص نجاح الفريق؟   

ما هي األدوار التي قد يلعبها أعضاء الفريق؟    

كيف نعرّب عن االحرتام إلسهامات اآلخرين    

 وأساليبهم املختلفة؟

األمثلة املستخدمة حول املواضيع التالية:

الصحة اإلنجابية    

اإليدز   

املخدرات   

العنف األرسي   

قطاع العمل   

الفريق / 45 دقيقة   

اثنني أو ثالث أفضل من واحد / 85  دقيقة   

خطوة خطوة... / 70 دقيقة   

سوية نركب الجهاز / 55 دقيقة   

أنا قائد)1( / 30 دقيقة   

أنا قائد)2( / 70 دقيقة   
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مهارة تقدير الذات 

معلومات مرجعية

ما هو مفهوم الذات؟

مفهوم الذات يعني كيف نفّكر بأنفسنا: مثال؛ "أنا 

فتاة يف الخامسة عرش من عمري، يف الصف األول 

ثانوي"، "أنا خجول"، "أنا متفوق يف الرياضيات"، 

"أحب كرة القدم"، "أحاول أن أكون لطيف مع 

أخي الصغري، لكن غالباً ما يفقدين أعصايب ببكائه، 

فأنفعل". 

ما هو تقدير الذات؟

تقدير الذات هو شعور الشخص بقيمته وتقديره 

لنفسه، أفكاره، معتقداته، مهاراته، شكله، وكل ما 

يكّون شخصه من عقل وجسم ونفس. يعترب تقدير 

الذات الشق التقييمي ملفهوم الذات.  

"ما يعتقد الالوعي لدى شخص ما بحقيقة مدى 

كفاءته وبأنه محبب وذو قيمة وقدراته"19.

يعتمد تقدير الذات عىل ثالث عوامل مرتابطة 

ببعضها البعض وهي: 

1. الفاعلية الشخصية أي مدى إدراكنا لقدرتنا يف 

التأثري يف األمور التي تحدث لنا ومسؤوليتنا يف ذلك. 

2. الشعور باالنتامء ونعني به مدى إحساسنا بأننا 

جزء من مجموعة ما وبأنه مرغوب بنا من جهة 

ومن جهة أخرى مدى حبنا لنفسنا وتقبلنا لها. 

3. اإلحساس بالجدارة واألهلية أي مدى اعتقادنا 

بأننا منلك كفاءات معينة يف ميادين معينه. إن 

تقيمنا لخرباتنا عىل أنها تساهم يف تطورنا ونجاحاتنا 

يُؤدي إىل زيادة ثقتنا بأنفسنا وبالتايل يدفعنا إىل 

أخذ املبادرات.

يتكون مفهوم الذات وتقدير الذات نتيجة لسنوات 

عديدة من الخربات الشخصية وخصوصاً يف سنوات 

الطفولة املبكرة. ويتأثر تقدير الذات بعوامل 

خارجية يف محيطنا مرتبطة باملواقف والظروف 

التي نعيشها وبردات فعل اآلخرين تجاهها؛ األهل 

واملعلمني واألساتذة واألصدقاء والكبار يف املجتمع. 

فنحن نرى أنفسنا من خالل مواقف وتعليقات 

وترصفات اآلخرين تجاهنا وأحكامهم علينا. لكن 

مع تقدمنا بالعمر تتأثر هذه النظرة بردات فعلنا 

تجاه أنفسنا؛ فيزداد تقديرنا لذاتنا عند القيام 

بأعامل نرىض عنها ويخّف عند الشعور أن األعامل 

التي قمنا بها كانت خاطئة أو غري مجدية. 

يتغرّي تقديرنا لذاتنا مع الظروف والرفقة التي نتواجد 

"الفرد نتاج أفكاره، فما يظنه بنفسه سيتحقق"، غاندي. 
"الثقة بالنفس هي عادة يمكنك أن تنميها عبر التصرف كما لو كنت تملك بالفعل الثقة التي 

ترغب في الحصول عليها"، براين تريسي 

المهارات العاطفية/مهارات التكّيف واإلدارة الذاتية/أعرف ذاتي وأتعامل معها 
بإيجابية

19 http://www.calstatela.edu/faculty/jshindl/cm/Self-esteem.htm, June 2011.
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معها والوقت وميادين الحياة املختلفة. فمثالً، قد 

يكون تقدير الذات مرتفعاً عندما يكون الشاب أو 

الشابة مع أقرانه)ها( فيتحدث ويتفاعل معهم بينام 

ال يكون كذلك عندما يكون مع أهله فيبقى صامتاً 

ألنه يعرف أنهم ال يصغون إليه. وقد يكون تقدير 

الذات لدى الشباب مرتفعاً يف مجال الصداقات 

وإقامة عالقات مع اآلخرين ولكن منخفضاً يف ما 

يتعلق مبامرسة الرياضة البدنية أو الدراسة مثالً. ومن 

ناحية أخرى، قد يكون تقدير الذات مرتفعاً لدى 

شخص ما لكن تغرّي الظروف قد يؤدي إىل انخفاض 

هذا التقدير؛ مثالً، قد يتعرض الشاب أو الشابة 

لحادث سيارة مام يؤدي إىل إصابته بعاهة جسدية، 

فينتج من ذلك شعور بالنقص وعدم قدرة عىل القيام 

مبا كان يجيده سابقاً فيصبح تقديره لذاته منخفضاً. 

يساهم تقدير الذات املرتفع يف بناء الثقة بالنفس 

التي تعرّف عىل أنها رضا الشخص عن ذاته وعن 

قيمته الذاتية، مام يؤدي إىل التمكني الذايت )اعتقد 

أين، أعرف أين، أشعر أين(. تسهل الثقة بالنفس عملية 

اتخاذ القرار السليم املستقل عام يريده اآلخرون 

باإلضافة إىل التعامل بطريقة مالمئة مع النزاعات. 

تزداد إمكانية إن يشعر الشباب بتقدير ذات منخفض 

لدى الذين أسيئت معاملتهم يف مرحلة الطفولة 

وتعرضوا للمعاملة السيئة الجسدية واللفظية وتم 

انتقادهم أو مقارنتهم بآخرين عىل أنهم أفضل منهم. 

ما هي خصائص األشخاص ذوي تقدير الذات املرتفع أو املنخفض؟

تقدير ذات منخفضتقدير ذات مرتفع

يهملون أنفسهم ويعاملونها بطريقة سيئة وغري عادلة مرتاحون داخلياً ويتعاملون بإيجابية مع أنفسهم  

ينظرون إىل األمور بسلبية فقط يدركون مراكز قوتهم وضعفهم واألمور التي بإمكانهم تحقيقها

يكونون دامئاً يف موقع الدفاعيتعاملون مع األمور بثقة

ينكرون وجود مشاكل تواجههميترصفون بناءاً عىل قيمهم

يرفضون مواجهة التحديات ومساعدة اآلخرين لهميتقبلون الخسارة ويتخذون منها دروساً إيجابية

يبدون تأففاً وحرسة باستمراريراقبون ويقيمون حياتهم باستمرار ويقومون ترصفاتهم

يهتمون كثرياً ملا قد يفكر به اآلخرون عنهميتمتعون بالقدرة عىل املصارحة والتعبري عن الرأي

يشعرون بأنهم لعبة بأيدي اآلخرين وغري قادرين عىل تغيري األموريثقون مبا لديهم وينظرون إىل املستقبل بتفاؤل

غري قادرين عىل تقبل املديحقادرون عىل إيجاد حلول للمشاكل التي تواجههم

ال يثقون بآرائهميتوقعون من اآلخرين أن يتعاملوا معهم بوعي وتفّهم

يفتقرون للمهارات االجتامعيةيدركون أن لديهم القدرة عىل تحقيق ما يريدون

منعزلون اجتامعياً وغري قادرين عىل التكّيفيعاملون اآلخرين باحرتام

يتعاونون مع اآلخرين وميتنعون من السيطرة عليهم
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ما هو أثر تقدير الذات عىل الشباب؟ 

يلعب تقدير الذات دوراً مهامً يف حياة الشباب 

ويؤثر تأثرياً مبارشاً عىل قراراتهم وترصفاتهم 

وتعاملهم مع التحديات والضغوط التي يتعرضون 

لها. فالشباب الذين لديهم تقدير ذات منخفض 

يشعرون أن أهلهم وأقرانهم والكبار من حولهم 

ال يحبونهم وال يتقبلونهم وأنهم غري مرغوب 

بهم مام قد يدفعهم للرضوخ للضغوطات التي 

قد متارس عليهم من قبل اآلخرين فيتخلون عن 

قيمهم ويقومون بترصفات غري راضني عنها رغبة 

منهم باالنتامء وبحثاً عن حب وتقبل وتقدير 

اآلخرين لهم. إن القيام بترصفات يعتربونها سلبية 

وضد قيمهم يزيد من نظرتهم السلبية إىل أنفسهم 

وبالتايل يزيد من التقدير املنخفض لذواتهم 

فيدورون يف حلقة مفرغة. مثال: فالشباب الذين 

لديهم تقدير ذات منخفض، قد يقبلون بتجربة 

املخدرات يف حال تواجدوا مع مجموعة من األقران 

تتعاطى املخدرات وذلك بهدف الشعور باالنتامء 

وتقبل اآلخرين لهم. عندها قد يشعر هؤالء 

الشباب بانخفاض تقديرهم لذاتهم ألنهم يقومون 

بترصفات ضد قيمهم وتطلعاتهم.  

والعكس صحيح بالنسبة للشباب الذين يتمتعون 

بتقدير ذات مرتفع؛ فيشعرون أنهم محبوبون 

ومقدرون من الكبار واألقران يف محيطهم 

فيترصفون وفق قيمهم وبطريقة سليمة تزيد من 

تقديرهم ألنفسهم وثقتهم بذاتهم. 

كيف ميكن أن يبني الشباب تقدير ذات مرتفع؟

1. معرفة ذاتهم، تقبلها واحرتامها: 

نكتشف ماذا نريد من الحياة، مواقع قوتنا    

وضعفنا، األمور التي تحفزنا وتسعدنا، اإلنجازات 

التي قمنا بها لغاية اآلن، قيمنا ومبادئنا، األمور 

التي نحبها وتلك التي تزعجنا، هواياتنا، األمور التي 

نجيدها وتلك التي نرغب بتغيريها يف شخصنا و/أو 

حياتنا، وغريها.  

نحدد األمور وذكريات اإلساءة )يف حال تعرضنا    

لها يف طفولتنا( ونتخلص منها.   

نتقبل ذاتنا ومنتنع عن مقارنتها باآلخرين أو    

باملعايري املثالية.

نحلل متى نيسء ألنفسنا، ما هي نتيجة اإلساءة،    

وما هو شعورنا عندما يكون تقديرنا لذاتنا سلبي 

ونتفادى أن نقوم بذلك.

نتحدث دامئاً إىل أنفسنا بطريقة إيجابية بدل    

استخدام التعبري السلبي "كم أنا غبية" أو "أنا فاشل، 

ال أنفع ليشء" التي تدل عىل عدم احرتامنا ألنفسنا 

وتخفض من تقديرنا لذاتنا. 

نفكر بخصائصنا وباألمور والنجاحات التي    

حققناها واملشاعر املرتبطة بذلك واألمور التي 

تعلمناها نتيجة ذلك وأسباب هذه النجاحات. نصنع 

منها الئحة، نقرأها كلام شعرنا بأن تقديرنا لذاتنا 

ينخفض. 
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املوارد من؟متى؟ملاذا؟املهمة

1. االتصال مبسؤولة 

التدريب 

2. رشاء مراجع عن 

التعامل مع النزاعات 

واملشاعر 

االستفسار عن الدورة 

التدريبية حول 

املهارات الحياتية

- التعرف عىل 

األساليب للتعامل مع 

النزاعات واملشاعر 

السلبية بعيداً عن 

العنف

يوم األحد 12 يونيو

يوم االثنني 13 يونيو 

أنا

والدي ألنه سيتوجه إىل 

املكتبة 

15 دينار عراقي رسوم 

تسجيل

2. العمل عىل التحسني واكتساب املهارات الجديدة: 

نحدد األمور التي نرغب بتحسينها يف شخصنا    

وحياتنا ونضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق نسعى 

إىل تحقيقها.   

نعمل عىل اكتساب مهارات حس حركية ومهارات    

حياتية جديدة وتعزيز تلك التي منلكها.

نشارك بنشاطات اجتامعية ورياضية وثقافية.   

نقدم العون لآلخرين.   

نتقبل إطراءات اآلخرين ونشكرهم عىل ذلك.    

نسمح ألنفسنا بالخطأ، فام من أحد معصوم عن    

الخطأ ونعتربه فرصة للتعلم. 

3. الترصف مبسؤولية:

نؤمن أننا مسؤولون عن أعاملنا ونتائجها فال نضع    

اللوم عىل اآلخرين وعىل الظروف أو الحظ. 

نعتقد بقدرتنا عىل تغيري األمور ونبادر إىل ذلك.    

نترصف مبا ال يؤذينا أو يؤذي أقراننا أو من هم حولنا.    

كيف نحدد أهدافنا ونسعى إىل تحقيقها؟ 

1. نحدد ما هي األمور التي نرغب يف تغيريها أو 

تعلمها أو تحقيقها ونحلل الدوافع وراء ذلك، مثالً: 

أرغب فعالً يف أن أتخلص من ترصيف العنيف تجاه 

أقراين. أنا أعرف أن العنف ليس طريقة جيدة 

لحل املشكالت وأنا قادر عىل التعامل بإيجابية مع 

أصدقايئ عندما تكون األمور كام أريد ولكن أريد 

أن أعرف كيف ميكنني السيطرة عىل انفعااليت 

وغضبي عندما ال يعجبني شيئاً ما أو يتحداين 

أحدهم. كام أريد أن أعرف كيف أحل األزمات 

دون اللجوء إىل العنف. سيمكنني ذلك من اإلبقاء 

عىل عالقايت جيدة مع أقراين وإخويت وأهيل. 

2. نصيغ هدفنا عىل أن يكون واقعي يتضمن 

النتيجة التي نرغب بالوصول إليها ومتى نرغب 

بتحقيقه، مثالً:"بنهاية العطلة الدراسية الصيفية 

)متى؟(، أريد أن )الفعل( أترصف بطريقة غري 
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عنيفة مع أقراين )النتيجة(".

3. نحدد ما هي األمور واملعلومات واملهارات التي 

نحتاجها للوصول إىل غايتنا. يف املثل أعاله، يتطلب 

ذلك معرفة ما هي أساليب التعامل مع األزمات 

وخطوات الرد الحازم باإلضافة إىل مهارة إدارة 

النزاع والرد الحازم. 

4. نبحث عن كيف سنكتسب املعلومات 

واملهارات، هل سنقرأ عن املوضوع؟ هل سنلتحق 

بدورة تدريبية عىل املهارات الحياتية؟ من 

سيساعدنا يف ذلك؟ كم من الوقت سيتطلب 

التمرن عىل ذلك؟ متى وكيف سنقوم بتطبيق 

املهارة التي سنتعلمها؟     

5. نضع خطة لتحقيق هدفنا بحيث تتضمن املهام 

التي يجب القيام بها ومتى يجب القيام  بها وماذا 

تتطلب من موارد مادية وبرشية. مثالً قد تحتوي 

الخطة عىل املهمة اآلتية:

6. نتشارك بهدفنا ومرشوعنا مع اآلخرين املهمني 

يف حياتنا فذلك قد يعطينا نظرة أخرى للوضع ورمبا 

قد ينتج عن ذلك تغيري يف الخطة لجعلها أفضل. 

7. نبدأ بتنفيذ خطتنا وندون األمور التي قمنا بها 

لتحقيق هدفنا، تاريخ القيام بها، املدة التي استغرقته، 

ماذ تعلمنا، ماذا شعرنا، ما هي التكلفة، وغريها. 

بإمكاننا اللجوء إىل دفرت نكتب عليه أو إىل الحاسوب 

أو إىل التسجيل الصويت أو املريئ-املسموع. 

8. نتابع تقدمنا نحو الهدف ونحتفل باإلنجازات 

التي نحققها للوصول إىل غايتنا، فنكافئ أنفسنا 

بالطريقة التي نرغب بها لنتشجع عىل مواصلة 

عملنا نحو تحقيق هدفنا. 

9. نقيِّم هدفنا والنتائج، مثالً: هل متكنا بنهاية 

هذا اإلسبوع من الترصف بطريقة غري عنيفة؟ هل 

أصبحنا نعتمد املهارات التي تعلمناها دامئا أم 

أننا نلجأ إىل العنف أحيانا؟ ما هو شعورنا؟ هل 

سنعتمد السلوك الجديد دامئا؟ إىل ماذا نحتاج 

للمثابرة بسلوكنا بعيداً عن العنف؟ قد ينتج عن 

تقييمنا خطة ثانية نسعى لتنفيذها بهدف تعزيز 

سلوكنا واملهارات التي اكتسبناها.

كيف بإمكاننا مساعدة الشباب عىل بناء تقدير 

الذات املرتفع؟

ننظر إىل الشباب عىل أن لديهم نقاط قوة    

وصفات متيزهم.

نتخذ موقفاً إيجابياً من الشباب.   

نصغي لهم ومننحهم الفرص للتعبري واملشاركة    

ضمن حدود احرتام اآلخرين.

نقّدم لهم الحب والتشجيع والدعم.   

نثني عىل إنجازاتهم عندما يقومون بأمر جيد.    

نشدد عىل الصفات اإليجابية للشباب.    

منتنع عن وضع الشباب يف مواقف يكون الفشل    

نتيجتها الحتمية.

منتنع عن السخرية من الشباب والتهكم بهم.   
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نسلم عىل الشباب عندما نلتقي بهم أينام كان؛    

أي يف املؤسسة أو املجتمع.

نعطي أهل الشباب مالحظات إيجابية عن    

أبنائهم وبناتهم.

نخرب الشباب بالقرارات التي قد تؤثر عليهم.   

نساعد الشباب عىل تحديد أهدافهم.   

نُعطيهم مسؤوليات معينة ونزيد من مستواها    

بحسب قدراتهم. 

نُوفّر الفرص للشباب الكتساب املهارات الحياتية    

والحس حركية. 

منتنع عن معاقبة الشباب ولو بإيجابية أمام    

اآلخرين.

نقر بالخطأ ونعتذر فيدرك الشباب أّن الجميع    

قد يرتكب خطأ ما لكن املهم االستفادة من هذه 

األخطاء وعدم معاودتها.
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األنشطة المقترحة
قدر ذاتك! اصح

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 

تعريف تقدير الذات    

تحديد أهمية تقدير الذات وأثره عىل الشباب   

تعداد خصائص األشخاص الذين يتمتعون بتقدير ذات مرتفع أو منخفض   

45 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني عىل الشكل التايل: 

سنتعرف عىل مهارة تقدير الذات من خالل نشاط كبري    

سنتوزَّع عىل أربع مجموعات، عىل كل مجموعة أن تختار حجر الداما الخاص بها وتحركه عىل لوح اللعب   

تجيب كل مجموعة عىل السؤال التي تحصل عليه نتيجة تحريك حجر الداما بحسب العدد الذي تحصل    

عليه عندما ترمي الرند 

يف حال مل تتمكن املجموعة من اإلجابة عن السؤال، يأيت دور املجموعة اآلتية لرتمي الرند   

تربح املجموعة التي تصل إىل نقطة الوصول.     

ع املشاركني)ات( عىل 4 مجموعات من 4-5 أشخاص 2. نوزِّ

3. ننفذ النشاط )20 دقيقة( 

4. نناقش: )20 دقيقة(

ما هو تعريف تقدير الذات؟   

متى تبدأ عملية بناء تقدير الذات؟    

كيف ميكننا بناء تقدير الذات؟    

ما العوامل املؤثرة عىل بناء تقدير الذات؟   

ما هي خصائص الشخص الذي يتمتع بتقدير ذايت مرتفع؟    

ما هي خصائص الشخص الذي يكون تقديره لذاته منخفض؟   

ما هي أهمية تقدير الذات املرتفع؟   

5. نلخص )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح اللعبة )ورقة العمل(   
نرد )2(   
أحجار داما مختلفة األلوان )4(   
رشيط الصق   
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مضمون اللعبة: أوراق العمل

مربع 1: نقطة االنطالق 

مربع 2: انتقل إىل املربع األقرب الذي عليه وسيلة لبناء تقدير الذات

مربع 4: قل بصوت عال:"أنا أستطيع أن ..."

مربع 6: عدد سببني يؤثران عىل تقدير الذات

مربع 8: تذكر أوقات شعرت بالرضا مبا قمت به 

مربع 10: فخور أو مغرور )انتقل خطوة إىل األمام أو ارجع خطوة إىل الوراء(

مربع 12: عدد 3 قيم تؤمن بها

مربع 14: ال أتقبل الخسارة )ارجع خطوتني اىل الوراء(

مربع 15: عدد ثالث صفات لشخص ال يقدر ذاته

مربع 17: أنا ذو قيمة! )أعط سببا وتقدم 4 خطوات(

مربع 19: ال أقارن نفيس باآلخرين

مربع 20: تقديرك لذاتك ضعيف )ارجع 7 خطوات إىل الوراء(

مربع 23: أكون دامئا صادقاً مع نفيس )تقدم خطوة(

مربع 25: اخرت شخصا ما وقل له أمرا إيجابيا عنه

مربع 27: عدد 3 أمور تتقنها

مربع 29: اذكر أمراً تظن نفسك غري قادر عىل القيام به

مربع 32: عدد 3 صفات لك ترى أنها إيجابية 

مربع 33: أنت متوتر تقدم 3 خطوات 

مربع 35: ابتسم نحن نساندك

مربع 37: عدد 3 أمور فشلت يف تحقيقها 

مربع 39: عدد 3 نتائج لتقدير الذات املرتفع

مربع 41: أذكر يشء تحلم بأن تقوم به

مربع 43: عدد 4 صفات لشخص تقديره لذاته مرتفع

مربع 45: قل يشء ايجايب مل تقله من قبل 

مربع 47: أنا مزعج! أنا ضعيف! سأرجع 10 خطوات!!  

مربع 50: نقطة الوصول
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1
نقطة االنطالق

2
انتقل إىل املربع 
األقرب  الذي 

عليه وسيلة لبناء 
تقدير الذات

34
 قل بصوت عاٍل 
"أنا أستطيع 

أن...." َ

5 6
عدد سببني  

يؤثران عىل تقدير 
الذات

7

8
تذكر أوقات 

شعرت بالرضا مبا 
قمت به بنجاح

910
فخور أو مغرور 
)انتقل خطوة إىل 
األمام أو ارجع 

خطوة

1112
عدد 3 قيم 
تؤمن بها

1314
ال أتقبل الخسارة 
)ارجع خطوتني 

اىل الوراء(

15
عدد 3 صفات 
لشخص ال يقدر 

ذاته

1617
أنا ذو قيمة! 

)أعط سببا وتقدم 
4 خطوات(

1819
ال أقارن نفيس 

باآلخرين

20
تقديرك لذاتك 
ضعيف )ارجع 
7 خطوات إىل 

الوراء(

21

22
النشاط

23
أكون دامئاً صادق 

مع نفيس

2425
اخرت شخصا ما 
وقل له أمراً 
إيجابياً عنه

2627
عدد 3 أمور 

تتقنها

28

29
 اذكر أمراً تظن 
نفسك غري قادر 
عىل القيام بها  

303132
 عدد 3 صفات 
لك ترى أنها 

إيجابية يف ذاتك 

33
 أنت متوتر تقدم 

3 خطوات

3435
 ابتسم  نحن 

نساندك

3637
 عدد 3 أمور 
فشلت بها

3839
 عدد 3 نتائج 
لتقدير الذات 

املرتفع

4041
 اذكر يشء تحلم 

بأن تقوم به

42

43
 عدد 4 صفات 
لشخص تقديره 

لذاته مرتفع

4445
 قل يشء إيجايب 
مل تقله من قبل

4647
 أنا مزعج! أنا 
ضعيف! أنا 
سأرجع 10 
خطوات!!

4849

50
 نقطة الوصول

من املهم أن نؤمن جو من الثقة واحرتام اآلخر حيث ال يسخر أحد من إجابات اآلخر.    أفكار لنا! 

نتأكد من أن قواعد النشاط واضحة للجميع.    

ميكننا أن نطبع اللعبة عىل لوح أو قطعة قامش كبري بحيث ميكننا إعادة استعاملها أكرث من مرة. كام    

بإمكاننا أن نلونها ونزينها.
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كل عام وأنت واٍع لذاتك 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 

تعريف الوعي الذايت   

تحديد خصائصهم الذاتية   

45 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(

أنت شاب/شابة تبحث)ين( عن عمل، تم االتصال بك من أحد أهم الرشكات التي كنت تحلم بالعمل    

معها وتم تحديد موعد ملقابلة. خالل املقابلة طرح عليكام السؤال اآليت:"من أنت؟"

ستعملون عىل انفراد لإلجابة، بكل صدق وشفافية عىل هذا السؤال الشخيص وبشكل تعطون كافة    

التفاصيل عن أنفسكم. 

2. يعمل املشاركون لإلجابة عىل هذا السؤال )10 دقائق(

3. نطلب ِمْن َمن يرغب أن يتشارك بإجابته مع املجموعة الكربى )10 دقائق( 

4. نسأل ونناقش: )10 دقائق(

هل قام أحدكم مبثل هذا التمرين من قبل؟ يف أي إطار؟    

ما هي أصعدة املعلومات التي تم إعطائها )صفات نفسية و/أو جسدية، خصائص، مهارات، إنجازات، قيم،    

مواقف، وغريها(؟

ما رأيكم بهذا التمرين؟    

5. نُعرّف الوعي الذايت وأهميته ونحدد أنه الخطوة األوىل عند العمل عىل ذاتنا ليكون تقديرنا لذاتنا مرتفع.  

)10 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأقالم وأوراق   

أوراق العمل
--

أفكار لنا!

نتأكد من أن يشمل الوصف الذايت مختلف األصعدة التي تكون اإلنسان.   

يف حال مل يرغب أحد يف التشارك بإجابته مع املجموعة، نرشح أنه من املهم أن تكون معرفتنا لذاتنا شاملة    

ونعطي أمثلة ونطلب من املشاركني)ات( أن يراجعوا أوراقهم فرمبا يرغبوا يف إضافة أمور مل يذكروها سابقاً.

يف حال مل يستطع أحد املشاركني)ات( أن يجيب عىل السؤال، ال نحرجه، ونبني أهمية أن نكتشف ذاتنا يك    

نتمكن من العمل عىل أنفسنا للوصول إىل أهدافنا وطموحاتنا.  
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أشيد بناء تقدير الذات المرتفع  

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 

تعداد خطوات بناء تقدير ذات مرتفع      

60 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح التمرين للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(

ستعملون ضمن مجموعات عىل تحضري قالب حلوى من 3 طبقات، فأطلقوا العنان ملخيلتكم، ملشاعركم،    

ملهاراتكم، رغباتكم،...

سنوزع عليكم ورقة العمل وعليكم أن تكتبوا ما هي األمور التي تحتاجونها إلنجاز قالب الحلوى هذا    

)املواد، املهارات، وغريها( يف الطبقات الثالث بحسب نوعها.  

ع املشاركني)ات( إىل مجموعات ال يتجاوز عددها 5-6 أشخاص 2. نوزِّ

3. نوزع رسم لقالب حلوى من 3 طبقات عىل املجموعات 

4. تعمل املجموعات عىل إنجاز عملها وتزيني قالب الحلوى )15 دقائق( 

5. تعلق كل مجموعة ورقتها عىل الحائط 

6. نطلب من املشاركني)ات( التنقل يف القاعة ومعاينة قوالب الحلوى )10 دقائق(

7. نناقش األجوبة مع املشاركني)ات(  )10 دقائق(

8. نربط األجوبة بالخطوات الثالثة للعمل عىل تقدير الذات املرتفع ونرشح هذه األخريةا )15 دقيقة( 

9. نلخص  )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

نسخ من رسم قالب حلوى 3 طبقات عىل عدد املجموعات   

أقالم تلوين وحوائج للزينة   

رشيط الصق   

لوح قالب وأوراق وأقالم   

رسم لقالب حلوى 3 طبقات أوراق العمل
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أفكار لنا!

بعض املكونات لقالب الحلوى:

نتأكد من أن يُنّوع املشاركني)ات( باألمور/االحتياجات الالزمة لصناعة قالب الحلوى.   

ميكن يف نهاية الجلسة أن نحرض قالب من الحلوى نتقاسمه مع املشاركني)ات( بحيث نضع عىل كل قطعة    

ورقة مكتوب عليها: أنا أستطيع، أنا أعرف، أنا قادر، أنا أريد، أنا مسؤول،...  

من املمكن استبدال قالب الحلوى بأي منتج آخر أكرث مالمئة ملجموعة الشباب التي نعمل معها، مثال":    

صناعة طاولة طعام، أو تركيب مولد كهربايئ وغريها. 

عنارص مادية

- املواد: طحني، بيض، الخ

- األموال لرشاء املواد 

- توفر املطبخ 

- الوقت 

عنارص نفسية

- أن أكون مستعد لصنع قالب 

الحلوى 

- أن أحب الحلوى

- لدي هدف بصناعة قالب حلوى 

- الرغبة مبشاركته مع األصدقاء

- ال أحب ساعات العمل الطويلة 

للتحضري ورشاء املكونات

مهارة

- أن أجيد الطبخ 

- أجيد تنظيف األواين

- أحسن الضيافة

- ال أجيد أن اصنع غري 

صنف واحد

أهداف قيد التحقق

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 

تحديد أهداف يرغبون بالعمل عىل تحقيقها    

رسم خطة لتحقيق هذه األهداف   

100 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نُذكّر املشاركني)ات( أننا يف الخطوة الثانية من خطوات بناء تقدير الذات املرتفع تناولنا أهمية أن تكون لنا 

أحالم نعمل جاهدين لتحقيقها وأنه من أجل تحقيق أهدافنا علينا أن نضع خطة عمل )5 دقائق(

2. نطلب من كل مشارك التفكري بهدف يريد أن يحققه وكتابته عىل ورقة أمامه )10 دقائق(

3. نطلب ِمْن َمن يرغب أن يقرأ الهدف الذي اختاره )5 دقائق(

4. نناقش: )10 دقائق(

هل النتيجة التي نريد الوصول إليها واقعية؟    
هل تم تحديد الفرتة الزمنية؟   

هل ما نريد الوصول إليه محدد ويتعلق بنا أم أنه أمر عام ويتعلق باآلخرين؟    

5. نطلب من املشاركني)ات( مراجعة أهدافهم إذا لزم األمر ونتأكد من أنها أصبحت واقعية ومحددة ومرتبطة 

بزمن )10 دقائق(
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خطوات 

تنفيذ 

النشاط

6. نرشح التمرين عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(

نحن يف بداية العام و هذه السنة سيتم انتخاب عريف/مسؤول عن الغرفة. الجميع مؤهل ليك يكون يف    

هذا املوقع. ستتم عملية االنتخاب بناء عىل خطة عمل كل شخص منكم.

ستختارون هدف شخيص تريدون تحقيقه يف مدة زمنية محددة ومن ثم األنشطة التي ستقومون بها    

للوصول إىل هدفكم بناء عىل ورقة العمل التي سنوزعها عليكم

7. نوزع ورقة العمل عىل املشاركني)ات( ونرشحها )5 دقائق(

8. يعمل املشاركون عىل وضع خطتهم بناء لألهداف التي حددوها )15 دقيقة(

9. يعرض املشاركون برنامجهم )15 دقيقة(

10. نناقش مكونات الخطة ومناسبة األنشطة وإمكانية تنفيذها واألمور التي يتطلبها تنفيذه  )10 دقائق(

11. نناقش ونرشح الخطوات التي تيل التخطيط )10 دقائق(

يختار كل مشارك الشخص الذي سيمثله فيكتب اسمه عىل ورقة صغرية ويضعها يف علبة/صندوق ومن ثم 

نفرز األصوات ونعلن الفائز )10 دقائق(

املوارد 

الالزمة

نسخ من ورقة العمل "برنامج عميل" عىل عدد املشاركني)ات(   

لوح قالب وأوراق وأقالم   

علبة/صندوق   

أوراق بيضاء صغرية   

أوراق العمل

برنامج عميل

1. ما الذي أريد تحقيقه؟ )أريد أن...النتيجة(

2. متى أريد أن أحقق ذلك؟

3. ما هي األمور الواجب القيام بها للوصول إىل النتيجة التي أريدها؟

4. كيف سنؤمن هذه األمور؟ 

5. ما هي املعوقات لتحقيق هديف؟ وكيف ميكنني أن أتخطّاها؟

خطة العمل

هديف أن )متى، أريد أن...ماذا(:

أفكار لنا!
نتأكد من أن األهداف شخصية، مثال:"أريد أن أترصف بحزم ..."، "أريد أن أنجح يف امتحان الفصل األول"...   

نشجع املشاركني)ات( عىل استعامل وسائل مختلفة لعرض مخططهم مثل الرسم، الكمبيوتر...   

من سيقوم بها؟متى سأقوم بها؟ملاذا؟النشاطات واملهام

)االستعانة 

بآخرين(

 املوارد )املادية 
والبرشية(
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مستقبلي المهني 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تحديد هدف مهني شخيص قابل للتحقيق.    
رسم خطة لتحقيق الهدف.   

85  دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح للمشاركني)ات( النشاط عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
الهدف من النشاط هو التدرُّب عىل صياغة هدف مهني يخص مستقبلكم املهني عىل أن يكون واقعياً    

ومالمئاً للمهنة التي تتدربون عليها 
سيختار كل منكم هدفا مهنيا له ويقوم بصياغته   
سأمر عليكم للتأكد من سري األمور كام بإمكانكم طلب املساعدة خالل صياغة األهداف     
بعد ذلك، ستقومون بوضع خطة عمل لتحقيق األهداف بناء عىل منوذج سنوزعه عليكم   

2. يعمل املشاركون عىل صياغة األهداف )10 دقائق( 
3. نوزع عىل املشاركني)ات( منوذج لخطة تحقيق الهدف )ورقة العمل(

4. يعمل املشاركون عىل وضع خطة العمل )20 دقيقة( 
5. نطلب من 3 أو 4 مشاركني)ات( عرض خططهم ونناقشها مع املجموعة معلقني عىل نقاط القوة واألمور 

الواجب تحسينها )30 دقيقة(
6. نطلب من الجميع مراجعة خططهم يف ضوء النقاش ونتأكد من ذلك )15 دقيقة(

7. نطلب منهم مناقشة خططهم مع أرسهم ومن ثم االحتفاظ بها للرجوع إليها من وقت إىل وقت وتحديد 
التقدم الحاصل )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

نسخ من خطة العمل حسب عدد املشاركني)ات(   

لوح قالب وأوراق وأقالم و/أو حاسوب وجهاز عرض   

أوراق العمل

منوذج خطة العمل لتحقيق األهداف
االسم :

الهدف: 
مثال: يف نهاية 2012 ستكون يل أسواق يف منطقتي تتمتع بسمعة جيدة وتدر عيل ربحا ال يقل عن 500 ألف 

دينارا شهريا. 

املهمة      ملاذا          الوقت )من – إىل(       من يساعدين    املوارد التي أحتاجها
-1
-2

-3

أفكار لنا!

من املهم التأكد من واقعية ومالءمة الهدف الذي وضعه كل مشارك قبل الطلب منهم وضع الخطة.   
خالل إعداد الخطط، نؤكد عىل عدم وجود تقييم/ درجات بل أّن الهدف مساعدة الشباب يف اختيار    

األهداف الصحيحة وبلورة كيف سيتم تحقيقها.
منر عىل كل املشاركني)ات( لنتأكد من أن الخطة التي وضعوها قابلة للتحقيق.    

من املمكن أن يشارك العامل اإلجتامعي يف نهاية الحلقة بعرض كيف نجح يف حياته املهنية و ما هي خطته.   



٦٠

دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق | المهارات الحياتية - اإلدراكية و العاطفية

مهارة إدارة العواطف والمشاعر   

معلومات مرجعية

ما هي العواطف؟

العواطف هي املشاعر التي ترتجم جسمياً وإدراكياً 

من خالل عالمات معينة تساعدنا عىل التفريق 

بني عاطفة وأخرى أي بني الفرح والغضب والحزن 

والقلق وغريها. 

تكون العواطف إما إيجابية ومرغوبة كالفرح 

والغبطة والحب والثقة وإما سلبية ومزعجة 

كالغضب والحزن والقلق والخسارة والصدمة 

وغريها. 

تعترب الثقة والخوف والدهشة والحزن واالشمئزاز 

والغضب والتوقع والسعادة من املشاعر األساسية 

بحسب األخصايئ النفيس روبرت بلوتشيك )1980(، 

الذي صنف املشاعر األخرى كأولية وثانوية ومن 

الدرجة الثالثة. كام قام بتصنيفها أخصايئ نفيس آخر 

باروت )2001( إىل مجموعات من املشاعر. 

الهدف من وجود املشاعر هو أن نبقى عىل قيد 

الحياة وأن نكون معظم األوقات يف حالة تحفيز. 

فالعالمات واإلشارات الناتجة عن املشاعر تدفع بنا 

إىل الترصف لنحمي أنفسنا أو نغري وضع يزعجنا أو 

نبقى يف وضع يشعرنا بالراحة، فمثالً عندما نشعر 

بالخوف من أمر ما، نجري ونختبئ. 

كام تساعدنا مشاعرنا عىل فهم أمر ما أو اتخاذ قرار 

ما؛ فمثالً، عندما نفكر بأمر يتعارض مع قيمنا نشعر 

باالنزعاج وعدم الثقة فمشاعرنا تدلنا عىل أن هذا 

األمر يسء. كذلك األمر عندما نتخيل ماذا سيحدث 

يف حال نفذنا قرارا ما، تُطلعنا مشاعرنا عىل أن هذا 

األمر غري جيد مام يدفعنا إىل التفكري بحل آخر 

واختياره.  

فضالً عن ذلك، إن مراقبة العالمات الجسدية 

وعالمات الوجه الشخصية ولدى اآلخرين مُيّكننا 

من اكتشاف ماذا يحدث داخلنا ولدى اآلخرين 

ويساعدنا عىل معرفة كيف يجب الترصف تجاه 

اآلخرين والعكس صحيح.

ما هو الغضب؟

يعرّف الغضب عىل أنه عاطفة إنسانية أساسية 

وطبيعية، فهو "يرتبط بالتفسري السيكولوجي بأن 

الشخص قد تعرض لألذى، أو الظلم أو الرفض وامليل 

إىل إبطال ذلك من خالل االنتقام ومقابلة األذى 

باملثل"20. 

ويتصف الغضب بالعداء تجاه شخص أو يشء ما 

دته ساعة من المطالعة"، مونتيسكيو "لم ُأَصب مّرة بحزن عميق إال وبدَّ
"إن من يفقد رباطة جأشه، يخسر المعركة"، مفكر

"التفكير اإليجابي سيجعلك تفعل كل شيء بشكل أفضل مما سيجعلك التفكير السلبي بك"، زيج زيجلر

20 http://en.wikipedia.org/wiki/Anger, July 2011
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نشعر أنه تَقّصد أذيتنا أو ظلمنا. قد يكون الغضب 

أمراً إيجابياً فهو قد يدفعنا للتعبري عن املشاعر 

املزعجة ويحفزنا إليجاد حلول للمشاكل. 

ينتج الغضب من عوامل خارجية )شخص ما، موقف/

وضع ما، كلمة ما وغريها( و/أو داخلية )فكرة ما، 

ذكرى لحدث ما أو شخص ما وغريها(. 

والغضب بحد ذاته ليس سيئاً أو جيداً لكن طريقة 

التعبري عنه ميكن أن توصف بالجيدة أو السيئة. إذ 

تختلف الطريقة التي يعرب فيها الناس عن غضبهم 

من شخص إىل آخر؛ فإما أن تكون إيجابية ومناسبة 

ومبنية عىل احرتام الذات واآلخر أو أن تكون 

سلبية وغري مناسبة كالرصاخ، التخريب، اللجوء إىل 

اإليذاء الجسدي و/أو النفيس وغريها من جهة أو 

كبت الغضب دون التعبري عنه من جهة أخرى. إن 

اللجوء إىل هذه الطرق يقلل من احرتامهم لذاتهم 

ولآلخرين ويتسبب باألذى لهم وملن حولهم ومتنعهم 

من الحصول عىل ما يريدون، عندها يصبح الغضب 

مشكلة.  

ما هي عالمات الغضب21؟

لقد حدد أحد أساتذة العلوم النفسية والسلوك 

االجتامعي ر. نوفاكو أن للغضب ثالث مكونات: 1- 

إدرايك )التقييم(؛ 2- جسدي-عاطفي )توتر وإثارة( 

3- سلويك )االنسحاب والعدائية(.

أما العالمات فيمكن تصنيفها عىل الشكل اآليت:

21 Adapted from Anger Management, Resource Sheet, Cancer Institute NSW, Alexandria,
www.cancerinstitute.org.au,  

عالمات سلوكيةعالمات ذهنية    عالمات جسدية

عدم القدرة عىل املحافظة عىل    

الهدوء أو الجلوس بهدوء والدوران 

والتحرك والسري برسعة

الصوت يرتفع تدريجياً ويصبح    

أكرث حده

رضب الكف   

االرتطام بيشء ما   

توارد أفكار سيئة وعدائية عىل    

الذهن مثالً سرتى ماذا سأفعل، لن 

أسكت عن األمر، من يعتقد نفسه، 

سوف أريه قيمة نفسه وأفكار أخرى 

تؤثر عىل ثقتنا بأنفسنا

عدم القدرة عىل الرتكيز    

تسارع يف األفكار    

تفكري مشوش    

تعميامت   

االنزالق إىل االستنتاجات   

أفكار غري عقالنية   

تسارع التنفس    

ازدياد رسعة دقات القلب   

تشنج يف عضالت العنق والفك    

والكتفني واملعدة والصدر  

اإلحساس بالتوهج )األذنني والوجه(    

أو الربودة 

إطباق األصابع    

رصير األسنان   

وجع يف الرأس   

ازدياد التعرق   
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ما هي نتائج التعبري السلبي عن الغضب؟   

إن عدم القدرة عىل السيطرة عىل الغضب بشكل 

متكرر يرتك آثاراً مزمنة عىل مختلف أوجه حياتنا:

اآلثار الصحية: يؤدي الغضب املزمن إىل أمراض    

القلب والسكري وارتفاع يف معدل الكولسرتول 

وضعف يف جهاز املناعة واألرق وارتفاع يف ضغط 

الدم.

اآلثار النفسية: سوء استخدام الطاقة العقلية    

والنفسية، صعوبة يف الرتكيز وتفكري مشوش، عدم 

التمكن من رؤية الصورة اإليجابية لألمور، عدم 

القدرة عىل التمتع بالحياة وغريها. ينتج عن ذلك 

الكآبة والضغط ومشاكل نفسية أخرى. 

اآلثار االجتامعية: يؤدي الغضب املزمن أيضاً إىل    

فقدان احرتام الزمالء يف العمل واملسؤولني ونفورهم 

مّنا باإلضافة إىل إمكانية فقدان الزبائن. كام يؤثر 

عىل عالقاتنا مع اآلخرين ويقلل من ثقتهم بنا 

ويؤثر سلباً عىل طريقة تعاملهم معنا لجهة الصدق 

والراحة واالنفتاح. 

كيف ميكن إدارة الغضب؟ 

إدارة الغضب تعني عدم كبته وإمنا التعرف عىل 

األسباب واألفكار واملشاعر املؤدية إليه وإيجاد 

طرق للتعامل معه والتعبري عنه بطرق بناءة. 

باستطاعتنا السيطرة عىل غضبنا والتعبري عنه 

بطريقة إيجابية لكن ذلك يتطلب جهداً يف التعرف 

عىل املواقف التي تدفعنا إىل الغضب باإلضافة إىل 

اختيار اإلسرتاتيجية التي تناسبنا وتطبيقها والتمرس 

عليها مام يجعل األمر سهالً بعد ذلك.  

إن التعبري بإيجابية عن غضبنا له فوائد عديدة فهو: 

يشعرنا بالتحسن   

يجعلنا نبني عالقات أفضل مع اآلخرين   

ميكننا من الحصول عىل ما نريد وتحقيق أهدافنا   

يسمح لنا بعيش حياة سليمة ومرضية   

نتذكر!

ليس من الجيد أن نقمع ونتجاهل غضبنا.    

قد يؤدي التعبري السلبي عن الغضب إىل خوف    

اآلخرين منا وانصياعهم لرغباتنا وأوامرنا لكن هذا 

ال يجعلهم يحرتموننا بل عىل العكس.

بإمكاننا السيطرة عىل كيفية التعبري عن غضبنا،    

 فنحن منلك الخيار يف طريقة إظهار الغضب. 

إذاً، من املهم أن نتبع الخطوات اآلتية:

1. نتعرف عىل املواقف/األمور/النشاطات/

األشخاص/األماكن التي تثري غضبنا واألفكار املرتبطة 

بها. نحدد ما هي األسباب الحقيقية الكامنة وراء 

غضبنا؟ فغالباً ما يكون الغضب ناتجاً عن األفكار 

التي متر يف ذهننا نتيجة تعرضنا ملوقف ما وتفسرينا 

لهذا املوقف أو الوضع. هل مناقشة مواضيع 

ساخنة عندما أكون متعباً تثري غضبي؟ هل عدم 

حصويل عىل تنويه من املسؤول أثار غضبي ألن 

ذلك يعني أنني ال أقوم بعميل جيداً؟ هل عدم 

موافقة اآلخرين عىل مشاركتي يف املباراة جعلني 

أغضب ألن ذلك يعني أنني لست العباً جيداً؟    
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غالباً ما يحدث أمراً ما يؤدي إىل فكرة ما وينتج 

عن ذلك شعور ما؛ مثال: علمت أنه مل يتم قبويل يف 

املعهد الذي أردت االنضامم إليه إلكامل دراستي، 

فكرت بأنني شخص فاشل وشعرت باالستياء 

والغضب.

1. نفكر: 

هل يستحق األمر أن أغضب؟ أن أعطيه من    

طاقتي و/أو وقتي؟ 

هل بإمكاين القيام بيشء حيال الوضع؟ كيف    

ميكنني تفادي هذا الوضع؟ 

كيف ميكنني أن أفكر بطريقة مختلفة؟   

هل ما سأقوله أو أفعله مناسب؟ ما هي نتائج    

ذلك؟ هل سأحصل عىل ما أريد؟ 

2. منارس اسرتاتيجيات السيطرة عىل الغضب 

والتهدئة املناسبة لنا: 

نحدث نفسنا عىل الشكل اآليت: "فألهدأ، ليس    

هنالك داعي للغضب"، "مثل هكذا أمور تحدث 

فلامذا الغضب؟"، "ميكنني أن أحل األمر دون 

اللجوء إىل العنف الجسدي أو اللفظي؟"، 

نخرج من املكان     

نتجاهل املوقف/الشخص الذي يسبب الغضب   

نتنفس عميقاً    

نعد إىل العرشة أو نعد عكسياً قبل اإلقدام عىل    

أي ترصف

نغري األفكار التي تتسبب بشعورنا بالغضب    

نتحدث بإيجابية إىل الذات )لقد تعلمت شيئاً    

جديداً عن نفيس( 

نستمع إىل املوسيقى    

منارس متارين االسرتخاء    

منارس رياضة الركض أو امليش الرسيع   

نتخذ وضعية مريحة ونغمض عينانا، نتخيل أننا    

يف مكان هادئ، نستنشق الهواء بعمق من األنف، 

أمناط التفكري السلبي التي تؤدي إىل تفاقم الغضب لدينا: 

التعميم؛ "أنت دامئاً ال تستمع إىل وال تقدر أفكاري"، "ال أحد يحرتمني يف هذه العائلة"، "ال أحد يصغي إىل عندما أبدي رأي"،    

"أل أحد يقدر مساهاميت" وغريها.

التمسك بنظرتنا حول "كيف يجب أن تكون األمور" والغضب حني ال تتوافق آراء اآلخرين والحقائق مع هذه النظرة.    

القفز إىل االستنتاجات واعتبار أننا نعرف ما يفكر ويشعر به اآلخرين وأنهم يتعمدون إغضابنا وإزعاجنا.    

البحث عن األمور الصغرية التي تزعجنا والتفكري بها متغاضني عن األمور اإليجابية مام يؤدي إىل تفاقم غضبنا.   

لوم اآلخرين عىل األمور التي تحدث لنا بدل أن نتحمل مسؤولية أعاملنا.    

نتعرف عىل عالمات الغضب الشخصية )انظر الجدول أعاله(
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نبقى مركزين عىل الصورة يف ذهننا، نخرج الهواء 

ببطء من الفم. نفتح عينانا أو نستنشق الهواء 

بعمق من األنف ونحبسه لثوان، ثم نخرجه ببطء 

من الفم ونكرر ذلك عدة مرات. 

نتكلم مع صديق أو األهل أو شخص من العائلة    

نرتاح إليه، فذلك قد يجعلنا ننظر إىل األمور 

بطريقة أخرى ويشعرنا بالراحة. 

مندد أو ندلك األعضاء التي نشعر أنها تتشنج   

نقوم بأعامل تساعدنا عىل االبتعاد عن األفكار    

السلبية ونركز عليها؛ مثالً: تنظيف املنزل، الرسم، اللعب 

عىل آلة موسيقية، زرع النباتات يف الحديقة وغريها.

3. نعرب عن غضبنا بإيجابية: 

دون أن نقلل من احرتام اآلخرين   

نتطرق إىل مشاعرنا مركزين عىل الحارض دون    

الغوص يف أحداث املايض 

نبدي التسامح مبتعدين عن الرغبة باملعاقبة   

نضع العالقة كأولوية   

ننسحب من الخالف يف حال شعرنا أننا لن نصل    

إىل حل. 

ما هو األىس؟ 

األىس هو األمل العاطفي الذي نشعر به عند خسارة 

شخص أو يشء ما نحبه. يعترب األىس استجابة 

طبيعية للخسارة. غالباً ما يرتبط الشعور باألىس 

مبوت شخص ما فتكون درجة األىس عالية جداً 

ولكن من املمكن أن ينتج عن انتهاء عالقة أو 

صداقة ما أو خسارة العمل أو املوارد املادية أو 

الصحة أو إصابة شخص عزيز علينا مبرض خطري 

وغريها من األمور.

تزيد درجة األىس بحسب حجم ونوع الخسارة. 

تختلف مشاعر األىس من شخص إىل آخر وتتأثر 

بشخصية هذا األخري وقدرته عىل املواجهة وخربته 

ودرجة إميانه ونوع الخسارة وغريها من األمور. 

يتطلب التعايف الوقت وتختلف املدة من شخص إىل 

آخر وهي عملية تدريجية من غري املمكن فرضها 

عىل الشخص أو الترسيع بها. 

نتذكر!

من املهم مواجهة األمل والتعامل معه إذ إن    

تجاهله يزيد األمور سوًء.

إن التعبري عن األمل والحزن بالبكاء مثالً ليس    

ضعفاً عىل العكس فهو يساعد يف عملية الشفاء.

ليس هنالك من مدة معينة للشفاء من األمل كام    

أنه ليس هنالك من طرق محددة للتعبري عن األىس. 

ما هي عوارض األىس؟

لقد حددت الطبيبة النفسانية اليزابيت كوبلر روث 

)1969( مراحل األىس بخمسة مراحل عىل الشكل اآليت: 

1. اإلنكار: ، يف بعض األحيان تيل الخسارة فرتة 

حيث نرفض ما حدث أو يكون من الصعب تصديق 

األمر. وكثرياً، ما نسمع األشخاص الذين يختربون 

الخسارة يقولون "من املستحيل أن يحدث هذا 

األمر يل" أو "ال زلت أتوقع أن يعود إىل املنزل كل 

مساء كالعادة".  
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2. الغضب: "ملاذا أنا"؟ أو "ملاذا تركني؟" فنحن قد 

نشعر بالغضب نتيجة لخسارة شخص ما وقد يكون 

هذا الغضب موجه تجاه الذات أو الشخص نفسه 

أو األطباء وغريهم.  

3. املساومة:"أنا مستعدة للقيام بـ...إذا مل يحدث 

هذا األمر"

4. الحزن والكآبة: "أنا حزين وال ميكنني القيام بأي 

أمر ما" ويعترب الحزن أحد العوارض األكرث انتشاراً، 

فنشعر بالفراغ واليأس والوحدة والشوق. قد 

نعرب عن ذلك بالبكاء أو نشعر أننا غري مستقرين 

عاطفياً.   

5. القبول:"املوت واجب وعلينا أن نواجهه جميعاً" 

أو "من الجيد أنها مل تتعذب كثرياً بسبب مرضها" أو 

"من الجيد أنك أخربتني بهذا اآلن، أتقبل األمر..."  

باإلضافة إىل هذه املراحل قد يشعر األشخاص 

بالذنب ألنهم مل يتمكنوا من منع حدوث هذه 

الخسارة أو ألنهم قالوا أو فعلوا أموراً معينة تجاه 

الشخص أو األمر الذي خرسوه أو رمبا ألنهم شعروا 

بالراحة تجاه هذه الخسارة )وفاة شخص بعد 

سنوات عديدة من املعاناة من مرض ما(. 

تعترب هذه املراحل ردة فعل طبيعية للخسارة. 

لكن ليس من الرضوري أن مير جميع األشخاص 

الذين يختربون مشاعر األىس بهذه املراحل كافة 

وبالتسلسل نفسه؛ فقد يتامثل بعض األشخاص إىل 

الشفاء دون املرور بأية مرحلة أو قد ميرون باثنني 

فقط من هذه املراحل أو قد ينتقلون من املرحلة 

الثالثة إىل الرابعة ومن ثم يعودون إىل املرحلة 

الثانية. وبالطبع تعترب األوقات األوىل التي تيل 

الخسارة هي األصعب وتكون أطول مدة وتخف 

حدتها وطولها مع الوقت. لكن هذا ال يعني أن 

األشخاص لن يشعروا بالحزن من وقت إىل آخر 

وخصوصاً حني حدوث مواقف أو أوضاع معينة 

)الزواج أو والدة طفل أو حصول األبناء والبنات 

عىل شهاداتهم وغريها(. 

كام أن األىس يشمل عوارض جسدية كالشعور 

بالتعب والغثيان وفقدان الوزن أو زيادة الوزن، 

أوجاع وآالم مختلفة وأرق وانخفاض يف مستوى 

املناعة. 

كيف بإمكاننا التعامل مع األىس؟

1. نحصل عىل الدعم من اآلخرين املهمني يف 

حياتنا؛ كاألهل وأفراد العائلة واألصدقاء وغريهم:

يعترب الحصول عىل دعم اآلخرين خالل هذه    

املرحلة من أهم العوامل املساعدة خالل عملية 

الشفاء من مشاعر األىس. رمبا قد نعتقد أننا أقوياء 

وميكننا أن نسيطر عىل مشاعر األىس والحزن ورمبا 

مل نعتد أن نبوح مبشاعرنا ألحد. لكن يف وضع األىس 

من الرضوري أن نبوح مبشاعرنا لآلخرين ونتقبل 

عونهم ونطلب مساعدتهم. 

نلجأ إىل مامرسة الشعائر الدينية   

نلجأ إىل مجموعة دعم مؤلفة من أشخاص ميرون    

أو مروا بظروف مامثلة، فالتشارك معهم مبشاعر 

الحزن يجلب لنا الراحة النفسية

نطلب املساعدة من معالج نفيس أو مختص يف    
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الصحة النفسية لديه خربة يف هذا املجال يف حال 

صعب علينا تحمل ما منر به.

2. نهتم بأنفسنا عىل الصعيد النفيس والجسدي: 

نعرتف ألنفسنا مبشاعر األمل والحزن التي    

نختربها؛ فالتنكر لهذه املشاعر إمنا يزيد األمور 

تعقيدا ويعوق عملية الشفاء ويؤدي إىل مضاعفات 

كالكآبة والقلق الشديد واللجوء إىل تعاطي 

املخدرات باإلضافة إىل مشاكل صحية أخرى.

منتنع من أن نفرض عىل أنفسنا مشاعر معينة أو    

أن نسمح ألحد بذلك. 

نعرب عن مشاعرنا بطرق مبدعة؛ مثالً بالكتابة أو    

صنع ملف من الصور أو اعتناق قضية أو االنتامء 

إىل منظمة تعنى بأمور كان الشخص الذي فقدناه 

يهتم بها. 

نهتم بصحتنا الجسدية فنأخذ قسطاً وافراً من    

النوم والراحة ونتناول الطعام الصحي وبالكمية 

املناسبة لنا ومنارس الحركة الجسدية ومن ضمنها 

الرياضة. كام نعرف فالصحة الجسدية مرتبطة 

بالصحة النفسية فشعورنا بالراحة الجسدية ينتج 

عنه إحساس بالراحة عىل الصعيد النفيس. من املهم 

أن منتنع عن تناول الحبوب املهدئة أو الكحول 

أو املخدرات للرتويح عن النفس. فهي قد تشعرنا 

بالراحة لفرتة وجيزة لكنها لن تقيض عىل سبب 

حزننا وهي تخدر أملنا وتجعل الفرتة إىل التعايف 

أطول باإلضافة إىل أنها قد تجزنا يف مشاكل أخرى.

نخطط مسبقاً إىل كيفية تعاملنا مع األحداث    

التي قد تعيد إىل ذاكرتنا مشاعر الحزن واألىس 

وذكريات معينة مرتبطة بالشخص أو األمر الذي 

خرسناه.  

يف حال مل يتحسن الوضع أو ازداد سوء من املهم 

اللجوء إىل أخصايئ نفيس للمساعدة، إذ بإمكانه 

كشف ما إذا كنا نعاين من االكتئاب الذي تتشابه 

عوارضه كثرياً مع عوارض األىس، إال أنه يف حالة 

الحزن قد نخترب مراحل من الرضا والسعادة ال منر 

بها أبداً يف حالة االكتئاب حيث تسيطر مشاعر 

اليأس والفراغ معظم األوقات. 

ما هو القلق ؟22

يتصف القلق باختبار مخاوف وأفكار مضطربة 

وسوداوية تؤدي إىل الشعور بالتوتر )الضغط( 

وتغريات جسدية مختلفة. 

ما هي عوارض القلق؟ 

األشخاص املصابون بالعوارض املرضية للقلق 

يختربون مخاوف وأفكار معينة بشكل متكرر 

ويتفادون القيام بأمور معينة أو التواجد يف أوضاع 

معينة نتيجة القلق. كام أنهم يعانون من العوارض 

الجسدية اآلتية: التعرق، االرتجاف، الدوخة، ورسعة 

يف رضبات القلب وارتفاع يف ضغط الدم. 

كيف بإمكاننا التعامل مع القلق؟

1. نخصص فرتة زمنية معينة للقلق 

نحدد فرتة زمنية معينة خالل اليوم مثالً من    

الساعة الرابعة من بعد الظهر ولغاية الساعة 

الرابعة والنصف ونطلق عليها تسمية "فرتة القلق" 

حيث بإمكاننا خاللها فقط التفكري بكل ما يقلقنا.

22 http://www.apa.org/topics/anxiety/index.aspx, June 2011
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نختار التوقيت بعيداً عن ساعة النوم املسايئ يك    

ال تتأثر نوعية ومدة هذا األخري.

منتنع عن القلق خالل فرتات اليوم األخرى.    

ويف حال شعرنا بذلك، ندون الفكرة التي تقلقنا 

عىل ورقة ونؤجل التعامل معها إىل حني "فرتة 

القلق"، مذكرين أنفسنا أنه سيكون لدينا ما يكفي 

من الوقت للتفكري باألمر. نسعى إىل إكامل بقية 

نشاطات يومنا. 

خالل "فرتة القلق" ودون أن نتخطى املدة    

املحددة، ننظر إىل الئحة األمور املقلقة التي دوناها 

وندرس كل منها ففي حال مل تعد تزعجنا ننتقل إىل 

فكرة أخرى ونحاول أن نفكر بها يف حال ال زالت 

تسبب لنا اإلزعاج.   

2. نواجه األفكار السلبية

إن نظرتنا املتشامئة إىل العامل وطريقة تفكرينا 

ومواقفنا السلبية تؤثر إىل حد كبري يف مشاعر القلق 

لدينا. من هنا أهمية أن نغري من طريقة تفكرينا 

لجعلها أكرث واقعية وتفاؤالً. 

نفكر بسلبية وبتشاؤم عندما:    

- نرى أن الوضع سلبي يف حال مل نحصل عىل كل ما 

نريد وبالطريقة التي نريدها

- نعمم إىل ما ال نهاية خربة سيئة مررنا بها

- نركز فقط عىل األفكار السلبية ونتغاىض عن تلك 

اإليجابية بالرغم من كرثة عددها مقارنة بالسلبية

- نبني استنتاجاتنا عىل تأويالت وليس عىل وقائع 

مثالً:"بإمكاين أن أعرف انه لن يقبل باألمر" أو 

"أشعر أن أمراً سيئاً سيحدث" أو عىل العواطف 

واالعتقاد أن ما نشعر به يدل عىل حقيقة األمور 

مثالً:"أشعر بالخوف، إذا ال بد أن هنالك خطر ما 

يحدق يب" 

- نتوقع دامئاً حدوث أسوأ االحتامالت "لقد قال 

أن هنالك عدد كبري من الشباب تقدموا بطلبات 

التحاق بهذا التخصص، بالتأكيد لن يتم قبويل"

- نطلق عىل نفسنا صفات سلبية مثالً:"أنا فاشلة" 

أو "أنا خارس"

- نحمل أنفسنا مسؤولية أمور ال عالقة لنا بها؛ 

مثالً:"أنا مسؤول عن رسوب أخي ألنني مل أنصحه 

أن عليه أن يدرس أكرث".

ننظر إىل األفكار التي تقلقنا كفرضية وليس    

كواقع وندرسها عىل هذا األساس طارحني األسئلة 

اآلتية: 

- ما هي األمور التي تدل عىل أن هذه الفكرة 

واقعية؟

- ما هو مدى احتامل حدوثها؟ هل هنالك 

احتامالت أخرى ميكن أن تحدث بدالً عن ذلك؟

- هل هذه الفكرة املقلقة تساعدنا أو عىل العكس 

تؤذينا؟

- ماذا كنت سأقول لصديق يعاين من هذه الفكرة 

املقلقة؟

3. منارس االسرتخاء

حني نخترب نوبات القلق يؤدي ذلك إىل عالمات    
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جسدية كرسعة يف نبضات القلب والتنفس وتشنج 

العضالت وغريها، لذلك فاالسرتخاء لديه مفعول 

عكيس.

من املهم أن نتعلم طرق االسرتخاء ومنارسها    

بانتظام ويومياً بحيث تدخل يف نظامنا الحيايت 

وتحدث وتصبح أمراً طبيعياً.  

4. نهتم بصحتنا

يلعب منط الحياة الصحي واملتوازن دوراً مهامً يف 

السيطرة عىل القلق واملخاوف، لذلك من املهم أن: 

ث عن األمور التي تقلقنا مع شخص نثق به    نتحدَّ

نعتمد نظام غذايئ صحي ومتوازن ومنتظم،    

فنمتنع عن إهامل تناول 3 وجبات باإلضافة إىل 

وجبتني خفيفتني. إن عدم تناول الطعام لفرتات 

طويلة يؤدي إىل انخفاض مستوى السكر يف الدم 

مام يساهم بشعورنا بالقلق ورسعة الغضب. كام إن 

تناول النشويات والفواكه والخضار يزيد من كمية 

 )serotonin( مادة كيميائية تعرف بالسريوتونني

تساهم يف الشعور بالراحة والرسور والرضا.

منارس النشاط البدين بشكل يومي وملدة 30    

دقيقة؛ فالرياضة مثالً تؤدي إىل إنتاج مادة كيميائية 

تعرف باإلندورفني )endorphins( تفرزها الغدة 

الدرقية والنخامية وهي تعطي شعور بالراحة 

وتزيل األمل. 

منتنع عن تناول الكحول أو النيكوتني يك ال ندخل    

يف دائرة التبعية واإلدمان. قد تخفف الكحول 

من الشعور بالقلق لكن هذا املفعول مؤقت. أما 

النيكوتني فهو يعترب من املواد املنشطة لذلك فهو 

يؤدي إىل مستوى أعىل من القلق.  

نحصل عىل قسط وافر من النوم.   
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 األنشطة المقترحة

مشاعري

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف املشاعر وإعطاء أمثلة عنها   
تحليل أهمية التعامل مع هذه العواطف بإيجابية     

30  دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح التمرين للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
ستقفون خطني مستقيمني مواجهني لبعضهم البعض؛ عىل احد املشاركني)ات( من الصف األول أن يتقدم    

خطوة ويذكر بكلمة واحدة شعور معني مثال "الفرح" ثم يرجع إىل مكانه، حينها يتقدم مشارك من املجموعة 
الثانية ويذكر شعور آخر عىل أن يكون الحرف األول للكلمة نفس الحرف األخري مثال "حزن" وهكذا دوليك.

ينتقل الدور إىل املجموعة الثانية يف حال كانت إجابة املجموعة األوىل خاطئة أو مل يكن لديها إجابة.    

وحينها ميكن أن ينطلقوا من أي شعور آخر  

2. نُنّفذ التمرين )5 دقائق( 

3. يف هذه األثناء نُدّون املشاعر التي تُذكر عىل اللوح القالب حتى يصبح لدينا قامئة

4. نشكر املشاركني)ات( ونطلب منهم العودة إىل أماكنهم

5. نناقش: )10 دقائق( 
ما هي املشاعر التي نختربها يف حياتنا؟ هل هنالك من مشاعر نختربها أكرث من مشاعر أخرى؟     
هل تؤثر املشاعر عىل ترصفات األشخاص؟ ترصفاتهم؟ كيف؟     

هل تلعب املشاعر دورا يف اتخاذ القرارات؟    
كيف نتعامل مع املشاعر عموماً؟   

6. نُعرّف املشاعر والهدف منه وأهمية أن نتعامل معها بإيجابية )10 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأقالم    

أوراق العمل
--

أفكار لنا!

عندما يعتاد املشاركني)ات( عىل التمرين نطلب منهم إرساع الوترية.   
ننتبه إىل حذف الكلامت التي ال ترتبط باملشاعر من الالئحة عىل اللوح القالب.    

مهارة إدارة العواطف والمشاعر   
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أتعامل مع مشاعري 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تحديد خطوات التعامل مع املشاعر عموماً    

50  دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( بأننا سنتعرف عىل طرق التعامل مع املشاعر عموماً من خالل مترين حيث 

سنقوم بتوزيع جمل عليهم عىل أن يعطوا يف املرحلة األوىل كيفية التعامل معها بسلبية ويف املرحلة الثانية 

كيفية التعامل معها بإيجابية. )3 دقائق(

2. نوزع الجمل عىل املشاركني)ات( ونطلب منهم أن يكملوا القصة عىل أن يتعاطوا سلباً مع الحالة يف املرة 

األوىل )2 دقائق(

3. يعطي من يرغب من املشاركني)ات( أفكار عن التعامل السلبي مع املشاعر املطروحة يف الحالة )10 دقائق(

4. نقسم اللوح القالب إىل قسمني: التعامل اإليجايب والتعامل السلبي، نُدّون اإلجابات يف خانة التعامل 

السلبي مع املشاعر 

5. نطلب منهم أن يكملوا القصة عىل أن يتعاملوا بإيجابية مع املشاعر وندونها يف خانة التعامل اإليجايب )10 دقائق(

6. نناقش عواقب التعامل السلبي عىل املدى القريب والبعيد ؟ )5 دقائق(

7. بناء عىل ما ُذكر نرشح خطوات التعامل مع املشاعر عموماً )10 دقائق(

نتعرف عىل ما أشعر   

نفكر ونبحث عن األسباب امللموسة وغري امللموسة   

كيف ميكنني أن أخفف من هذه املشاعر   

أترصف    

8. نلخص أهمية التعامل بإيجابية مع املشاعر حيث نقف، نفكر ثم نترصف عىل عكس التعامل السلبي حيث 

يقترص األمر عىل ردة الفعل التي قد تكون عواقبها وخيمة )5 دقائق(

9. نختم بالقول أنه هنالك اختالفات يف الطرق العملية إلدارة املشاعر سيتم التعرف عليها يف متارين أخرى. 

)5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

بطاقات كتب عىل كل منها قصة من القصص عىل عدد املشاركني)ات(   

لوح قالب، أوراق وأقالم    

أوراق العمل

1. اشعر بالغرية من صديقتي الن الكل يوليها اهتامم كبري...
2. أنا غاضب/ة من أخي فهو دامئاً يستعمل أغرايض دون أن يسألني

3. أنا حزين/ة بعد وفاة احد أقربايئ
4. أنا محبط/ة لعدم قبويل يف التخصص الذي أرغب به 

5. أنا حزين النتهاء صداقتي بفالن
6. اشعر بالقلق إزاء ما يحصل يف البلد

أفكار لنا!

نلفت نظر املشاركني)ات( أننا يف حال مواجهة حالة  شخص حزين أو غضبان أو قلق أو غريها، نلجأ إىل    
املهارات االجتامعية كالتعاطف وإدارة النزاع وغريها أو نساعده بأن نرشح له كيفية التعامل مع مشاعره 

إيجابياً وذلك استناداً عىل خطوات التعاطي االيجايب مع املشاعر.
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تحقيق صحفي 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تحديد مالمح الغضب واألىس والقلق   
تحديد بعض طرق التعامل مع هذه العواطف   

60  دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح فكرة النشاط عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
سنشكل 3 مجموعات بحيث ستقوم كل مجموعة بتحقيق صحفي مع شخص مر بأحد الحاالت اآلتية:    

غضب أو أىس أو قلق
سنطلب من 3 أشخاص التطوع للعب هذه الحاالت   
سنزودكم باألسئلة األساسية لكن بإمكانكم إضافة أسئلة أخرى    

ع املشاركني)ات( عىل 3 مجموعات   2. نوزِّ

3. تحرض املجموعات وكل من املتطوعني الثالث للتحقيق بناء عىل أوراق العمل )10 دقائق(

4. تنفذ املجموعات التحقيق الصحفي )15 دقيقة( 

5. تعود املجاميع إىل القاعة وتكتب استنتاجاتها )5 دقائق( 

6. تعرض كل مجموعة عملها ونناقش بعد كل عرض )20 دقيقة(
عالمات وعوارض الحالة العاطفية الجسدية والنفسية والسلوكية   
أهمية التعامل مع الحالة العاطفية بإيجابية   

طرق التعامل مع كل من الحاالت بإيجابية   

7. نلخص بذكر أهم األفكار التي وردت )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب، أقالم وأوراق   
من املمكن استخدام مسجل صغري لتسجيل اللقاء    
3 متطوعني لتقمص الحالة   

نسخة من كل حالة من الحاالت الثالث )أوراق العمل(   

أوراق العمل

ورقة عمل 1: نصوص الحاالت 

الحالة األوىل: 
موظف سالمة مهنية زار موقع عمل لرشكة قطاع خاص ووجد عدم توفر أي رشط  من رشوط السالمة املهنية 

يف املوقع فغضب غضبا شديدا وهدد بإغالق املوقع. لكن عندما أخربوه أنه مل يزرهم أحد من قبله، متالك نفسه 
وسيطر عىل غضبه وقدم النصح واإلرشاد ملدير املوقع وأمهله سبعة أيام لتوفري الرشوط حيث سيقوم بعدها 

بزيارة املوقع للتأكد من توفر جميع رشوط السالمة املهنية.

الحالة الثانية:
سيدة تم إيقافها عن العمل بسبب توقف الخط اإلنتاجي املسؤولة عنه، بالرغم عدم مسؤوليتها عن الخطأ 
الذي أدى إىل ذلك. حزنت كثرياً واستسلمت لألمر وجلست يف غرفتها تنتظر قرار اللجنة وهي تندب حظها.
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أوراق العمل

الحالة الثالثة:
رُِشح موظف لوظيفة مبنصب أعىل من منصبه الحايل. بُلِّغ مبوعد املقابلة قبل يوم واحد فقط من ذلك دون 

أن يعرف طبيعة الوظيفة ونوعية األسئلة التي ستطرح عليه. أصابه التوتر وفكر بعدم الذهاب للمقابلة. لكنه 
تدارك األمر وبحث عن الوصف الوظيفي وعرف أهم املهام  واملؤهالت املطلوبة،قارن مؤهالته معها، حاول 

وضع نفسه مكان اللجنة وتوقع األسئلة التي قد تطرحها. حدد نوع املالبس التي سريتديها. قرر الذهاب قبل 
املوعد، حاسام أمره: سأحصل عىل الوظيفة.

ورقة عمل 2: أسئلة املقابالت
1. ما هي الحالة التي مر بها الشخص؟ 
2. ما هي عالمات وعوارض هذه الحالة؟

3. كيف تعامل معها؟
4. هل يوجد بديل أفضل؟ ما هو؟

أفكار لنا!
نشجع الشباب عىل مامرسة شخصية الصحفي وتحضري أنفسهم لطرح األسئلة بشكل هادف.   
نذكر الشباب بأنهم قد يواجهون يف حياتهم العملية نفس مواقف الشخصيات.     

ما هو الغضب؟  

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف الغضب   
تعداد أسباب الغضب   
التمييز بني طريقة التعبري اإليجايب والسلبي عن الغضب    

20  دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نطرح السؤال اآليت عىل املشاركني)ات(:"ما هو الغضب؟"

2. ندون كافة اإلجابات عىل اللوح القالب

3. نحاول أن نستخرج تعريف من الكلامت التي كتبناها باالستعانة أيضاً بكلامت نضيفها نحن.

4. نناقش: 
ما هي أسباب الغضب؟   
كيف يعرب األشخاص عن غضبهم؟   

ما هي نتائج ذلك؟   

5. نستخلص: 
أسباب الغضب عىل أنها داخلية وخارجية ونعطي أمثلة.    
أن الغضب ليس باألمر السيئ أو الجيد إمنا طريقة التعبري عنه قد تكون سلبية أم إيجابية.   
نتائج التعبري عن الغضب بطريقة سلبية وإيجابية   

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   



73

دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق | المهارات الحياتية - اإلدراكية و العاطفية

إدارة الغضب 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تحديد عالمات وعوارض الغضب الجسدية والذهنية والسلوكية   
تعداد نتائج التعبري السلبي عن الغضب   
تعداد خطوات واسرتاتجيات التعامل مع الغضب    
تطبيق خطوات واسرتاتيجيات إدارة الغضب   

50  دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نسأل املشاركني)ات( من يرغب بالتطوع لتنفيذ لعب أدوار موضوعه الغضب 
2. عىل حدا، نرشح للمتطوعني أدوارهم بناء عىل التوجيهات يف لعب األدوار التي اخرتناها ومنهلهم بعض 

الوقت للتحضري ونوجههم عند الحاجة  )5 دقائق(
3. نطلب من بقية املشاركني)ات( مراقبة لعب األدوار واألمور التي ستحدث لنتمكن من املناقشة الحقاً

4. ينفذ املتطوعون لعب األدوار )5 دقائق(
5. عند االنتهاء نشكر املتطوعني ونطلب من املشاركني)ات( التعليق عىل األدوار التي تم لعبها وليس عىل 

املتطوعني أنفسهم. 
6. نسأل املتطوعني عن شعورهم 

7. نناقش األسئلة اآلتية: )15 دقيقة(
ما هي الحالة التي شهدناها؟   
ما هو الوضع الذي أدى إىل الغضب؟   
ما عالمات الغضب التي شهدناها؟ هل هنالك عالمات أخرى؟ وما هي؟    
كيف تم التعبري عن الغضب؟ ما رأيكم بهذه الطريقة بالتعبري؟ ما هي نتائجها؟   
كيف كان بإمكانهم السيطرة عىل غضبهم والتعبري عنه؟   

8. نلخص: )10 دقائق(
العالمات والعوارض الجسدية، والذهنية والسلوكية املرتبطة بالغضب   
اسرتاتيجيات التعامل مع الغضب   
خطوات إدارة الغضب   

9. نرشح للمشاركني)ات( أنه سيتم معاودة لعب األدوار لكن يحق ألي شخص أن يدخل يف السياق بعد طلب 
اإلذن ليستخدم طرق السيطرة عىل الغضب والتعبري عنه بإيجابية 

10.  نستمر يف لعب األدوار عىل هذا الحال إىل أن نقرر أن معظم االسرتاتيجيات والتعبري اإليجايب قد تم 
استخدامها )10 دقائق(

11. نلخص خطوات التعامل مع الغضب واسرتاتيجيات السيطرة عىل الغضب وكيفية التعبري عنه بطريقة 

ايجابية )5 دقائق( 

--- أوراق العمل

أفكار لنا!

من املمكن، بعد االنتهاء من طريقة العصف الذهني واستنتاج التعريف، أن نقرأ عىل املشاركني)ات(   
تعريف املكتوب عىل ورقة لوح قالب أو عىل اللوح أو رشيحة عرض كمبيوتر.  نذكر الشباب بأنهم قد 

يواجهون يف حياتهم العملية نفس مواقف الشخصيات.  



7٤

دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق | المهارات الحياتية - اإلدراكية و العاطفية

املوارد 

الالزمة

متطوعون للقيام بلعب األدوار    
نسخ من توجيهات لعب األدوار التي اخرتناها من بني لعب األدوار املقرتحة )أوراق العمل(   
لوح قالب وأوراق وأقالم    

أوراق العمل

توجيهات لعب األدوار
لعب أدوار 1: مروى وأخاها

تدخل مروى إىل املنزل عائدة من املدرسة وترسع إىل غرفتها دون أن تسلم عىل أحد. يستغرب أخاها ترصفها 
ويلحق بها. يسألها عن حالها فتطلب منه أن يرتكها وشأنها. يستغرب ويحاول أن يأخذ كتاب من املكتبة قبل أن 

يخرج. تغضب مروى وتنهال عىل أخاها بالشتائم! يتدخل األب غاضباً.

لعب أدوار 2: سامي وأحمد وفريق كرة القدم
املدرب يخرب أحمد وسامي أنه مل يتم اختيارهام للمشاركة يف فريق كرة القدم. سامي يغضب للخرب ويترصف 

بطريقة سيئة ليعرب عن غضبه تجاه املدرب والشباب الذين تم اختيارهم. 

لعب أدوار 3: سليم ومهند ومعلم النجارة
معلم النجارة يتحدث إىل سليم ومهند عن أهمية أن ينسقا العمل سوية للحصول عىل طاولة مكتب ذات 

نوعية جيدة. يغضب سليم من تلميحات معلم النجارة وبعد خروجه يصب غضبه بطريقة سلبية عىل مهند. 

لعب أدوار 4: ماجد ومركز التشغيل
بعد إكامله لدورة تدريب مهني استمرت ملدة ستة أشهر يف مركز تدريب مهني، سجل ماجد اسمه يف مركز 

التشغيل يف منطقته ليساعده املركز عىل إيجاد فرصة عمل. مىض ستة أشهر عىل تسجيل اسمه يف املركز ومل يتم 
االتصال به يف حني أنّه تم االتصال بصديقه صالح وإيجاد فرصة عمل له  رغم أّن هذا األخري قد تسجل يف مركز 

التشغيل نفسه بعد ماجد بشهر. غضب ماجد عىل مسؤول املركز واتهمه باالنحياز وطالب بسحب أوراقه.

أفكار لنا!
بإمكاننا أن نطلب من أحد شخصيات لعب األدوار أن تسيطر عىل غضبها وتعرب عنه بطريقة إيجابية. من    

ثم نقوم مبناقشة هذا األمر ونقارن بالشخصية التي مل تسيطر عىل غضبها. 

أغضب بإيجابية

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعداد خطوات إدارة الغضب   
تحديد عالمات وعوارض الغضب الشخصية    
وضع خطة شخصية إلدارة الغضب بايجابية    

100  دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح التمرين للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: 
عليكم أن تعودوا بالذاكرة أسبوع من الزمن وأن تتذكروا األمور/املواقف التي أثارت غضبكم.    
ثم تدونوا هذه األمور عىل ورقة ميزان الغضب؛ ماذا حصل؟ متى وأين حصل ذلك؟ ما هي العالمات/   

العوارض التي شعرتم بها؟ كيف تعاملتم مع الوضع؟ 
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خطوات 

تنفيذ 

النشاط

2. يعمل املشاركون)ات( فردياً )10 دقائق(

3. نطلب ِمن َمْن يريد من املشاركني)ات( مشاركة أجوبته  ) 10 دقائق(

4. نعلق أن كل إنسان معرض ليكون يف حالة غضب. وان الغضب مشاعر مهمة إال أن طريقة التعامل معه 

والتعبري عنه قد تكون لديها نتائج سلبية أم إيجابية. )5 دقائق(

5. نُذكّر بعالمات الغضب الجسدية، الذهنية والسلوكية وباسرتاتيجيات التعامل مع الغضب وخطوات إدارة 

الغضب )5 دقائق(

6. نطلب من املشاركني)ات( الرجوع إىل أوراقهم وتحديد الخطوات التي سيتبعونها للعمل عىل إدارة غضبهم 

)أو تلك التي ينصحون أقرانهم بها( واالسرتاتيجيات التي سيعتمدونها يف السيطرة عىل غضبهم. )10 دقائق(

7. نقوم بجولة لإلطالع عىل خطط واسرتاتيجيات املشاركني)ات( يف التعامل مع غضبهم و/أو النصائح التي قد 

يعطونها ألقرانهم يف حال كانوا ِمن َمن يتعاملون مع غضبهم بإيجابية.

املوارد 

الالزمة

نسخ من ورقة العمل عىل عدد املشاركني)ات(   
بطاقات ملونة كتب عليها خطوات التعامل مع الغضب واسرتاتيجيات السيطرة عليه   
رشيط الصق   
لوح قالب وأوراق وأقالم    

أوراق العمل

أفكار لنا!

من املمكن كتابة خطوات إدارة الغضب واسرتاتجيات السيطرة عليه عىل بطاقات كبرية ملونة نعلقها    
داخل القاعة لتبقى عىل مرأى من الجميع خالل العمل عىل التمرين الفردي. 

ننتبه إىل عدم التعليق بطريقة جارحة أو السامح ألحد املشاركني)ات( بالتعليق بطريقة مؤذية عىل خربات    
اآلخرين مع الغضب. 

أين حصل متى؟الحادثةالدرجة
ذلك ؟

ما هي العالمات/العوارض 
التي شعرتم بها؟

كيف تعاملتم مع 
الوضع؟
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األسى أمر طبيعي لكن لن أدعه يغلبني

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف األىس    
تحديد عوارض األىس   
تحديد كيفية التعامل مع األىس   

70  دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح للمشاركني)ات( أننا سنعمل عىل مشاعر األىس من خالل دراسة حاالت ضمن عمل مجموعات عىل 

مراحل  )3 دقائق(

ع املشاركني)ات( إىل 4 مجموعات )2 دقائق( 2. نوزِّ

3. نوزع عىل كل مجموعة دراسة حالة مختلفة )أوراق العمل( 

4. نطلب من كل مجموعة أن تقرأ قصتها وتحدد املشاعر التي يتم تداولها يف الحالة )10 دقائق(

5. تعرض املجموعات عملها )5 دقائق( 

6. نٌعرّف استنادا إىل ما تم عرضه األىس مشددين أن األىس أمر شخيص وهو درجات بحسب حجم ونوع 

الخسارة. نكتب التعريف عىل اللوح القالب )5 دقائق(

7. نطلب من املجموعات استناداً إىل الحاالت التي تداولوها واىل خرباتهم أن يحددوا املراحل الخمس لعوارض 

األىس )10 دقائق(

8. تعرض املجموعات نتائج عملها )5 دقائق(

9. نعدد الخطوات الخمس، مع لفت االنتباه أنه ليس بالرضورة أن يخترب األشخاص الذين يعانون من مشاعر 

األىس املراحل كافة أو الرتتيب عينه )5 دقائق(

10. نطلب من املشاركني)ات( العودة إىل مجموعاتهم ملناقشة الطرق التي من املمكن استعاملها للتعامل مع 

األىس وتدوين نتائج عملهم عىل أوراق لوح قالب )10 دقائق(

11. تعرض املجموعات عملها )5 دقائق(

12. ننطلق من نقاط العرض لنضيف طرق أخرى مل يتم ذكرها )5 دقائق( 

13. نلخص النقاط األساسية التي تم تناولها )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأقالم وأوراق    

نسخ من كل قصة   

أوراق العمل

نصوص الحاالت

1. الحالة األوىل:
تويف سمري والد سارة فجأة جراء حادث سيارة بسبب إصابته الخطرة التي مل ينجو منها. مّر عىل هذه الحادثة 
أكرث من سنة وسارة مازالت يف حالة نكران للموضوع، ترفض فكرة موت أبيها وتقول بأنه سوف يعود يوما ما. 

لكنه ضل طريقه.

2. الحالة الثانية:
مىض عىل خطبة إبراهيم وغادة سنة. يف يوم من األيام قرر إبراهيم السفر إىل الخارج آمالً بان يحصل عىل
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أوراق العمل

فرصة عمل أفضل بحيث يتمكن من توفري املال لتأمني متطلبات الزواج. اتفق مع غادة أنه سيعود للزواج بها 
حني يتوفر لديه املبلغ. بعد مرور فرتة من الزمن استلمت غادة رسالة من إبراهيم ينهي عالقته بها! فأصاب 

غادة حالة من الغضب الشديد وراحت تتساءل حول أسباب ذلك. ولكن مل يجب أحد عن تساؤالتها. فانطوت 
عىل ذاتها وانعزلت عن مجتمعها.

3. الحالة الثالثة: 
اليوم يوم جديد! ويجب أن ابدأ بالبحث عن عمل! لن استمر بحيايت هكذا. يقول هذه الكلامت مبتسامً متذكراً 

العام املايض. ففي العام املايض قام رب عمله بفصله من العمل بحجة انه مل يعد بإمكانه دفع أجره. حينها 
مل يتقبل الفكرة وحاول أن يساوم رب العمل عىل األجر لكن األخري رفض. فشعر فادي بالحزن الشديد وفقد 

الرغبة بالعمل. مل يحاول إيجاد فرصة جديدة. ولكن اليوم قرر انه حان الوقت للمحاولة من جديد.  

4. الحالة الرابعة:
رامي وعيل صديقان حميامن، فلقد تربيا معاً يف نفس املدرسة ولعبا معاً يف نفس الحي وقاما بأنشطة رياضية 
وفازا يف العديد من املباريات. يف أحد األيام تشاجر عيل مع رامي الذي مل يوافقه عىل القيام بأمر قرر رامي أنه 
ال يناسبه ويؤثر عليه وعىل محيطه سلبياً. انقطعت العالقة بينهام نتيجة ذلك بالرغم من محاوالت أن ال يصلوا 
إىل هذه املرحلة. رامي يرفض املشاركة يف النشاطات الرياضية والخروج مع بقية رفاقه ومييض معظم أوقاته يف 

غرفته حزيناً دون التحدث إىل أحد. 

5. الحالة الخامسة:
عادت سارة إىل البيت وهي حزينة وأغلقت باب غرفتها عليها ألن صاحب العمل الذي قدمت له سريتها الذاتية 
أخربها أنه مل يجد يف سريتها ما ينفعه، رغم إنه صاحب رشكة حاسبات وهي تحمل شهادة بكالوريوس يف علوم 

الحاسبات بدرجة جيد جدا. قررت سارة عدم تقديم سريتها الذاتية وعدم البحث عن عمل مرة أخرى.  

أفكار لنا!

قد يرغب بعض املشاركني)ات( بالتشارك مع املجموعة الكربى بخربات عن األىس عاشوها أو يعرفونها؛    
نسعى إىل ضامن أن ال تكون ردة فعل اآلخرين جارحة أو مؤذية أو مستفزة.

قد يتأثر بعض املشاركني)ات( عاطفياً خالل هذا النشاط؛ من املهم جداً أن نراعي مشاعرهم ونطرح    
عليهم إمكانية خروجهم من القاعة ألخذ قسط من الراحة أو املتابعة يف النشاط.

أنا قلق ماذا أفعل

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف القلق   
تحديد اسرتاتيجيات التعامل مع القلق   

50  دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح للمشاركني)ات( النشاط عىل الشكل اآليت: )2 دقائق(
سنتعرف عىل أحد املشاعر وعوارضها وكيفية التعامل معها من خالل لعب األدوار حيث سننقسم إىل    

مجموعات من شخصني؛ يلعب أحد املشاركني)ات( دور شخص يعاين من أمر ما بينام يلعب املشارك الثاين 

دور الطبيب.
سنزودكم باملعلومات املساعدة للحوار.   
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خطوات 

تنفيذ 

النشاط

ع املشاركني)ات( إىل مجموعة األطباء ومجموعة األشخاص الذين يعانون من أمر ما )2 دقائق(  2. نوزِّ

3. نوزع عىل مجموعات األشخاص الذين يعانون من أمر ما نسخ من العوارض التي عليهم أن يشعروا بها )1 

دقيقة(

4. نطلب من كل طبيب وشخص يعاين من املشكلة أن يجلسا معاً، حيث يطرح الطبيب األسئلة لتشخيص 

الحالة )5 دقائق( 

5. عند االنتهاء، منهل فريق األطباء بعض الوقت للتشاور وتحديد ما ميكن أن تكون حالة األشخاص )5 

دقائق(

6. يعرض األطباء وجهة نظرهم )5 دقائق(

7. نُعرّف القلق وعوارضه )5 دقائق(

8. نطلب من مجموعة األشخاص الذين يعانون من القلق العمل معاً للتوصل إىل خطوات يعتقدون أن 

بإمكانهم اتخاذها للتخفيف من قلقهم. يف الوقت عينه نعطي مجموعة األطباء نسخ من اسرتاتيجيات 

التعامل مع القلق ليتباحثوا بها ليقومون بتقديم النصح لألشخاص الذين يعانون من حالة القلق  )10 دقائق(

9. نطلب من مجموعة األطباء االستامع إىل مقرتحات األشخاص الذين يعانون من القلق ومن ثم يقرتحون 

الحلول استناداً إىل املعلومات التي زودوا بها )10 دقائق(

10. نُلخص عوارض القلق وطرق التعامل مع هذه املشاعر )5 دقائق(

الرجاء مراجعة فقرة عوارض القلق وكيف بإمكاننا التعامل مع القلق ضمن املعلومات املرجعية أعاله.   أوراق العمل

أفكار لنا!

منتنع عن ذكر القلق يف بداية النشاط.   
نكتب أوراق العمل بحيث نتفادى ذكر كلمة القلق بداية.   
بإمكاننا تقسيم مجموعة األطباء إىل 3 مجموعات فرعية حيث تتحدث كل مجموعة عن أحد طرق    

التعامل مع القلق. 
يف حال توفر الوقت، باإلمكان تطبيق مع املشاركني)ات( بعض متارين تخفيف القلق وخصوصا تلك    

املتعلقة بطرق االسرتخاء )أنظر التفاصيل يف مهارة إدارة التوتر والوقت(.  
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مهارة إدارة التوتر والوقت

معلومات مرجعية

ما هو الضغط/التوتر؟

يعرف علامء الفيزيولوجيا الضغط عىل أنه "ردة 

فعل الجسم عىل أمر، حقيقي أو خيايل، يتسبب 

بالتوتر"23 . ويعرفه آخرون عىل أنه "ردة فعل 

جسدية وعاطفية وذهنية ملتطلبات الحياة 

وتغرّياتها" و "طريقة الجسم يف مواجهة التحديات 

والتحرض ملواجهة أوضاع صعبة من خالل الرتكيز 

والتيقظ والحذر والتحمل"24 .    

هنالك أمور وأحداث وأوضاع معينة تتسبب 

بالضغط وقد تتنوع لتشمل التواجد وسط الزحام 

مثالً، أو التعرض لخطر جسدي كالتواجد يف وسط 

الطريق حني مرور سيارة مرسعة أو الخضوع 

لتفتيش أو كرثة الواجبات أو مهام العمل أو عالقة 

سيئة مع الزوج أو الخطيب أو القيام بجلسة 

تدريب أو تغيري مكان السكن وغريها. 

نتعرض للضغط عندما نرفض وضع أو ظرف ما، أو 

نكون غري قادرين عىل الحصول عىل أمر أو يشء 

نريده أو نتأثر بسبب التعرض لالنتقاد والتعليقات 

أو بسبب الخوف من املستقبل والقلق من املايض. 

يعترب الضغط إيجايب عندما يكون عريض ومؤقت 

فيعود الجسم إىل طبيعته بعد مدة قصرية وعندما 

ال يتضمن خطراً عىل الحياة، كام هي الحال عند 

القيام برضب كرة قد تؤدي إىل ربح الفريق الريايض 

أو عند التوجه إىل رؤية أصدقاء مل نلتقي بهم 

منذ زمن، أو التقدم المتحان دخول إىل املعهد أو 

الجامعة وغريها. 

أما مستويات الضغط املرتفعة واملستمرة فهي 

مؤذية وينتج منها آثار سلبية عىل الصحة الجسدية 

والنفسية والذهنية واالجتامعية. ويصبح خطراً 

عندما يتعارض مع قدرتنا عىل عيش حياة طبيعية 

لفرتة طويلة.

ما هي عالمات وعوارض الضغط؟

عندما نتعرض إىل ضغط ما منر بثالثة مراحل  عىل 

الشكل اآليت: 25. 

املرحلة األوىل وتعرف مبرحلة اإلنذار:    

- نتعرف وندرك خالل هذه املرحلة التهديد الذي 

نتعرض له أو عنرص الضغط. 

- عندها يقوم مركز ضبط الجسم عند قاعدة 

الدماغ )Hypothalamus( باإلشارة إىل غدد 
األدرنالني بإفراز كمية أكرب من هرمونات األدرنالني 

والنورادرينالني والكورتيزول بهدف تحضرينا ملواجهة 

الضغط برسعة وفعالية. تؤدي هذه الهورمونات 

"كل توتر يترك عالمة يتعذر إزالتها والجسم يخسر قليًل من عمره بعد كل وضع ضاغط كضريبة 
لبقائه بعدها"، هينز سيلي

23 http://en.wikipedia.org/wiki/stress, July 2011
24 http://kidshealth.org/teen/your_mind/emotions/stress.html#
25 According to Dr. Hanz Selye model of General Adaptation Syndrome discovered in 1936



8٠

دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق | المهارات الحياتية - اإلدراكية و العاطفية

إىل زيادة يف دقات القلب وضغط الدم والنفس. 

فيتدفق الدم إىل الكتلة العضلية. ويطلق الكبد 

البعض من السكر املخزن إلعطائنا الطاقة اإلضافية 

وتتوسع حدقة العني لتحسني النظر وأما العرق 

فيفرز لتربيد الجسم.  باإلضافة إىل تشنج يف 

عضالت العنق والكتفني، اضطراب يف املعدة وغثيان 

وإسهال، ووجع يف الرأس والظهر.

- قد ترتاوح ردة الفعل بني املواجهة )العراك 

والغضب واملجادلة وغريها( والهرب إىل مكان 

أكرث أمانا أو االنعزال عن املجتمع أو تعاطي 

املخدرات أو التمركز أمام جهاز التلفاز. باإلضافة إىل 

اسرتاتيجيات أخرى كطلب املساعدة من اآلخرين أو 

محاولة تلطيف الوضع أو رعاية األبناء والبنات. 

- يتوقف تقييمنا للتهديد أو العنرص الضاغط عىل 

أنه خطر، أو تحدي أو غري خطر، عىل العوامل 

البيئية والشخصية ويؤدي ذلك إىل اختيار الطرق 

املناسبة للتعامل مع الضغط. تتغري هذه الطرق 

بحسب التقييم الثاين الذي نقوم به والذي يتوجه 

إىل املوارد املتوفرة ملواجهة هذا التهديد أو الضغط. 

كام أننا قد نغري من طرق التأقلم والتعامل مع 

التهديد أو الضغط يف حال وجدنا أنها ال تنفع26. 

املرحلة الثانية وتعرف مبرحلة املقاومة:   

- يف حال انحل التهديد أو عنرص الضغط، يبدأ 

الجسم باستعادة توازنه ويحتاج إىل فرتة نقاهة 

الستعادة قوته وقد تعود الهورمونات إىل مستواها 

الطبيعي.

- لكن يف حال استمرار التهديد أو عنرص الضغط 

يبقى جسمنا يف حالة تأهب ويستمر يف املقاومة. 

- حني تتكرر هذه املرحلة أو تستمر ملدة طويلة 

يستهلك الجسم كافة موارده وينتقل إىل املرحلة 

الثالثة.

   

املرحلة الثالثة وتعرف مبرحلة التعب الشديد:    

- تستنفذ كافة موارد الجسم يف هذه املرحلة فال 

يصبح قادراً عىل القيام بوظائفه االعتيادية. 

- تعترب هذه املرحلة األخطر عىل صحتنا.

- يؤثر الضغط املزمن عىل: 

  منو األطفال والشباب، فيحد منها 

  جهاز املناعة الذي يضعف فنصبح غري قادرين 

عىل مواجهة األمراض باإلضافة إىل إصابتنا 

بأمراض مزمنة كالتقرح يف املعدة، السكري، 

مشاكل يف الجهاز الهضمي أو مشاكل يف القلب 

والتهاب يف املفاصل وأذية خاليا األعصاب.  

  أما عىل الصعيد النفيس والذهني: 

- عدم القدرة عىل التعامل مع املشكالت 

البسيطة

- عدم القدرة عىل الرتكيز والتفكري 

- مشاكل يف الذاكرة

- تقدير خاطئ للتهديد والضغط وردة فعل غري 

فعالة  

- الشعور باإلحباط 

26 Cognitive appraisal model, Lazarus and Folkman 1984
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- تخيل أن أمور سيئة سوف تحصل

- الشعور بالقلق الشديد ألتفه األسباب 

- الشعور بالتعب كل الوقت

- الشعور بتقصري يف متابعة األمور بسبب عدم 

القدرة عىل الترصف برسعة 

- رسعة الغضب واالنفعال والرصاخ عىل اآلخرين 

 - االنطواء واالنزواء

ما هي خطوات إدارة الضغط؟

1. نحدد مصادر الضغط يف حياتنا ونحللها؛ بعض 

املصادر قد تكون واضحة أما البعض اآلخر فقط 

يحتاج تحديده الغوص يف أعامقنا:

ندون يوميات تعرضنا للضغط وكيفية تعاملنا مع    

هذا الوضع:

- ما هو الحدث أو الوضع الذي أدى إىل الضغط؟

- متى حصل هذا األمر؟

- ماذا كانت ردة الفعل )عوارض جسدية، أفكار 

خطرت ببالنا وماذا كان سلوكنا(؟

- كيف متت مواجهة الضغط )أي ماذا فعلنا لنشعر 

بتحسن(؟

2. نراجع طرق تعاملنا مع الضغط: هل هي 

صحية؟ هل هي مساعدة؟ هل لها أثر سلبي عىل 

املدى البعيد؟

3. نبحث عن طرق صحية ومساعدة يف إدارة 

الضغط ، نتعلمها ونطبقها يومياً )أنظر فقرة كيف 

ميكننا إدارة الضغط؟(

4. ننمي مهاراتنا الحياتية؛ كمهارات حل املشكالت 

والسلوك الحازم والتعبري عن املشاعر املزعجة 

بطريقة إيجابية وإدارة الوقت وغريها.

5. نتمرن عىل مواجهة أوضاع تسبب لنا الضغط 

كالتحدث مع املحقق أو مقابلة القايض وغريها.

كيف ميكننا إدارة الضغط/التوتر؟ 

لنتمكن من إدارة الضغط/التوتر بطريقة جيدة، 

علينا أن نتبع الطرق املذكورة أدناه بانتظام وليس 

فقط عندما نكون تحت ضغط ما.  

1. نتفادى الوضع املسبب للضغط:

نتفادى أن يكون برنامجنا اليومي مضغوطا،    

نحذف أو نؤجل بعض األنشطة غري املهمة لكن ننتبه 

إىل أنه لن يكون بإمكاننا دامئا أن نؤجل األمور.

نتفادى األوضاع التي تسبب لنا الضغط؛ فمثالً    

نغري الطريق املؤدية إىل مدرستنا أو عملنا لنتفادى 

الزحام )مصدر ضغط(.

نتفادى األشخاص الذين يسببون لنا الضغط؛ فنقلل    

مثال من وقت البقاء معهم أو ننهي العالقة يف حال 

أمكن ذلك. 

منتنع عن الخوض بأحاديث أو أمور تسبب لنا    

التوتر مع أشخاص معينني أو ننسحب من الحديث 

مثالً خصوصاً عندما نشعر بالتعب. 
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نرفض أموراً أو مسؤوليات إضافية يف حال ال    

ميكننا القيام بها.  

2. نغري الوضع املسبب للضغط:

نعرب عن مشاعرنا السلبية بطريقة إيجابية.   

نكون راغبني يف الوصول إىل حل وسط والقيام مبا    

نطلب من اآلخرين القيام به.

نرد و/أو نرفض بحزم.   

ندير وقتنا بطريقة أفضل.    

3. نتأقلم مع الوضع املسبب للضغط:

نؤمن بذاتنا ونركز عىل األمور اإليجابية يف حياتنا    

وعىل خصائصنا ومميزاتنا. 

نفكر بإيجابية ونأخذ موقفاً متفائل من األمور    

والحياة. 

نكون واقعيني ونرىض عن ما ننجزه دون أن نتوقع    

الكامل فليس من أحد كامل.

نعمل عىل حل املشكالت يوماً بيوم دون أن    

نجعلها ترتاكم، فذلك يشعرنا بالقدرة عىل التحكم 

باألمور ويزيد من ثقتنا بأنفسنا.

4. نتقبل الوضع املسبب للضغط:

نتعامل مع التغيري كجزء طبيعي من الحياة    

وكتحدي.

ننظر إىل املشكالت عىل أنها مؤقتة وميكن حلها    

وإىل األمور املسببة للضغط عىل أنها فرص.

نطلب الدعم واملساعدة والتوجيه عند الحاجة    

بدل من التأفف من األمور.

نسامح ونتابع حياتنا.   

نحاول أن ال نسيطر عىل األمور التي ال نستطيع    

السيطرة عليها؛ مثالً ترصفات اآلخرين.

5. نعتمد أسلوب حياة صحي: 

نأخذ قسطاً وافراً من النوم فذلك يساعدنا عىل    

مواجهة الضغوط بطريقة أفضل. يف حال اضطررنا 

إىل السهر من املهم أن نعوض ساعات النوم التي 

خرسناها. 

منارس النشاط البدين والرياضة باعتدال وبانتظام.   

نأكل بطريقة متنوعة ومتوازنة ومعتدلة.   

منتنع عن تناول الكحول واملخدرات عىل أنواعها    

فهي قد تعطي انطباعا أنها تخفف من الضغط لكنها 

يف الواقع تزيد منه ألنها تؤثر عىل قدرة الجسم يف 

استعادة حيويته ونشاطه.

نتفادى تناول املنبهات كالكافيني فهي تزيد من    

شعور اإلثارة والتهيج.

6. نأخذ وقتا للتسلية واالسرتخاء يومياً:

نستمع إىل املوسيقى.    

نقرأ كتب تهمنا وتجذبنا.   

نعرب بالشعر أو النرث أو الرسم أو البكاء عن األمور    

التي تزعجنا.

نضحك.    

نستحم.    
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نصيل.   

نخرج إىل الطبيعة ونتمتع بها.    

نقوم بأعامل البستنة أو تصليحات ما يف املنزل أو    

الحديقة.

منارس هواية ما كالقراءة أو الرسم أو التطريز أو    

السباحة.  

نلعب مع األطفال.    

ننخرط يف أعامل جامعية ثقافية أو رياضية.   

منارس نشاطات اجتامعية تسلية مع األصدقاء    

والعائلة.

نتحدث إىل األصدقاء أو أفراد من العائلة أو    

املختصني.

منارس متارين التنفس العميق.   

نقوم بتامرين االسرتخاء.    

نقوم بتامرين التأمل.   

نستخدم الخيال املوجه أي تخيل أنفسنا يف أماكن    

وأوضاع تساعدنا عىل الشعور باالسرتخاء والراحة 

والهدوء.

ما هو التفكري اإليجايب؟

التفكري اإليجايب طريقة تساعدنا عىل أن نبقى    

أصحاء باملعنى الشمويل للكلمة وذلك من خالل تغيري 

الطريقة التي نفكر بها وجعلها إيجابية. 

عندما نفكر بطريقة إيجابية نكون أكرث قدرة    

عىل مواجهة تحديات الحياة وإدارة الضغط والقلق 

واإلحباط. كام ينتج من ذلك أننا نشعر بطريقة أفضل 

ويزداد تقديرنا لذاتنا.  

إن ما يهم هو الطريقة التي ننظر بها إىل الخربات    

التي نعيشها وليس الخربة بحد ذاتها. عندما ننظر إىل 

أمر ما بطريقة إيجابية ونرى "نصف الكأس املآلن 

بدالً من النصف الفارغ"، فذلك يؤثر إيجابياً عىل 

مشاعرنا وبالنتيجة عىل حياتنا.

تتأثر مشاعرنا بأفكارنا الواعية وغري الواعية؛ حني    

نفكر بطريقة سلبية رمبا نشعر بالحزن أو بالغضب 

مام يزيد من توترنا والضغط علينا. األفكار السلبية 

قد متنعنا من النوم ومن االستمتاع بالحياة، تؤثر سلباً 

عىل دراستنا و/أو عملنا، ينتج منها مشاعر سلبية كام 

طرق سلبية يف التعامل مع الضغط!

قيادة السيارة برسعة   

اإلكثار من تناول األطعمة أو املنبهات )القهوة،    

النيكوتني وغريها(

التحدث إىل أنفسنا بطريقة سلبية   

الترصف بعدوانية وعنف مع اآلخرين   

النوم كثرياً   

قضم األظافر   

تناول الكحول   

تعاطي املخدرات   

االنعزال وغريها...        
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قد تؤدي إىل القلق والكآبة. 

عندما نفكر بسلبية: 

نُركّز عىل األمور السلبية فقط دون اإليجابية   

نستخدم لغة سلبية مع ذاتنا    

تكون توقعاتنا حول مسائل وأمور وأوضاع ما غري    

واقعية 

يكون هنالك سوء تفسري لألوضاع   

نلجأ إىل تضخيم األمور    

بإمكاننا تغيري الطريقة التي نفكر بها بإتباع    

خطوات بسيطة. قد يتطلب األمر بعض الوقت ولكن 

االنتظام يف مامرسة هذه الخطوات يجعل العملية 

تصبح طبيعية بالنسبة إلينا. 

ما هي خطوات التفكري اإليجايب ؟27

يك نستطيع التفكري بطريقة إيجابية، علينا أن: 

1. نحدد األفكار السلبية أو غري العقالنية

نجلس أو نستلقي يف مكان هادئ.   

نكتب الئحة باألفكار السلبية التي نعاين منها بدًء    

باألكرث سلبية وانتهاء باألقل سلبية. 

نختار الفكرة األقل سلبية.   

نتخيل وضع يجعلنا نفكر بهذه الفكرة.   

2. نتوقف عن التفكري باألفكار السلبية ويعني 

ذلك التخلص من األفكار غري املرغوب بها.

نُعرّي منبه أو إنذار لينطلق بعد 3 دقائق.    

نركز عىل الفكرة السلبية التي حددناها واخرتناها؛    

مثالً: لن أمتكن من إنهاء امتحان الرياضيات أو سوف 

يحدث خلل يف املرشوع الذي أحاول إنجازه.

عندما ينطلق اإلنذار، نرصخ، ونحن نصفق أو    

نقفش بأصابعنا أو نقف، كلمة "Stop". بإمكاننا 

أيضاً أن نصنع تسجيل صويت ألنفسنا ونحن نقول 

كلمة "Stop" فذلك يعزز من عزميتنا. 

نخيل رأسنا من أية فكرة ملدة 30 ثانية ويف حال    

عاودتنا الفكرة السلبية خالل هذه املدة نرصخ 

"Stop" مرة أخرى. 

نعاود هذه الخطوات عدة مرات ولكن نبدأ    

بتخفيف من مستوى الصوت وحدته إىل أن يصبح 

وشوشة. مع الوقت، ال نعود بحاجة إىل أن نلفظ 

الكلمة بل نتخيل أننا نسمعها. 

عند االنتهاء من تكرار الخطوات، نتخيل أننا يف    

مكان أو وضع يشعرنا بالراحة والهدوء، مثالً رحلة إىل 

بعض فوائد التفكري اإليجايب!

عمر أطول   

ضغط اقل    

معدالت اكتئاب أقل    

إدارة أفضل للضغوط    

خطر أقل للموت بسبب أمراض القلب    

صحة نفسية أفضل   

صحة جسدية أكرب   

مقاومة أكرب للرشح     

http://www.essentiallifeskills.net/
hinkpositively.html

27  WebMD Medical Reference from Healthwise, http://www.webmd.com/mental-health, Last Updated: 
August 26, 2010
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مكان ما أو مشهد من فيلم أضحكنا أو برفقة شخص 

يشعرنا بالهدوء وغريها.

نكرر العملية مع أفكار أكرث سلبية إىل أن نتخلص    

منها. 

يف حال مل نتمكن من إيقاف األفكار السلبية، نلجأ    

إىل أخصائيني يف هذا املجال.

3. نستبدل األفكار السلبية بأفكار أكرث إيجابية 

متعلقة باألمر ذاته؛ مثالً: 

نفكر بكافة األمور اإليجابية التي علق عليها املدير    

أو املحامي بدالً من الرتكيز عىل يشء واحد فقط مل 

يعجبه.

نحدث نفسنا قائلني "لقد متكنت من القيام بهذه    

األمور، يف املرة املقبلة سوف أمتكن من القيام بأمور 

أكرث أو بطريقة أفضل.  

نجعل توقعاتنا من مسائل وأمور وأوضاع معينة    

واقعية. 

منتنع عن سوء تفسري الوضع أو عن تضخيم    

األمور. 

ما هي طرق االسرتخاء؟ 

متارين اسرتخاء العضالت بالتدرج28

سلسلة من التامرين التي تساعد عىل االسرتخاء    

من خالل شد العضالت عند الشهيق وإرخائها 

عند الزفري. يتم إتباع تدرج معني يف شد وإرخاء 

مجموعات العضالت؛ فنبدأ من القدمني وننتهي 

بالرأس. 

تساعد هذه التامرين يف التخفيف من القلق    

والضغط وتشنج العضالت وزيادة القدرة عىل النوم. 

يؤدي اسرتخاء الجسم إىل اسرتخاء العقل.  

خطوات تنفيذ هذه التامرين:    

نجلس أو نتمدد يف مكان هادئ ومريح ومنخفض    

اإلضاءة 

نستنشق الهواء ونشد مجموعة من العضالت بدًء    

بالرجلني ملدة 5-10 ث

نقوم بعملية زفري ونرخي مجموعة العضالت    

املشدودة متاما وبشكل فجايئ

نسرتيح ملدة 10-20 ثانية قبل البدء بشد    

املجموعة اآلتية من العضالت

نستمر عىل هذا الحال إىل أن نشد ونرخي جميع    

عضالت جسمنا

عند االنتهاء نعد من 5 إىل 1 لنعود برتكيزنا عىل ما    

يدور حولنا

مع الوقت، يصبح باستطاعتنا أن نركز فقط عىل    

أعضاء معينة متشنجة بسبب توتر ما 

متارين التنفس العميق28

يعترب التنفس العميق من أفضل طرق االسرتخاء    

التي تخفض من التوتر. فعندما نتنفس بعمق نطلب 

من الدماغ أن يهدأ ويسرتخي. التنفس العميق 

يخفف من رسعة دقات القلب، ضغط الدم والنفس 

الرسيع وهي العالمات التي نختربها عندما نتعرض 

للضغط. عندما نسرتخي، يكون نفسنا بطيء وهادئ، 

28  Kathleen Romito, MD - Family Medicine, Lisa S. Weinstock, MD – Psychiatry, http://www.webmd.com/bal-
ance/stress-management/ updated May 11, 2010
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سطحي أو عميق. لذلك فإن متارين التنفس العميق 

تساعدنا عىل التنفس كام لو أننا يف وضع اسرتخاء. 

عىل العكس يؤدي التنفس السطحي والرسيع إىل 

تخفيف وصول األوكسجني إىل الدماغ وزيادة توتر 

الجسم.

بعض متارين التنفس العميق: يعترب التنفس من    

البطن مترينا أساسياً من املهم التمكن منه قبل 

محاولة مامرسة التامرين األخرى التي تعترب متقدمة. 

كام بإمكاننا أن نختار أحد التامرين املتقدمة والذي 

نشعر أنه أكرث مناسبة لنا بعد أن نجربها.  

التنفس من البطن: مترين أسايس وسهل التنفيذ. 

نجلس بطريقة مريحة   

نضع أحد اليدين عىل بطننا مبارشة تحت األضلع    

ونضع اليد األخرى عىل صدرنا

نأخذ نفساً عميقا عرب األنف نافخني بطننا نحو    

الخارج دون أن نحرك صدرنا

نزفر من خالل الشفتني )كأننا نصفر(، فنشعر بأن    

اليد التي عىل بطننا تتحرك نحو الداخل، فندفع بها 

إلخراج كافة الهواء من رئتينا

بهدوء، نكرر هذا التمرين من 3 إىل 10 مرات.   

التنفس 4-7-8: طريقة متقدمة بإمكاننا تنفيذها 

بعد أن نكون قد امتلكنا طريقة التنفس من البطن

نجلس أو نتمدد   

نضع أحد اليدين عىل بطننا مبارشة تحت األضلع    

ونضع اليد األخرى عىل صدرنا

نأخذ نفساً عميقاً وبطيئاً من البطن ونحن نعد    

بصمت من 4-1 

نحبس نفسنا ونعد من 1-7 بصمت دامئا   

نخرج كافة الهواء من الفم ونحن نعد بصمت    

من 8-1 

نكرر 3-7  مرات إىل أن نشعر بالراحة والهدوء   

التنفس املتموج: طريقة متقدمة تهدف إىل 

االستخدام األمثل للرئتني وتركز عىل إيقاع التنفس 

لدينا:

ميكن تنفيذ هذا التمرين بأي وضعية كان، لكن    

من املفضل يف البداية أن نكون ممددين عىل الظهر 

مع ثني الركبتني

نضع اليد اليرسى عىل بطننا واليد اليمنى عىل    

الصدر، نالحظ حركة اليدين عندما نتنشق ونزفر 

الهواء

نتنفس لتعبئة الجزء األسفل من الرئتني بالهواء    

فنشعر باليد اليرسى تصعد دون أن تتحرك اليد 

اليمنى. نكرر من 8-10 مرات

بعد االنتهاء من الخطة السابقة، نبدأ بالتنفس من    

الرئة السفىل ونتابع التنشق من الصدر، فنشعر بأن 

يدنا اليمنى تعلو بينام اليد السفىل تنخفض قليال مع 

انخفاض بطننا 

نقوم بعملية الزفري مصدرين صوتا لخروج الهواء    

ونشعر بانخفاض اليد اليرسى ومن ثم اليمنى. نشعر 

بأن جسمنا يسرتخي مع تخلصه من التوتر
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نكرر الخطوتني أعاله من 3-5 دقائق ونالحظ أن    

بطننا وصدرنا يتحركان كموج البحر

مالحظة: قد يشعر بعض األشخاص بالدوار يف    

املرات األوىل للقيام بهذا التمرين، فنبطئ الَنَفس 

ونقف عىل مهل. 

مترين التنفس الصباحي: مترين متقدم يستخدم يف 

الصباح للتخلص من تيبس العضالت وفتح قنوات 

الهواء. كام باإلمكان استخدامه خالل اليوم للتخلص 

من الجهد الذي يتكون يف منطقة الظهر. 

يف وضعية الوقوف ننحني قليالً إىل األمام عند    

الخرص والركبتني مع تديل الذراعني نحو األرض

نستنشق الهواء ببطء وبعمق محاولني الرجوع إىل    

الوضع املستقيم تدريجياً بحيث نرفع رأسنا نهاية

نحبس نفسنا لثوان قليلة عندما نصبح يف الوضع    

املستقيم

نزفر الهواء خالل معاودتنا وضعية الوقوف    

املنحنية

طريقة التخّيل املوجه

طريقة تستند إىل الروابط بني العقل والجسم    

فتستخدم الخيال لتوجه أفكارنا نحو مشهد هادئ؛ 

حيث نعيش هذا املشهد بكافة حواسنا فنشعر كأننا 

يف املوقع الذي نتخيله. مثالً: لنتخيل أننا عىل شاطئ 

البحر أو بالقرب من الشالالت يف منطقة جبلية، 

فنشعر بنسمة الهواء تالمس برشتنا وتتالعب بشعرنا 

وبرزاز املاء عىل وجهنا وبرائحة املكان وغريها.    

تساعد عىل االسرتخاء والتخلص من الضغط    

باإلضافة إىل الشعور بأننا نتحكم مبشاعرنا وأفكارنا 

ومتكننا من تحسني مواقفنا وصحتنا وشعورنا بأننا 

بحالة جيدة.

خطوات التنفيذ: 

نجلس أو نتمدد يف مكان هادئ ومريح   

نغمض عينينا ونأخذ نفس عميق لنبدأ بعملية    

االسرتخاء

نتخيل مكان هادئ؛ كشاطئ البحر أو ضفاف النهر    

أو منطقة ما يف الطبيعة الخرضاء أو قمة جبل وغريها 

من األماكن 

نتصور املناظر وتفاصيلها؛ هل الشمس مرشقة؟    

هل هنالك بعض الغيوم؟ هل الطقس بارد أم حار؟ 

هل هناك هواء؟ هل األمواج تتكرس عىل الصخور، 

الخ

نتخيل وكأننا منيش داخل هذا املنظر، فنشعر    

باالسرتخاء كلام أمعنا الدخول فيه 

نأخذ بضع دقائق للتنفس ببطء والشعور بالهدوء   

عندما نكون مستعدين نبدأ بالخروج ببطء    

من املنظر إىل الواقع ونحدث ذاتنا عىل الشكل 

اآليت:"أشعر باالسرتخاء والراحة والهدوء وسوف أبقي 

هذه املشاعر معي"

نعد من 1 إىل 3 ونفتح عينينا   
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ماذا نعني بإدارة الوقت؟   

إدارة الوقت تعني استخدام الوقت بطريقة ذكية 

وواعية إليجاد الوقت الكايف للقيام مبا نريد أن نقوم 

به وما يجب أن نقوم به. 

تكمن أهمية إدارة الوقت يف أنها:

تُشعرنا أنه لدينا القدرة عىل التحكم باألمور مام    

يرفع من تقديرنا لذاتنا ويخفف من التوتر. 

تخفف وتزيل الضغط الناتج عن الشعور أن لدينا    

الكثري من األعامل للقيام بها يف فرتة قصرية.

تجعلنا أكرث تنظيام وفعالية وإنتاجاً.    

تحّسن من نوعية حياتنا وبالتايل تحسن صحتنا.    

تعزز من طريقة اتخاذنا للقرارات.   

تجعل اآلخرين يرغبون بالتواجد والعمل معنا.   

تساعدنا عىل التمييز بني األنشطة واألمور العاجلة    

)امللحة( وغري العاجلة وبني تلك املهمة وغري املهمة.  

تعطينا الوقت الكايف للقيام بأعامل نريد أن نقوم    

بها لكننا ال نجد الوقت لذلك.

متكننا من احرتام التزاماتنا وإيقاف تأجيل    

النشاطات واملهام التي علينا القيام بها.

من املهم أن ميتلك الشباب هذه املهارة فهي 

تساعدهم عىل تنظيم نهارهم واستخدام الوقت 

إلنجاز ما يريدون أن يقومون به من نشاطات 

وأعامل. فاليوم محدد بـ24 ساعة من الوقت، 

ال أكرث وال أقل، وال ميكن إضافة ساعة إليه أو 

التخفيف من عدد ساعاته. والوقت الذي مير ال 

ميكن استعادته أو رشاؤه، أو توفريه، أو استعارته 

من صديق أو قريب، الخ. كذلك فإن األمور التي 

ال ننجزها خالل اليوم، نحملها معنا إىل اليوم الثاين 

الذي بدوره مؤلف من عدد محدد من الساعات. 

من هنا أهمية إدارة الوقت بطريق جيدة. 

تتوقف إدارة الوقت الجيدة عىل أمرين: 

انجاز األمور الصائبة/الصحيحة أي ما هي األمور    

التي سأقوم بها وتلك التي لن أقوم بها؟

انجاز األمور بالطريقة الصحيحة أي كيف سأقوم    

بذلك بالشكل الصحيح؟

يساعدنا الجدول أدناه إىل النظر إىل وقتنا من خالل هذين األمرين: 

انجاز األمور الخطأانجاز األمور الصائبة

انجاز األمور 

بالطريقة 

الصحيحة

القيام باألمور الخاطئة أي تلك التي ال تساعدنا    القيام باألمور الصائبة بالطريقة الصحيحة    
يف حياتنا أو عملنا بطريقة جيدة

انجاز األمور 

بالطريقة الخاطئة

القيام باألمور الصائبة بالطريقة الخاطئة مام    
يضطرنا ملعاودتها للقيام بها بالطريقة الصحيحة

القيام باألمور الخاطئة برداءة.    
ال يكون لدينا أولويات صحيحة وعندما نعمل    

عىل أمر ما نعالجه بطريقة سيئة 
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كيف نقوم بإدارة وقتنا؟    

1. نكتب، مساء كل يوم أو باكراً يف صباح اليوم التايل، 

الئحة بالنشاطات واملهام التي علينا القيام بها:  

تساعدنا هذه الالئحة عىل أن نكون منظمني   

تخفف من القلق والضغط ألنها تخلصنا من األمور    

العالقة يف ذهننا بوضعها عىل ورقة

2. نحدد األولوية ونعيد كتابة النشاطات واملهام من 

األكرث أهمية إىل األقل أهمية، بناء عىل ما هو  "مهم" 

و"غري مهم" و"عاجل" و"غري عاجل". من املهم أن نعرف 

أن هنالك اختالف بني ما هو "مهم" وما هو "عاجل": 

األمور املهمة هي األمور التي:    

- يجب القيام بها بطريقة جيدة 

- ليس علينا أن نرتك كل يشء للقيام بها وليس من 

الرضوري اإلرساع بذلك ولكن علينا القيام بها يف 

الوقت املناسب، أي ميكن تأجيلها لألسباب اآلتية: 

هنالك أمور أكرث أهمية   

هنالك أمر عاجل يجب القيام به   

الشعور بالتعب وعدم القدرة عىل الرتكيز أو    

التفكري بوضوح

ليس هنالك ما يكفي من املعلومات للقيام    

بهذا العمل

ليس هنالك ما يكفي من الوقت للتقدم يف    

املهمة أو إنجازها

- عندما نهتم باألمور املهمة يف الوقت املناسب 

نتفادى أن تصبح هذه األمور عاجلة.

األمور العاجلة هي األمور التي:   

- ال نقوم بها قبل حلول موعدها فتصبح عاجلة 

عندها.

- يجب انجازها دفعة واحدة ألننا ندخل يف إيقاع 

املهمة فتصبح أسهل وتأخذ وقتاً أقل، مثالً: إجراء 

عدة مكاملات للدعوة لحضور احتفال أو حدث ما. 

- يجب عدم مضيعة الكثري من الوقت عليها.

يساعدنا الجدول أدناه عىل معرفة كيف يجب أن نترصف عندما يكون األمر عاجل ومهم مثالً أو عاجل 

وغري مهم، الخ: 

األمور غري العاجلةاألمور العاجلة

األمور املهمة 

عندما تكون األمور مهمة وعاجلة:

تعترب هذه األمور أولوية   
نقوم بها فورا   
نأخذ الوقت الكايف للقيام بها بطريقة جيدة    

عندما تكون األمور مهمة لكن غري عاجلة:

هذا النوع من األمور يتطلب الكثري من    
االهتامم

نؤجلها لحني توفر الوقت للقيام بها بطريقة    
جيدة

منتنع عن تأجيلها لوقت طويل يك ال تصبح يف    
خانة "املهمة والعاجلة"

نعمل عىل تجزئتها ونخطط للقيام بجزء منها    
كل يوم فننجزها مع الوقت.
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األمور غري املهمة 

عندما تكون األمور غري مهمة لكن عاجلة:

نقوم بها برسعة لننتهي منها   
نعطيها أقل وقت ممكن لنرتك الوقت لألمور    

املهمة
نطرح عىل أنفسنا السؤال اآليت:"ماذا سيحدث    

يف حال مل نقم بها؟"

عندما تكون األمور غري مهمة وغري عاجلة:

نرتكها إىل النهاية حتى ولو كنا نحب القيام بها   
نفكر بالتوقف نهائياً عن القيام بها أو تفويض    

شخص آخر بالقيام بها.

3. نقرر ما هي األنشطة واملهام األكرث أهمية 

بالنسبة لنا بناء عىل قيمنا

4. نعاود كتابة الالئحة مرة عىل األقل خالل 

األسبوع لتحديد األولويات من جديد الن بعض 

املهام قد تصبح عاجلة كلام اقرتب موعد حدوثها أو 

تسليمها. يشعرنا ذلك: 

بأننا أكرث تنظيام.    

باألمان ألننا نعرف بالتحديد األمور التي يجب    

القيام به وكم من الوقت تبقى لذلك. 

باإلنجاز ألن املهام عىل الالئحة يف تغيري مستمر.   

5. نخطط فنحدد مواعيد عىل املدى القريب 

والبعيد إلنجاز املهام بحسب األولوية. بإمكاننا 

تقسيم العمل عىل بعض املهام عىل 4-5 أيام ملدة 

ساعتني يف اليوم مثالً. 

6. نضع أهداف ألنفسنا أهداف محددة وواقعية 

مالمئة، نقوم مبراجعتها يوميا للتأكد من مدى قرب 

تحقيقها وما هي التغيريات الواجب القيام بها 

للوصول إىل أهدافنا.

7. نركز عىل عمل واحد بنفس الوقت.

8.  نقوم باملهام الصغرية عندما تكون لدينا بضعة 

دقائق حرة. 

9. نسعى جهدنا للقيام مبا نستطيع القيام به دون 

أن نشعر بالذنب ملا مل نستطع إنجازه. 

10. نفكر بإيجابية وثقة أننا سننجز املهمة. 

11. نقوم باألعامل املهمة عندما تكون طاقتنا يف 

ذروتها، ألن لكل شخص ساعة تعرف "بالـساعة 

البيولوجية" حيث منر مبراحل مختلفة خالل اليوم 

تتغري فيها قدرتنا عىل الرتكيز وطاقتنا الجسدية. 

12. نرتك وقت يف برنامجنا لألمور املفاجأة. 

13. نخصص وقت للعناية بأنفسنا والقيام بأنشطة 

للهو أو أنشطة رياضية أو متارين االسرتخاء.
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األنشطة المقترحة
التوتر 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 

تعريف التوتر    

التمييز بني التوتر السلبي واإليجايب   

تعداد العالمات التي تدل عىل التوتر   

تعداد خطوات التعامل مع الضغط/التوتر   

55 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل أنهم سيعملون ضمن مجموعات حيث تعالج كل مجموعة سؤاالً مختلفاً 

عن موضوع "الضغط/التوتر" تجد املعلومات عنه يف األوراق التي سنزودهم بها عىل أن توصل املعلومات إىل 

املشاركني)ات( اآلخرين مستخدمة إحدى الطرق اآلتية: عصف ذهني، لعب ادوار، قصة، دراسة حالة، مسابقة، 

مترين وغريها )3 دقائق(

2. نوزِّع املشاركني)ات( إىل 4 مجموعات ونزود كل مجموعة بسؤال مختلف عن األخرى )ورقة العمل( 

وببطاقة املعلومات )2 دقائق(

3. تعمل املجموعات )15 دقيقة(

4. تعرض كل مجموعة سؤالها ونتأكد، بعد كل سؤال أن املعلومات وصلت إىل كافة املشاركني)ات( ونعطي 

أمثلة )30 دقيقة(

5. نلخص )5 دقائق( 

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   
أوراق ملونة، أقالم تلوين، مقص ومواد أخرى   
4 نسخ من املادة املرجعية عن صفحة التوتر    

أوراق العمل 

أسئلة عمل املجموعات )سؤال لكل مجموعة(:

ما هو الضغط/التوتر؟ هل التوتر سلبي أم إيجايب؟   
ما هي عالمات وعوارض الضغط/التوتر يف املرحلة األوىل والثانية؟   
ما هي عالمات وعوارض الضغط/التوتر يف املرحلة الثالثة؟    
ما هي خطوات التعامل مع الضغط/التوتر؟   

أفكار لنا! 

نراقب املجموعات وهي تنجز العمل ونوجهها أثناء التحضري   
نتأكد أن الجميع يشارك عىل حد سواء    
نشجع املشاركني)ات( عىل استخدام أمثلة من الواقع الذي يعيشه الشباب   
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أتعامل مع التوتر بإيجابية 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعداد طرق التعامل مع الضغط والتوتر   

تطبيق بعض طرق التعامل مع الضغط والتوتر    

40 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نذكر املشاركني)ات( بتعريف التوتر/الضغط، عالماته وخطوات التعامل مع الضغط. نشري أننا يف هذا 
التمرين الفردي سنتعرف إىل الطرق الصحيحة للتعامل مع الضغط والتوتر )5 دقائق(

2. نوزّع ورقة العمل عىل كل مشارك 
3. نطلب من املشاركني)ات( قراءتها بشكل إفرادي أو نقرأها لهم إذا كان لديهم مشكلة بالقراءة )2 دقائق( 

4. نرشح قواعد التمرين عىل الشكل اآليت: )3 دقائق(
تتضمن هذه الورقة بعض طرق التعامل مع التوتر/الضغط، نوضح هذه الطرق   
الرجاء اإلشارة بعالمة   O إىل الطرق التي تستعملونها عادًة وبعالمة X إىل الطرق التي ال تستعملونها )5    

دقائق(
بإمكانكم إضافة طرق أخرى غري مذكورة   

5. ينفذ املشاركني)ات( التمرين )10 دقائق(
6. يعرض املشاركني)ات( إجابتهم )10 دقائق(

7. نستخلص أن هناك طرق متعددة للتعامل مع التوتر بطريقة صحيحة وعىل كل شخص أن يختار ما يناسبه 
منها وما يتناسب والحالة املطروحة )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   
نسخ من ورقة العمل عىل عدد املشاركني)ات(   

أوراق العمل 

طرق التعامل مع التوتر/الضغط

1. نتفادى أن يكون برنامجنا اليومي مضغوطا

2. نتفادى األوضاع التي تسبب لنا الضغط

3. نتفادى األشخاص الذين يسببون لنا الضغط

4. منتنع أو ننسحب من األحاديث/األمور التي تسبب لنا التوتر خصوصاً عندما نشعر بالتعب 

5. نرفض أموراً أو مسؤوليات إضافية يف حال ال ميكننا القيام بها 

6. نعرب عن مشاعرنا السلبية بطريقة إيجابية

7. نكون راغبني يف الوصول إىل حل وسط والقيام مبا نطلب من اآلخرين القيام به

8. نرد و/أو نرفض بحزم

9. ندير وقتنا بطريقة أفضل

10. نؤمن بذاتنا 

11. نفكر بإيجابية ونأخذ موقفاً متفائالً من األمور والحياة
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أوراق العمل

12. نكون واقعيني دون أن نتوقع الكامل 

13. نعمل عىل حل املشكالت يوماً بيوم 

14. نتعامل مع التغيري كجزء طبيعي من الحياة 

15. ننظر إىل املشكالت عىل أنها مؤقتة وميكن حلها 

16. نطلب الدعم واملساعدة والتوجيه عند الحاجة 

17. نسامح ونتابع حياتنا

18. نحاول أن ال نسيطر عىل األمور التي ال نستطيع السيطرة عليها

19. نأخذ قسطاً وافراً من النوم

21. منارس النشاط البدين والرياضة

22. نأكل بطريقة متنوعة ومتوازنة ومعتدلة

23. منتنع عن تناول الكحول واملخدرات  

24. نتفادى تناول املنبهات كالكافيني 

25. نستمع إىل املوسيقى

26. نقرأ كتب تهمنا وتجذبنا

27. نعرب بالشعر/النرث/الرسم/البكاء عن األمور التي تزعجنا

28. نضحك 

29. نستحم 

30. نصيل

31. نقوم بأعامل البستنة أو التصليحات يف املنزل 

32. منارس هواية )الرسم، التطريز( 

33. نلعب مع األطفال 

34. منارس نشاطات اجتامعية ونشاطات تسلية 

35. نتحدث إىل األصدقاء/العائلة/املختصني

36. منارس متارين التنفس العميق

37. نقوم بتامرين االسرتخاء

38. نقوم بتامرين التأمل

39. نستخدم الخيال املوجه )نتخيل أنفسنا يف أماكن وأوضاع تساعدنا عىل الشعور باالسرتخاء والراحة والهدوء(

أفكار لنا! 

ميكن أن نطلب من املشاركني)ات( العمل ضمن مجموعات صغرية، فيختاروا حالة توتر/ضغط وينفذوا    
لعب ادوار للموقف الذي واجههم وكيف تعاملوا معه يف املرة األوىل ثم استناداً إىل الطرق التي بني يديهم 

يعيدوا لعب األدوار محاولني إظهار البعض منها  
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أفكار ايجابية وسلبية 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف التفكري اإليجايب   
تعريف التفكري السلبي   
تحليل أهمية التفكري بإيجابية   

55 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. مسبقاً نكتب عىل بطاقات من الكرتون كبرية الحجم عبارات )أوراق العمل( ونعلقها يف أرجاء القاعة 
2. نطلب من املشاركني)ات( التنقل يف أرجاء الغرفة ونقوم بقرائتها بصوت عايل )5 دقائق( 

3. نناقش كل عبارة عىل حدا: )20 دقيقة(
ماذا فكرتم عندما قرأتم هذه العبارة؟   
ما هي املشاعر التي أثارها هذا التفكري؟ ايجابية أم سلبية؟    
هل فكر الجميع بالطريقة نفسها؟   
ما هي األسباب وراء التفكري السلبي؟    
هل كان بإمكاننا التفكري بطريقة أخرى؟    
ما هي املشاعر املتوقعة عند التفكري بطريقة إيجابية؟   

4. نُعرّف التفكري السلبي ونربطه بالتوتر والتفكري اإليجايب وأهميته. نذكر أننا ال نفكر جميعنا بالطريقة نفسها 
يف املواقف أو األوضاع ذاتها وذلك بسبب اختالف خرباتنا وخلفيتنا االجتامعية ونظرتنا إىل ذاتنا، ومعتقداتنا 

وغريها  )10 دقائق(
5. نطلب من املشاركني)ات( أن يتنقلوا مجدداً يف أرجاء القاعة محاولني التفكري بإيجابية عند قراءة العبارات 

)5 دقائق(
6. نناقش كل عبارة عىل حدا: )10 دقائق(

ما هي األفكار اإليجابية التي خطرت ببالكم؟    
ما هي املشاعر التي نتجت عن هذه األفكار؟    
ملاذا مل يستطيع البعض التفكري بإيجابية؟    

7. نلخص أن التفكري االيجايب يساعدنا عىل التخلص من األفكار السلبية والتي تؤدي إىل مشاعر سلبية منها 
التوتر والقلق. كام يساعد عىل تعزيز الثقة بالذات وبالتايل تحقيق األهداف واملتطلعات. أما التفكري السلبي 
فهو مرتبط بخربات سابقة ومبعتقدات مرسخة ومن هنا الحاجة إىل التعمق يف معرفة األسباب الكامنة وراء 

ذلك. )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   
بطاقات كرتون كبرية الحجم مكتوب عليها بعض الجمل من ورقة العمل أدناه    
رشيط الصق   
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أفكر بايجابية وأتخلص من األفكار السلبية 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعداد خطوات التفكري اإليجايب    
تطبيق خطوات التفكري اإليجايب   

75 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نطرح عىل املشاركني)ات( السؤال اآليت:"ما هي الخطوات التي يجب أن نتبعها لنفكر بإيجابية؟" 
2. نناقش ونرشح خطوات التفكري اإليجايب. ثم نقول أننا سنعمل عىل تطبيق الخطوة الثانية "إيقاف األفكار 

السلبية" )10 دقائق(
3. ننفذ التمرين: )15 دقيقة(

نطلب من كل مشارك أن يختار وضع معني حصل أو يحصل معه وفكرة سلبية يفكر بها عادة يف هذا    
املوقف. 

نرشح لهم أن عليهم أن يركزوا عىل هذه الفكرة السلبية ملدة 3 دقائق وعليهم أن يتوقفوا عن ذلك    
ويرصخوا كلمة "Stop" عندما يسمعوا صوت جهاز اإلنذار  

يركز كل مشارك عىل الفكرة السلبية التي حددها واختارها   
    "Stop" عندما ينطلق اإلنذار، يرصخ املشاركون كلمة
نطلب منهم أن ميتنعوا عن التفكري بأي فكرة ملدة 30 ثانية ويف حال عاودتهم الفكرة السلبية خالل هذه    

املدة عليهم أن يرصخوا "Stop" مرة أخرى. 
نعاود خطوات التمرين عدة مرات ونطلب من املشاركني)ات( تخفيف مستوى الصوت وحدته إىل أن    

يصبح وشوشة 
عند االنتهاء، نطلب منهم أن يتخيلوا أنهم يف مكان أو وضع يشعرهم بالراحة والهدوء   

أوراق العمل 

الئحة العبارات: 

أتت نتائج املحاكمة وعليك أن تقيض عقوبة يف السجن     
لقد قمت بعمل جيد ومتقن لكن طريقة إلقائك مل تكن جيدة وكذلك طريقة وقوفك    
الطقس ماطر اليوم    
لقد تم تأجيل موعد املحاكمة   
تم إلغاء املوعد مع املحامي    
الصيد غري مسموح يف هذه املنطقة    
عفواً لقد أقفل املحل اليوم ولكن غداً نفتح باكراً    
تطورت كفاءتك يف أداء العمل ولكنها الزالت دون املستوى املطلوب   
نسيت أن تفحص الجهاز قبل تسليمه للزبون   
زميلك يف العمل يفضل العمل لوحده   

أفكار لنا! 
نختار 3 أو 4 عبارات األكرث مناسبة للمجموعة التي نعمل معها، عىل أن نؤلف جمالً أخرى تدل عىل    

أوضاع ومواقف قد تؤدي إىل مشاعر سلبية أو إيجابية وليس عىل مشاعر سلبية فقط.  
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خطوات 

تنفيذ 

النشاط

4. نسأل املشاركني)ات( عن شعورهم بعد التمرين )5 دقائق(
5. نلخص خطوات التمرين ونركز عىل أهمية التمرس عىل هذا التمرين والبدء باألفكار األقل سلبية صعودا إىل 
تلك األكرث سلبية إىل أن نتخلص منها. ننصح أنه يف حال مل نتمكن من إيقاف األفكار السلبية، نلجأ إىل أخصائيني 

يف هذا املجال )5 دقائق(
6. نرشح للمشاركني)ات( أننا سنقوم بتطبيق الخطوة الثالثة من خطوات التفكري اإليجايب )2 دقائق(

7. نطلب من املشاركني)ات( أن يكتبوا عىل أوراق صغرية، دون ذكر األسامء، األفكار السلبية التي قاموا بالتفكري 
بها أو أفكار أخرى )5 دقائق(

8. نخلط األوراق يف علبة/وعاء كبري ثم نطلب من أحد املشاركني)ات( سحب ورقة بحيث نناقش الفكرة 
املدونة وكيفية استبدالها بفكرة إيجابية )3 دقائق(

9. نعاود سحب عدة أفكار ومناقشتها. بحسب الوقت املتوفر لدينا نتوقف بعد عدة أوراق أو عند انتهاء 
األوراق كافة )20 دقيقة(

10. نسأل املشاركني)ات( عن شعورهم )5 دقائق(
11. نلخص خطوات التفكري اإليجايب )5 دقائق( 

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   
منبه أو أي جهاز إنذار آخر   
أوراق صغرية    
علبة أو وعاء كبري   

--أوراق العمل

أفكار لنا! 

قد يتأثر بعض املشاركني)ات( عاطفياً خالل هذا التمرين بسبب أفكار سلبية معينة لهم، لذلك من املهم    
مراقبة املجموعة جيداً وخصوصا التواصل غري اللفظي لدى املشاركني)ات(، طأمنة املشارك الذي قد يتأثر 
عاطفياً والطلب إليه بكل رسية الخروج من القاعة وتأمني مواكبة مدرب آخر ليتمكن من التحدث اليه 

للتخفيف عنه.  

نتعلم طرق االسترخاء  

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
إدراك أهمية االسرتخاء   
تحديد أساليب االسرتخاء   
تطبيق بعض أساليب االسرتخاء: اسرتخاء العضالت، التنفس العميق وطريقة التخيل املوجه     

40 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

متارين اسرتخاء العضالت التدريجي: )10 دقائق(
1. نطلب من املشاركني)ات( الجلوس عىل شكل دائري 

2. نخفض اإلضاءة ونطلب منهم أن:
يقوموا بعملية شهيق ويشدوا مجموعة من العضالت بدًء بالرجلني ملدة 5-10 ثوان   
يقوموا بعملية زفري ويرخوا مجموعة العضالت املشدودة متاما وبشكل فجايئ   
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خطوات 

تنفيذ 

النشاط

يسرتيحوا ملدة 10-20 ثانية قبل البدء بشد املجموعة اآلتية من العضالت   
يستمروا إىل أن يشدوا ويرخوا جميع عضالت جسمهم    
عند االنتهاء يعدوا من 5 إىل 1 ليعودوا إىل ما يدور حولنا   

3. عند االنتهاء نسال املشاركني)ات( عن:  
شعورهم   
العضالت التي شعروا أنها أكرث تشنجاً من غريها؟    

4. نُعرّف التمرين وأهميته ونلخص خطواته ونختم بالقول أنه مع الوقت، يصبح باستطاعتنا أن نركز فقط عىل 
أعضاء معينة متشنجة بسبب توتر ما ونريح هذه العضالت من خالل هذا التمرين.

طريقة التخيل املوجه: )10 دقائق(
1. نطلب من املشاركني)ات( أن: 

يجلسوا أو يأخذوا وضعية مريحة     
يغمضوا أعينهم ويأخذوا نفساً عميقاً    
يتخيلوا مكانا هادئ يحبون أن يتواجدوا فيه؛ كشاطئ البحر أو ضفاف النهر أو منطقة ما يف الطبيعة    

الخرضاء أو قمة جبل وغريها من األماكن 
يتصوروا املنظر بالتفاصيل؛ هل الشمس مرشقة؟ هل هنالك بعض الغيوم؟ هل الطقس بارد أم حار؟ هل    

هناك هواء؟ هل سمعوا صوت األمواج تتكرس عىل الصخور، الخ
يتخيلوا وكأنهم ميشون داخل هذا املوقع وهم يتنفسون ببطء ويستمتعون بالهدوء لبضع دقائق   

2. نرتك لهم الوقت للقيام بهذا التمرين.
3. بعد 5 دقائق، نطلب منهم الخروج ببطء من املوقع إىل الواقع قائلني:"أشعر باالسرتخاء والراحة والهدوء 

وسوف أبقي هذه املشاعر معي".
4. نعد من 1 إىل 3 ونطلب منهم أن يفتحوا أعينهم. 

5. نسال املشاركني)ات( عن مشاعرهم. 
6. نُعرّف طريقة التخيل املوجه ونلخص خطواتها. 

متارين التنفس العميق: )10 دقائق(
1. نطلب من املشاركني)ات( الجلوس بطريقة مريحة 

2. نطلب منهم أن:  
يضعوا أحد اليدين عىل البطن مبارشة تحت األضلع واليد األخرى عىل الصدر   
يأخذوا نفساً عميقا عرب األنف نافخني البطن نحو الخارج دون تحريك الصدر   
يقوموا بعملية زفري من خالل الشفتني )كأننا نصفر(، فيشعروا بأن اليد التي عىل البطن تتحرك نحو    

الداخل، فيدفعوا بها إلخراج كافة الهواء من الرئتني
يكرروا العملية بهدوء )3 إىل 10 مرات(   

3. عند االنتهاء من التمرين نسأل املشاركني)ات( عن مشاعرهم
4. نُعرّف متارين التنفس العميق، نلخص خطوات التمرين ونحدد أن هنالك متارين أكرث تقدماً 

5. نناقش: )10 دقائق(
ما هو الهدف من هذه التامرين؟    
ما هي التامرين التي سبق لهم أن مارسوها بهدف االسرتخاء؟    
ما هي أهمية االسرتخاء؟   

6. نلخص أن متارين االسرتخاء متعددة وهي تساعدنا عىل التخلص من الضغط/التوتر وتجّدد النشاط وعلينا أن 
منارسها يومياً وليس فقط عندما نشعر بالضغط/التوتر )5 دقائق(
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املوارد 

الالزمة

--

--أوراق العمل

أفكار لنا!

نتأكد من أّن الجميع يطبق التمرين بالطريقة الصحيحة.   
قد نرغب يف كتابة خطوات التمرين عىل اللوح القالب فذلك يساعد املشاركني)ات( عىل الرجوع إليها عند    

تطبيقهم للتمرين. 
من املمكن استخدام متارين االسرتخاء من وقت إىل وقت خالل التدريب عىل أن نستبدلها بتامرين جديدة.   

إدارة الوقت ماذا نعني؟  

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف إدارة الوقت وتحديد أهمية ذلك     
تحليل كيف يستخدمون أوقاتهم وأثر ذلك عليهم وعىل غريهم عىل املدى القريب والبعيد   

75 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح التمرين للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
سنوزع عىل كل مشارك ورقة عليها علبة الوقت التي تتألف من أربع وعرشين مربعا بحيث يرمز كل    

مربع إىل ساعة من الزمن. 
سيقوم كل مشارك باختيار يوماً من أيام حياته وميلئ املربعات استنادا إىل ما قام به من أنشطة/أعامل    

خالل هذا اليوم. يف حال قام بالنشاط نفسه عىل عدة ساعات يكرر كتابة النشاط.
2. ينفذ الجميع التمرين )10 دقائق(

3. نناقش بناء عىل ما كتب كل مشارك يف ورقته: )30 دقيقة(
كيف ميكنكم أن تصفوا الوقت الذي أمضيتموه؟    
من بني األنشطة/األعامل التي قمتم فيها:    
هل كان مخطط لها مسبقاً؟ ما نسبة ذلك؟   

- هل كان هناك أنشطة/أعامل ملحة ومهمة؟ ما نسبة ذلك؟
- هل كانت متنوعة؟

- هل كانت األعامل الصحيحة التي يجب القيام بها؟
- هل قمتم بها بالشكل الصحيح؟ ما نسبة ذلك؟

- هل ميكنكم اإلستفادة من وقتكم بطريقة آخرى؟
هل متكنتم من إنجاز كل األنشطة/األعامل التي أردتم إنجازها؟ ملاذا؟ ما هي النتيجة؟    

4. نُعرّف عملية إدارة الوقت وأهميتها ونربطها بالتوتر باإلضافة إىل تأثريها بطريقة غري مبارشة عىل املشاعر املزعجة. 
نؤكد أن لكل شخص كمية معينة من الوقت يومياً وليس بإمكانه االستعارة من شخص آخر ساعات إضافية. كام أننا 

عادة ال نبدأ يومنا بعلبة فارغة من هنا أهمية أن نعرف كيف ندير وقتنا بطريقة جيدة. )10 دقائق(
5. نرشح مفهوم األمور العاجلة/امللحة واألمور املهمة ومفهوم أن نقوم باألمور الصائبة وبالطريقة الصائبة. )15 

دقيقة(
6. نلخص )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

نسخ من بطاقة الوقت عىل عدد املشاركني)ات(    
لوح قالب وأوراق وأقالم   
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أوراق العمل

بطاقة الوقت

أفكار لنا!

من املمكن استبدال ورقة التمرين بعلبة من كرتون لكل مشارك عىل أن يُعطى 24 ورقة صغرية ليكتب عليها    
األعامل واألنشطة التي قام بها خالل هذا الوقت. باإلمكان أن يحتفظ كل مشارك بعلبته ويستخدمها يوميا ليضع 

فيها األمور واألنشطة التي قام بها. 
خالل النقاش نسأل املشاركني)ات( كيف يقومون بإدارة أوقاتهم يف حياتهم اليومية؟   

12345 6

789101112

131415161718

192021222324

أدير وقتي جيدًا 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تحديد كيف ميكن إدارة الوقت بطريقة جيدة    

50 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
ستعملون ضمن فريقني؛ الفريق األول ال ينظم وقته وال يفلح دامئاً بإنهاء أعامله يف الوقت املناسب والقيام    

باألنشطة املتنوعة. أما الفريق الثاين فيدير وقته بطريقة جيدة.
عىل الفريق األول أن يعطي األسباب برأيه وراء وضعه مبا يتعلق بإدارة الوقت. أما الفريق الثاين، فعليه أن    

يعطي نصائح وحلول للفريق األوىل عن طرق إدارة الوقت. 
2. نوزِّع املشاركني)ات( عىل فريقني 

3. تعمل املجموعات عىل تحضري عروضها )15 دقيقة(
4. تعرض املجموعات عىل الشكل اآليت: )10 دقائق(

يعطي الفريق األول أحد أسباب عدم إدارته الجيدة للوقت ويقرتح الفريق الثاين الحل للمجموعة األوىل    
نستمر كذلك إىل أن تنفذ األسباب والحلول   

5. انطالقاً من العرض، نضيف ونناقش طرق إدارة الوقت بطريقة جيدة )15 دقيقة(
6. نلخص )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم    

--أوراق العمل
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أفكار لنا!

 بعض األفكار التي من املمكن أن يطرحها الشباب: 

بإمكاننا أن نعطي املشاركني)ات( الوقت لكتابة بعض اليافطات حيث يقومون بتعليقها يف أرجاء املدرسة، بعد    
الحصول عىل موافقة املسؤولني. 

يف حال كان عدد املشاركني)ات( كبرياً نقسم املجموعة الكربى إىل 4 فرق عىل أن تعمل كل مجموعتان عىل    
شق من املوضوع ومن ثم تجتمع املجموعتان اللتان عالجتا نفس السؤال وتتداول األفكار قبل عرضها.

الفريق الثاينالفريق األول

وضع أولوياتضغط يف العمل ال نعرف من اين نبدأ!

تقسيم املهمة إىل عدة مهاماملهام املوكلة إلينا صعبة

ال ميكننا أن ننجز العمل إال يف اللحظة األخرية نشعر 

بضغط الوقت الذي يدفعنا إىل انجازه 

وضع أهداف

أخذ اسرتاحة ثم معاودة العمل ال ميكننا الرتكيز

نكون واقعيني وننجز الحد األدىن ال ميكننا انجاز العمل

ننشغل عىل الهاتف/ زيارات األصدقاء، الواجبات العائلية، 

الربيد االلكرتوين

تحديد أوقات محددة  لكل واحدة
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مهارة التفكير بطريقة إبداعية 

معلومات مرجعية

 ماذا نعني بالتفكري بطريقة إبداعية؟ 

"كيف ميكنني أن أحسن طريقة تعليمي؟"، "ملاذا 

ال أطلب من الشباب أن يقوموا هم بتعليم 

زمالئهم؟"، "ملاذا ال أضيف العسل والخردل عىل 

الدجاج"؟ "سأقص هذا البنطال وأحوله إىل تنوره"، 

"لقد أصبح وعاء الفاكهة قدمياً، ملاذا ال أطليه وأزينه 

بالرسوم وأزرع به نبتة وأضعه عىل طاولة املطبخ؟"، 

"الكثري من األشخاص يشاهدون التلفاز بعد تناول 

العشاء، ملاذا ال أضع شاشات كبرية يف املطعم؟" 

وغريها من األفكار املبدعة.    

هل سمعنا هذه العبارة قبالً "فكروا خارج اإلطار"؟ 

نعم... هذا هو التفكري املبدع باختصار...

"التفكري املبدع يشمل خلق يشء جديد أو مبتكر. 

يتضمن عدة مهارات؛ املرونة واالبتكار والطالقة 

والتوسع والتفكري البارع املفاجئ، التعديل، ربط 

األفكار بعضها ببعض، والتفكري املجازي. يهدف 

التفكري اإلبداعي إىل إثارة الحرشية وتعزيز 

االختالف"29. 

ترتكز القدرة عىل اتخاذ القرارات وحل املشكالت 

عىل مهاريت التفكري اإلبداعي والتفكري النقدي، 

فاألوىل متكننا من اكتشاف االحتامالت والحلول 

ونتائجها والثانية تساعدنا عىل تحديد أي 

االحتامالت أكرث قابلية للتطبيق وأكرث فعالية.

اإلبداع هو قدرة نتمتع بها كلنا بدرجات متفاوتة 

ومن املمكن تنميتها، واإلبداع هو موقف واإلبداع 

هو عملية...     

كيف ميكن التطلع أبعد من تجربتنا الشخصية/خارج 

اإلطار30؟

عدة طرق...لنتائج مبدعة

1. نأخذ فكرة ما ونطورها ونحسنها وندخل عليها 

التعديالت لتصبح أكرث مالمئة للمشكل املطروح 

واالحتياجات وغريها من األمور. فلنأخذ مثال تطور 

شكل ووظائف وطريقة عمل السيارات مثالً أو 

تطور صناعة الواقي الذكري.

2. ندمج فكرتني أو أكرث لنحصل عىل فكرة جديدة؛ 

مثالً: فكرة التسجيل الصويت وفكرة الكتاب تعطيان 

فكرة جديدة الكتاب املسجل الذي من املمكن 

أن نستمع إليه عندما نذهب يف رحلة بعيدة يف 

السيارة أو الطائرة والذي من املمكن استخدامه 

مع أعمياء البرص أو لتعليم األميني القراءة ولكن 

"ليس هنالك من تحّسين/تحّسن تافه!"، تفكير فيلسوف
مخيلتك هي بمثابة العرض المسبق لألحداث العظيمة التي ستحدث لك في حياتك، اينشتاين

أنا أبدأ من حيث انتهى آخر رجل و هنالك طريقة ما ألدائها بشكل أفضل-أعثر عليها، توماس أديسون
"يحتاج العالم في كل حين إلى اشخاص قادرين أن يتخيلوا ما لم يحدث مثله أبدًا"، مفكر

المهارات اإلدراكية/مهارات التفكير واتخاذ القرار/ أفكر وأقرر إذا أنا موجود

29 http://eduscapes.com/tap/topic69.htm
30 Adapted from Introduction to Creative Thinking, Robert Harris,, Version Date: July 1, 1998, http://www.virtual-
salt.com/crebook1.htm
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حينها يجب أن يكون الكتاب متوفر باإلضافة إىل 

التسجيل. 

3. نخرتع فكرة جديدة مختلفة متاماً عن سابقاتها؛ 

مثالً: ملاذا ال نستبدل التدريب وجهاً لوجه 

بالتدريب املسجل أو عرب وسائل التواصل الحديثة، 

أو حل مشكلة اكتظاظ املصعد يف بناية ما من 

خالل وضع بعض الخدمات يف الردهة كتنظيف 

األحذية أو منضدة عليها الجرائد اليومية أو الواقي 

األنثوي كأحد وسائل تنظيم األرسة والوقاية من 

االلتهابات واألمراض املنقولة جنسياً وغريها. 

4. ننظر إىل أمر أو يشء قديم بطريقة مختلفة؛ 

مثالً: قدر نحايس قديم نعيد تبييضه ونستخدمه 

للمزروعات املنزلية أو استخدام لحل أزمة السكن، 

نُجّهز حاويات الحديد لتصبح مسكن مؤقت.  

5. نغرّي اتجاه تفكرينا نحو إيجاد حل لسبب املشكل 

وليس فقط االكتفاء بتطبيق حل معني؛ مثالً؛ تعاين 

البلدية يف منطقة ما من املشكل اآليت: هنالك قطعة 

خالية من األرض حيث يرمي األهايل النفايات 

واألدوات التي ال يريدونها. حاولت البلدية أن متنع 

األهايل بوضع عالمة "ممنوع رمي النفايات"، لكن 

سلوك األهايل مل يتوقف، فبنت البلدية حائط حول 

املكان، لكن األهايل استمروا برمي النفايات من 

فوق الحائط وفتحوا فجوة يف الحائط ليدخلوا منها 

األشياء الثقيلة والكبرية... وأخرياً، أزالت البلدية 

الحائط ونظفت املكان وحولته إىل منتزه ليميض 

فيه األهايل وأطفالهم أوقاتهم.    

باختصار! لنبدع علينا أن:

1. نلغي الخوف

2. نفكر خارج حدود املعايري واألمناط السائدة 

وأبعد من الزمان الذي نتواجد به

3. نبحث عن طرق جديدة لحل األمور وتنفيذ 

املهام ونجربها

4. نحاول أن ننظر إىل األمور بطريقة جديدة 

ومختلفة

5. نتمسك بأفكارنا الهادفة إىل التغيري  

ما هي العوامل التي قد تحد من التفكري املبدع؟

املواقف السلبية:   

- إجامالً، نحن ننزعج من املشكالت وال نرى 

فيها فرصة للتقدم والتطور والتفكري بطريقة 

مختلفة؛"أوف مشكل" 

- نحن نعتقد أن أقلية من األشخاص هم فقط 

مبدعون؛ الحقيقة أننا كلنا بإمكاننا أن نكون 

مبدعني. بالتأكيد تلعب الرتبية املنزلية واملدرسية 

دوراً مهام يف تطوير هذه املهارة لدينا.

- نحن نخاف من نظرة اآلخرين إىل إبداعاتنا؛ "ماذا 

سيقول عني اآلخرين؟"

- نحن نهاب الفشل...لكن هنالك مثل شائع يقول 

"نحن نتعلم من الفشل!"

- ال ميكنني أن أحل األمر، ليس باليد حيلة؛ "ليس 
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لدي قدرات، لست متخصص يف هذا املجال، ليس 
لدي ثقة بنفيس". 

- ليس هنالك من حل؛ االستسالم قبل املحاولة.

التفكري أن لكل مشكل حل واحد؛ هل نفكر    
كلنا بنفس الطريقة؟ هل لدينا نفس االحتياجات 

والخربات؟ 

االعتقاد أن اإلبداع يتطلب تكنولوجيا متطورة جداً.   

االكتفاء بأنه قد تم اكتشاف الحل من قبلنا؛    

نتذكر أن وسائل التواصل بني البرش تطورت من 
الرسائل املكتوبة واملبعوثة مع الطيور، إىل تلك 

املحمولة مع اإلنسان، ثم عرب الربيد العادي وبعدها 
عرب الربيد االلكرتوين...هل ستكون هذه آخر وسيلة 

للتواصل يتم اخرتاعها؟

االعتقاد أن األفكار املبدعة قد تأيت أو ال تأيت؛    
التفكري املبدع عملية تراكمية، ال تحدث بني ليلة 

وضحاها، إمنا تتطور من مالحظة أمر ما وبلورة فكرة 

ما ومن ثم دراسة الفكرة لتطويرها وتعديلها...  

األنشطة المقترحة

ابعد من....

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف التفكري بطريقة إبداعية   
تعداد العوامل التي تحد من التفكري بطريقة إبداعية   

50 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرسم عىل ورقة اللوح القالب 9 نقاط عىل الشكل اآليت )ورقة العمل( 
2. نرشح التمرين للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: عليكم إيجاد طريقة لوصل جميع النقاط بأربعة خطوط 

مستقيمة ومتصلة وذلك من دون رفع القلم عن الورقة )5 دقائق(
3. يعمل املشاركون فردياً )10 دقائق(

4. نتنقل بينهم، يف حال الحظنا بعد مدة من الوقت أن األمر مستحيل، نسهل العملية ونقرتح أن الحل يتطلب 
أن يخرتقوا حدود التفكري التقليدي 

5. نسأل من يرغب من املشاركني)ات( أن يعطي الحل عىل اللوح القالب 
6. نعطي اإلجابة يف حال مل تكن اإلجابة)ات( صحيحة )5 دقائق(

7. نستنتج أنه للتوصل إىل حل علينا أن نفكر يف رسم الخطوط خارج "اإلطار البرصي" للنقاط، أي أنه يف الكثري 
من األوقات للوصول إىل الهدف املرجو نحن بحاجة إىل أن ننظر إىل األمور بشكل جديد، مختلف وأوسع 

وخارج اإلطار التقليدي )5 دقائق(
8. نُعرّف التفكري بطريقة إبداعية )5 دقائق(

9. نناقش: ما هي األسباب األخرى وراء عدم التوصل إىل حل؟ )10 دقائق(
10. نفصل العوامل التي قد تحد األشخاص عن التفكري بطريقة إبداعية )10 دقائق(

املوارد 

الالزمة

ورقة لوح قالب مرسوم عليها النقاط التسع   
أوراق بيضاء A4 عىل عدد املشاركني)ات(    
لوح قالب وأقالم   
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أوراق العمل

النقاط التسع 

مرجع: أفكار يف العمل مع الناس، نهج يف التعليم والتدريب، آن هوب وسايل تيميل، ورشة املواد العربية، 
.2000

أفكار لنا!

قد يتوصل أحد املشاركني)ات( إىل الحل، لكن من املهم أن نرشح للمشاركني)ات( أن التمرين صعب وأن    
عدم متكننا من إيجاد الحل يرجع إىل أننا برتبيتنا مل نتعود أن نفكر خارج منط معني أو إطار معني. 

ميكن استبدال مترين النقاط التسع بتمرين القطع الست بحيث                 *   
ترتب القطع كام يف الشكل ويطلب من كل مشارك أن                      *         *   *       

يحرك قطعة واحدة بحيث يكون يف كل خط أربع قطع                              *
*                                                                                                           

هذه ليست....

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تحديد طرق التفكري بطريقة إبداعية    

45 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نطلب من املشاركني)ات( أن يقفوا بشكل دائري
2. نضع يف وسط الدائرة غرض ما )مسطرة، قلم، ريشة طائر، علبة...( ونطلب ِمْن َمن يرغب من املشاركني)ات( 

التقدم إىل وسط الدائرة ومحاولة استعامل الغرض املوجود هنالك ليشء غري ما هو/هي عليه. )10 دقائق( 
3. نسأل املشاركني)ات(: 

ما هو شعورهم؟  )5 دقائق(   
ماذا يستنتجوا من هذا التمرين؟  )5 دقائق(   

4. يستنتجون: )5 دقائق(
أن العمل اإلبداعي هو عملية تراكمية، ال تحدث بني ليلة وضحاها، إمنا تتطور من مالحظة أمر ما وبلورة    

فكرة ما ومن ثم دراسة الفكرة لتطويرها وتعديلها. إذا فهو يتطلب قسطاً كبريا من التفكري ليك نتمكن من 
الخروج بأفكار خالقة وجديدة ونتيجة أفضل

أن هذا التمرين خدم أحد طرق التفكري بطريقة مبدعة وهي إعادة التطبيق     
5. نناقش: ما هي الطرق األخرى للتفكري اإلبداعي؟ )10 دقائق(

6. نفصّل كل طريقة ونطلب أمثلة من خربات املشاركني)ات(. )10 دقائق(

املوارد 

الالزمة

أوراق بيضاء كبرية    
مسطرة، قلم، علبة، قمع، ريشة طائر وغريها   
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كما أبدعوا نبدع

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تحديد أهم مزايا بعض املبدعني يف التاريخ   

35 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نعرض أو نطلب من املشاركني)ات( عرض املعلومات التي جمعناها أو جمعوها عن أعامل ومزايا عدد من 
املبدعني )10 دقائق(

2. نناقش: )20 دقيقة(
ما هي املزايا التي متتع بها هؤالء؟   
ما هي الصعوبات التي واجهها هؤالء؟   
كيف متكنوا من تقديم خدمات جليلة لإلنسانية؟    

3. نلخص أهم صفات ومزايا املبدع وكيف ميكن لكل إنسان أن يكون مبدعا )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

أوراق بيضاء كبرية    
ممكن عرض أفالم فيديوية /صور عن املبدعني الذين سنتحدث عنهم   

--أوراق العمل

أفكار لنا!

نقوم مسبقاً بعملية بحث عن أسامء مبدعني )أديسون، حسن كامل الصباح، طه حسني، هرني فورد، بيل    
غيتس، غراهام بيل، الخ( من مختلف أنحاء العامل وتحديد خصائصهم وأهم إبداعاتهم. 

من املمكن أن نطلب من املشاركني)ات( قبل بضعة أيام من النشاط البحث يف اإلنرتنت والكتب وغريها    
عن مبدعني مميزين وخصائصهم ليعرضوها عىل اآلخرين.

--أوراق العمل

أفكار لنا!

نشجع الجميع عىل املشاركة واملحاولة.     
من املمكن أن نالحظ وبحسب قدرات أفراد املجموعة أن اإلجابات يف الجولة األوىل شبه تقليدية ومع    

حلول الجولة الثانية أو الثالثة سوف يطلق املشاركني)ات( العنان ملخيلتهم وسيقومون بإعطاء إجابات 
مبدعة. 

بإمكاننا استبدال األغراض أعاله بأغراض أكرث مناسبة للفئة املستهدفة )أسالك كهربائية، لوح خشبي،    
مسامري، أنابيب معدنية، وغريها(. 

بإمكاننا استبدال التمرين أعاله بعمل مجموعات حيث يتم إعطاء كل مجموعة أحد األغراض املذكورة    
يف النقطة السابقة والطلب إليهم أن يفكروا باستخدامات جديدة ومبدعة لهذه األدوات التي عليهم أن 

يسوقوها وذلك ألن هنالك كساد يف بيع هذه املواد نتيجة مضاربة رشكات أخرى محلية تبيع املواد نفسها 
لكن بسعر أقل ونوعية أفضل.   
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مشروع: نحن مبدعون

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
اإلميان بقدرتهم عىل اإلبداع   
تحديد العوامل اإليجابية التي تعزز اإلبداع     

85 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
ستعملون ضمن 3 مجموعات حيث ستقوم كل مجموعة ملدة 30 دقيقة بتنفيذ نشاطا بحسب ورقة    

العمل التي ستوزع عليكم. 
ثم ستعرضون نتائج عملكم )10 دقائق / مجموعة( وسيتم مناقشته وتحديد عنارص اإلبداع ضمنه    

2. تؤدي املجموعات عملها حسب أوراق العمل )30 دقيقة(
3. تقدم كل مجموعة نتائج عملها )40 دقيقة(

4. يلخص املدرب مالمح اإلبداع والعوامل التي ساعدتهم عىل تقديم أفكار مبدعة. )10 دقيقة(

املوارد 

الالزمة

أوراق بيضاء كبرية    
لوح قالب وأوراق وأقالم   
مواد للقيام مبجسامت معينة   

أوراق العمل

املجموعة األوىل
رشكة تنتج محوالت كهربائية أكرث أجزائها من البالستك. يشعر مدير الرشكة إن بقايا البالستك كثرية وهي تكلف 

مبالغ كبرية ولكنه ال يستطيع استخدامها يف تصنيع املحوالت لذلك أودعها يف مخازن الرشكة عىل أمل إيجاد 
فكرة لالستفادة منها واسرتداد مبالغها. املطلوب منكم تقديم فكرة أو عدة أفكار للمدير لتحقيق أهدافه.

املجموعة الثانية
افتتح هوشيار مطعام للكباب يف منطقة صناعية ونجح يف كسب زبائن كثريين له، بعد فرتة ستة اشهر افتتحت 
4 مطاعم جديدة قربه، فقل زبائنه ومل يعد وارده يكفي لسداد نفقاته خاصة وإن املنطقة الصناعية توسعت 

كثريا وأصبح كثري من الزبائن بعيدين عنه. هوشيار يطلب منكم مساعدته يف تقديم أفكار له متكنه من منافسة 
اآلخرين واستعادة زبائنه.

املجموعة الثالثة
سمر شابة ذكية تخرجت من قسم الحاسوب يف الجامعة وأكملت دورات تدريبية متعددة وأصبحت ماهرة 

جدا يف برامج الحاسوب مثل الطباعة/االنرتنت/العروض.
قررت سمر فتح مكتب حاسوب يف منطقتها، ذهبت لدراسة املنطقة فوجدت فيها أكرث من خمسة مكاتب 

حاسوب يزدحم فيها الشباب. أصيبت باإلحباط يف بداية األمر ولكونها مبدعة أرصت عىل إنشاء مكتب لها يف 
نفس املنطقة. أنشأت املكتب ونجح مرشوعها بتفوق.

املطلوب منكم معرفة أو تخمني كيف استطاعت سمر ذلك؟ ما الذي أبدعت فيه؟

أفكار لنا!
نشجع املشاركني)ات( عىل تقديم أفكار واقرتاحات جديدة خارجة عن اإلطار )التنميط(  حتى لو كانت    

هذه األفكار تبدو غري عملية، ألن ذلك مهمة التفكري النقدي.  
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التفكير النقدي 

معلومات مرجعية

ماذا نعني بالتفكري النقدي؟

"التفكري النقدي هو القدرة عىل إعطاء األحكام 

عىل األمور بعد تأن وبحث يف البدائل واملعلومات 

ومصادرها"31. 

"التفكري النقدي يشمل التفكري املنطقي 

واإلستنتاجي/التربيري ويتضمن مهارات عقلية 

كالقدرة عىل املقارنة والتصنيف وإيجاد األسباب، 

والتخطيط واالفرتاض واالستنتاج واالستهالل 

والتكهن والتشابه والتحبيك والتنميط والنقد"32.

"التفكري النقدي عملية فكرية منظمة تتضمن 

وضع املفاهيم وتطبيقها وتحليلها وتركيبها بطريقة 

فعالة وبارعة  و/أو تقييم املعلومات التي جمعت 

من خالل املالحظة والخربة والتفكري واالستنتاج 

والتواصل بهدف اإلميان والقيام بالترصفات"33.

تساعد القدرة عىل التفكري النقدي الشباب عىل 

تحليل املعلومات املتوفرة لديهم يف موازاة خرباتهم. 

تساعد الشباب عىل فهم أسباب ترصفاتهم وتحديد 

تلك التي تتامىش مع قيمهم وتطلعاتهم وأهدافهم. 

إّن التفكري بطريقة إبداعية يساعد عىل إيجاد حلول 

واحتامالت جديدة فيأيت التفكري النقدي ليحلل 

هذه االحتامالت ويدرس ما هو قابل للتطبيق وما 

هو فّعال يف التعامل مع الوضع وحل املشكلة. 

التفكري النقدي يساعد الشباب عىل مواجهة 

تأثري الرسائل التي يبثها اإلعالم واألقران واملجتمع 

مبؤسساته ومنظامته وقادته وسياسييه للرتويج إىل 

منتوجات وسلوكيات وأفكار وأيدولوجيات وأمناط 

معيشة وغريها من األمور ويساعدهم عىل اتخاذ 

القرار الصحيح ملواجهة هذه التحديات.

التفكري النقدي مهارة بإمكان أي شخص أن يكتسبها 

إذا كان لديه الرغبة واملوقف اإليجايب واملعلومات 

عن كيفية القيام بالتفكري النقدي، باإلضافة إىل 

تطبيقه لهذه املهارة وتقييم أداءه.

متى نفكر بنظرة ناقدة؟ 

نطرح بوضوح ودقة أسئلة وقضايا حيوية.   

نطرح تساؤالت حول أمور نجد أنها غري معقولة    

أو مفهومة.

نفكر بانفتاح ونؤمن بوجود عدة احتامالت    

لألسباب وعدة حلول. 

نجمع املعلومات املتعلقة بقضية ما من مصادر    

موثوق بها ونُقيّمها ونحاول رشحها وتحليل 

معطياتها وإيجاد الحلول ودراسة نتائجها عىل أن 

تتامىش مع مقاييس ومعايري معينة. 

نتواصل مع اآلخرين بفعالية للوصول إىل حلول    

ملشاكل معقدة.

منتنع عن املجادلة يف أمر ال نعرفه ونسعى إىل    

"إن تحضر األشخاص ال يتماشى مع رغبتهم في اإليمان بل مع استعدادهم للشك واالرتياب"، 
ه.ل. منكن

دليل مهارات الحياة األساسية للشباب، معهد امللكة زين الرشف التنموي، يونيسف، 2003. 31
33  Scriven, M., and Paul, R.W., Critical Thinking as Defined by the National Council for Excellence in Critical 
Thinking (1987)
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التعرف عىل املوضوع من وجهات نظر مختلفة يك 

نتمكن من طرح األسئلة املناسبة وإصدار األحكام 

املوضوعية غري املتحيزة. 

منيّز بني اآلراء والوقائع؛ فالرأي هو أمر شخيص    

يرتبط بعدة عوامل منها الخربة واملصلحة والعمر 

وغريها. أما الوقائع فهي أمور حدثت/تحدث 

ومثبتة بالدراسات واإلحصاءات واملالحظات وغريها.   

كيف نستخدم التفكري النقدي ملواجهة تأثري األقران 

ووسائل اإلعالم؟ 

يتعرض الشباب يف أيامنا هذه إىل عرشات آالف 

الرسائل اإلعالمية يومياً باإلضافة إىل الرسائل التي 

تأتيهم من األهل واملعلمني والعاملني معهم ورب 

العمل واألقران ورجال الدين وقادة املجتمع ورجال 

السياسة وغريهم. الرسائل التي نتعرض إليها تؤثر 

عىل ترصفاتنا وقيمنا ومواقفنا من األمور يف مختلف 

مجاالت الحياة.  

بعض الشباب يتلقاها ويتبعها دون تفكري يف حال 

توفرت له الظروف واإلمكانيات. أما البعض اآلخر 

فيتوقف عندها ويحاول أن يقرأ ما بني السطور 

ويسأل نفسه: ما معنى هذه الرسالة؟ ما هي الغاية 

منها؟ إىل من هي موجهة؟ هل صحيح ما تروج 

له؟ ما هو أسلوب اإلقناع املستخدم؟ هل اقتنعت؟ 

هل ما تقوله منطقي؟ ما هي نتائج الرسالة يف حال 

تطبيقها؟ ما هي القيم التي تحاول أن متررها هذه 

الرسالة؟ هل تناسبني؟ 

إن الرسائل التي تأتينا عرب اإلعالم أو األقران لديها 

عدة غايات؛ تزويدنا مبعلومات عن أمر ما، تسليتنا 

أو إقناعنا لغايات اقتصادية، اجتامعية، سياسية، 

صحية، ثقافية، فنية، أخالقية وغريها. 

كيف يحاول اإلعالم أن يؤثر فينا؟

من املهم أن نكون ملمني بهذه املفاهيم يك نتمكن 

من قراءة الرسالة من خالل التفكري النقدي: 

1. إن مفاهيمنا ونظرتنا إىل الحياة والكون تتأثر 

إىل حد كبري مبا نسمعه ونقرأه ونراه من رسائل 

عرب وسائل اإلعالم املتعددة؛ هل فكرنا يوماً كيف 

تكونت نظرتنا عن بلد ما أو عن حقوق املرأة 

بالتعلم مثالً أو عن قضية الزواج املبكر أو العالقات 

مع الجنس اآلخر؟  

2. رسائل اإلعالم تحمل يف طياتها قيم ومواقف 

وتفسريات واستنتاجات معينة حول قضايا حياتية 

مهمة وأقل أهمية؛ مثالً؛ القيم العائلية واالجتامعية 

من خالل املسلسالت، التوجهات والنتائج السياسية 

تتكون الرسالة من: 

1. املحتوى/املضمون: ما نريد أن نقوله 

2. الصيغة: طريقة عرض املضمون )أي الصور 
والرسوم واملوسيقى واأللوان وغريها(

3. املدخل: كيف سنقنع األشخاص بالقيام 
بعمل ما؛ من خالل الفكاهة أو املنطق، 

العاطفة، إبراز الحسنات فقط أو الحسنات 
والسيئات، استخدام العبارات اإليجابية أم 

السلبية )التشجيع أم النهي مثالً(

4. مصدر الرسالة: من هو الشخص/املؤسسة/
املنظمة/الرشكة التي تبعث بالرسالة

5. السياق: كيف سيتم بث الرسالة )وسيلة 
إعالمية، تواصل مبارش، غريها(.
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يف بلدان معينة ضمن رسائل األخبار، وغريها؛ 

3. وسائل اإلعالم تلعب دوراً كبرياً يف إحداث 

التغيريات االجتامعية والسياسية من خالل تسليط 

الضوء عىل قضايا اجتامعية معينة وتجييش 

الشعوب للعمل عليها؛ كالعنف ضد املرأة ودور 

املرأة يف املجتمع والتحرش الجنيس واإليدز وغريها. 

كام تبث رسائل رجال السياسة يف حمالتهم 

االنتخابية وتؤثر يف إمكانية فوزهم أم فشلهم؛

4. الحقيقة التي تظهرها رسائل اإلعالم هي حقيقة 

مركبة ال تعكس تلك التي نعيشها؛ مثالً: دعايات 

التدخني وربطها بالشباب والقوة والحرية والجامل 

وغريها من األمور التي هي يف الحقيقة ليست 

صحيحة أو ربط الزواج املبكر بحامية الفتاة وتأمني 

حياة سعيدة وآمنة لها وغريها من األمثلة؛

5. توضب  الرسائل بطريقة معينة لترتك أثراً عىل 

الشباب:  

 أ. مبارشة من خالل الصور واملوسيقى واأللوان 

واملمثلني

 ب. غري مبارشة من خالل التوجه إىل العاطفة أم 

العقل أم إظهار الحسنات، أو التحدث بإيجابية 

وغريها من طرق التأثري الضمني. فمثالً؛ عندما 

نتحدث إىل الشابة نستخدم صور لشابات 

جميالت، منطلقات، متحررات، محبوبات 

)نتوجه إىل العاطفة ونظهر الحسنات( ونربط 

كل هذه األمور مبنتج أو سلوك ما.    

6. هنالك غاية الربح من وراء الرسائل اإلعالنية؛ 

فتطوير وإنتاج هذه الرسائل مكلف لذلك هي 

تشجع عىل االستهالك وتروج لبضائع وأساليب 

وأمناط حياتية معينة؛ 

7. وسائل اإلعالم تختلف بطريقة عرضها 

للمعلومات وتفسريها لها بناًء عىل توجهاتها 

وسياستها ومبادئها؛ مثالً هل الحظنا كيف تختلف 

طريقة رسد خرب ما وتفسريه بني وسيلة إعالمية 

وأخرى بحسب انتامء هذه األخرية وتوجهاتها؟

8. الوسيلة اإلعالمية البرصية السمعية التي تعرض 

رسالة إعالمية معينة ترتك أثراً أكرب عىل الشباب 

من الوسائل السمعية، لكن لكل منها جامليتها 

واستعاملها. 

كيف نقرأ الرسائل إذا؟

6 أسئلة نطرحها عىل أنفسنا عندما نتعرض لرسالة 

ما؟

1. إىل من تتوجه هذه الرسالة؟

2. من هي الجهة )الشخص/املؤسسة( املرسلة؟

3. ما هي الطرق املستخدمة للفت االنتباه والتأثري؟ 

أو كيف يتم اإلقناع بالقيام بعمل ما؟

4. كيف ميكن أن يفهم اآلخرون هذه الرسالة 

بطريقة مختلفة عنا؟

5. ما هي أمناط الحياة والقيم واملواقف التي تروج 

لها هذه الرسالة أو تلك التي تخفيها؟

6. ما هي الغاية من وراء هذه الرسالة؟ 
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األنشطة المقترحة

أفكر بعين ناقدة  

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف التفكري النقدي   

45 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح التمرين للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
سيعمل كل مشاركني)تني( عىل شبكة النقاط واملربعات؛ بحيث يبدأ أحدهم بوصل نقطتني سويًة، ثم    

يقوم املشارك الثاين باألمر ذاته، وهكذا دواليك. 
يربح املشارك الذي يتمكن من إقفال أكرب عدد من املربعات.    
يستمروا يف التمرين إىل أن يتمكنوا من إنهاء الشبكة وتحديد الرابح.    

2. نوزع عىل كل مشاركني ورقة العمل "شبكة النقاط"

3. تعمل املجموعات الثنائية عىل إمتام شبكاتها )10 دقائق(

4. نسأل املشاركني)ات( عن شعورهم تجاه هذا التمرين )5 دقائق(

5. نناقش اإلسرتاتيجيات التي اتبعوها يك يتمكنوا من الفوز بأكرب عدد من املربعات )10 دقائق(

6. نستخلص بالقول:"أنه خالل التمرين استخدمتم التفكري النقدي فقمتم بدراسة كل خطوة عزمتم عىل القيام 
بها برتوي وحللتم االحتامالت وتوقعتم الخطوة التي سيقوم بها زميلكم نتيجة لخطوتكم وذلك قبل اتخاذ قرار 

الخطوة اآلتية واتبعتم إسرتاتيجية معينة أدت إىل الربح أم الخسارة". )5 دقائق(

7. نعرّف التفكري النقدي ونطلب من املشاركني)ات( إعطاء أمثلة ونشدد عىل أهميته يف حياة الشباب )10 دقائق(
8. نُلّخص )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

نسخ من ورقة العمل عىل نصف عدد املشاركني)ات(   
أقالم رصاص من لونني مختلفني عىل عدد املشاركني)ات(   

أوراق العمل

 شبكة النقاط

أفكار لنا!
نعطي لكل مشارك من املجموعة املؤلفة من مشاركني)تني( قلامً لونه مختلف عن الثاين أو يغري املشارك    

الثاين شكل الخط كام هو يف الرسم أعاله.  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 . 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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ميكننا أن نالحظ أن حركة الالعب الثاين حركة الالعب األول الشبكة يف بادئ األمر 
أول مربع قد اقفل
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أفكر، أفكر أكثر... أفكر أبعد 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تحليل تأثري األقران ووسائل اإلعالم    
تحليل املواقف/االتجاهات، والقيم، واملعتقدات، والعوامل املؤثرة فيها    
إدراك أهمية مصدر املعلومات يف الرسائل التي يتعرضون إليها   
تعداد املفاهيم التي يعتمدها اإلعالم للتأثري عىل الشباب   

45 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح للمشاركني)ات( أنهم سيقومون ضمن مجموعات بتحليل ملصقات من خالل اإلجابة عن األسئلة 
املرفقة )5 دقائق(

2. نقسم املشاركني)ات( إىل مجموعات ونوزّع امللصقات واستامرة األسئلة )ورقة العمل(

3. تعمل املجموعات عىل تحليل امللصقات )15 دقيقة(

4. تعرض املجموعات عملها ونناقش بعد كل عرض يف حال كانت امللصقات مختلفة أو بعد كافة العروض يف 
حال عملت املجموعات عىل امللصق نفسه )10 دقائق(

5. نناقش: املفاهيم التي يعتمدها اإلعالم للتأثري يف الشباب  )10 دقائق(
نلخص أن علينا أن ال ننبهر ونصدق كل ما نراه ونسمعه، بل علينا أن نستخدم التفكري النقدي فننظر إىل األمور 

من كل الجهات، ونحدد الهدف من الرسالة، ومن هو مصدرها وما هي غايته، ومدى صحتها وما هي النتائج 
املرتتبة سلبية كانت أم إيجابية، وهل تتامىش مع معتقداتنا وقيمنا )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

6-8 ملصقات مختلفة تتضمن رسائل صحية أو اجتامعية وغريها    
نسخ من ورقة العمل عىل عدد املشاركني)ات(   

أوراق العمل

التفكري النقدي
الرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية خالل عملية التفكري النقدي:

1. إىل من يتوجه هذا اإلعالن؟
2. من هي الجهة املرسلة؟ 

3. ما هي الطرق املستخدمة للفت االنتباه والتأثري؟ أو كيف يتم اإلقناع بالقيام بعمل ما؟
4. كيف ميكن أن يفهم اآلخرين هذه الرسالة بطريقة مختلفة عني؟

5. ما هي أمناط الحياة والقيم واملواقف التي تروج لها هذه الرسالة أو تلك التي تخفيها؟
ما هي الغاية من وراء هذه الرسالة؟  

أفكار لنا!

نؤكد للمشاركني)ات( أن الرسائل قد تبثها رشكات تبغي بيع منتجات معينة أو قد ينرشها األقران    
واألصدقاء، يف جميع الحاالت يجب أن نقوم بالتفكري النقدي يك ال نقع يف مصيدة ضغط األقران وخصوصاً أنه 

يف الكثري من األوقات تكون معلومات األقران مبنية عىل معلومات من مصادر غري موثوقة. 
من املهم اختيار امللصقات التي تروج ألمور وسلوكيات وقضايا متعلقة بالشباب كتدخني السجائر    

والرنجيلة، عمليات التجميل، وغريها. 
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مقاالت... ننقدها بوعي 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تحليل املقاالت تحليال علميا من خالل تحديد الغاية منها واألسلوب املستخدم للتأثري واملصدر واملواقف    

والقيم التي يتم الرتويج لها
تحديد  األهمية التي يلعبها املصدر يف قراءة نقدية للمقاالت الصحفية   

60 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
ستعملون ضمن 4 مجموعات عىل قراءة ونقد مقاالت صحفية من خالل اإلجابة عن األسئلة التي سنوزعها    

عليكم وإضافة أمور أخرى قد تجدونها مناسبة

ستعطى كل مجموعة مقاالً مختلفاً   

2. نقسم املشاركني)ات( إىل 4 مجموعات 

3. تعمل كل مجموعة عىل تحليل مقالها )20 دقيقة(

4. تعرض كل مجموعة نتائج عملها )25 دقيقة(

5. يلخص املدرب نتائج النشاط ويركز عىل أهمية التفكري النقدي وعدم االقتناع بكل ما نسمعه دون تحليل. 

)10 دقائق(

املوارد 

الالزمة

مقاالت صحفية مطبوعة وتوزع لكل مشارك    
لوح قالب وأقالم   
أوراق وأقالم   

أوراق العمل

املقالة األوىل
رصح مدير إحدى الرشكات األجنبية املتخصصة يف البناء لصحيفتنا مبا ييل:

تحتاج رشكتنا يف محافظة البرصة إىل أكرث من 500 عامل يعملون يف تبييض الجدران ولكننا مل نجد من يعمل 
يف هذه املهنة رغم إننا ندفع لهم أجرة يومية قدرها 30 ألف دينار، أي بحدود مليون دينار شهريا. إن الشباب 
العراقي يعزف عن العمل يف هذه املهنة ألنهم يعتقدون إنه من العيب العمل يف مهن البناء لذلك سنستقدم 

عامال آسيويني وندفع لهم 150 ألف دينار شهريا فقط. إن العامل اآلسيويني أكرث مهارة من العراقيني. نحن نريد 
 بناء العراق وتنميته لذلك سنجلب آالف العامل من آسيا.

املقالة الثانية
رصح السيايس املعروف سمري حسان لصحيفتنا مبا ييل:

إننا ندعو الحكومة لدعم الشباب من خالل تخصيص رواتب شهرية لهم ضمن شبكة الحامية االجتامعية 
ومبقدار 150 ألف دينارا ليتمكنوا من العيش برفاهية وبناء مستقبلهم ألن الشباب هم رجال املستقبل وبناة 

الوطن ونحن كحزب سيايس سنضغط عىل الحكومة لرعاية الشباب ومتكينهم من خالل منحهم الراتب املذكور 
 وندعو الشباب لالنتامء للحزب لدعم هذه الفكرة. 

املقالة الثالثة
حرض مندوبنا الصحفي تجمعا للشباب ناقشوا فيه واقعهم ومستقبلهم ونقل لنا تصوراته عن هذا اللقاء: 

"أجمع الشباب عىل إنهم ينتظرون منذ سنوات لربامج حكومية تدعمهم دون جدوى وإنهم يشعرون باإلحباط



١١3

دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق | المهارات الحياتية - اإلدراكية و العاطفية

أوراق العمل

ألن املجتمع ال يفهمهم وال يفسح املجال لهم". 
وأشار مندوبنا الصحفي إىل إنه سأل الشباب سؤاال مل يجيبوا عليه وهو:"وأنتم ماذا فعلتم؟"

املقالة الرابعة
التقت مندوبتنا الصحفية برئيسة إحدى الجمعيات األهلية التي تحدثت عن نشاطات الجمعية املوجهة للمرأة 

وقالت:
"إن جمعيتنا تدعم املرأة من خالل تعليمها الخياطة يف دورات تدريبية أقامتها الجمعية وشاركت فيها الكثري 

من النساء إال إن الغالبية العظمى منهن مل يجدن فرص عمل كام وعدنا. السبب أن املعامل األهلية ال توظفهن 
حيث تستخدم هذه املعامل مكنات تختلف عن مكنات الجمعية من حيث الحجم والرسعة كام أن املالبس 

الصينية تنافس البضاعة املحلية..."
وأعلنت رئيسة الجمعية عن استمرار الجمعية يف تنظيم دورات خياطة للنساء وتدعو خريجات الجامعات 

 لالستفادة من هذه الفرصة الثمينة لبناء مستقبلهن الزاهر.

ورقة العمل 2: التفكري النقدي
الرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية خالل عملية التفكري النقدي:

1. إىل من يتوجه هذا املقال؟
2. من هي الجهة املرسلة؟ 

3. ما هي الطرق املستخدمة للفت االنتباه والتأثري؟ أو ما هو أسلوب الخطاب املستخدم؟
4. كيف ميكن أن يفهم اآلخرين هذه الرسالة بطريقة مختلفة عني؟

5. ما هي أمناط الحياة والقيم واملواقف التي يروج لها املقال أو تلك التي يخفيها؟
ما هي الغاية من وراء رسائل هذا املقال؟

أفكار لنا!
نشجع املشاركني)ات( عىل اإلطالع عىل الصحف والتدقيق يف كل ما يقرأونه و يسمعونه.   
نشجع الجميع عىل املساهمة ويعطي الفرصة لهم لنقد أخبار أو ترصيحات قرأوها أو سمعوها.     
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مهارة اتخاذ القرار وحل المشكالت 

معلومات مرجعية

ما هو القرار؟

من منا مل يسمع هذه العبارة "ماذا قررت؟"، 

نسمعها مرارا وتكرارا خالل اليوم الواحد... وإن مل 

نسمعها من اآلخرين فهي موجودة يف داخلنا...يف 

عقلنا وتفكرينا..."ماذا سأرتدي اليوم لدي مقابلة 

عمل أو مقابلة مع مدير املعهد"؟ "كيف سأرشح 

هذا املفهوم الصعب حول التعامل مع النزاعات؟"، 

"ماذا سيتخصص عمر؟"، "هل سننتقل إىل منطقة 

أخرى؟"، "هل سنعقد هذه الصفقة أم الصفقة 

األخرى؟"، "أي مهنة أريد أن أعمل بها؟"، "كيف 

سأحل مشكلتي مع أحمد؟"، "ماذا سأفعل بالعريس 

الذي يريد أن يزوجني به والدي؟".

وغريها من القرارات التي نأخذها رمبا يومياً أو من 

فرتة إىل فرتة أو مرة واحدة يف الحياة. ورمبا الحظنا 

أن نتائج بعض القرارات قد يكون لها أثر إيجايب أم 

سلبي عىل فرتة طويلة من حياتنا وحياة الشباب إذا 

مل نقل عىل حياتنا وحياتهم ككل. من هنا أهمية 

أن يدرك الشباب كيفية اتخاذ القرارات ويعوا أن 

نتائجها قد ترتك أثرا عىل حياتهم ومن هم حولهم 

ومجتمعاتهم وأوطانهم.  

 من املهم أن ندرك ككبار أنه يف بعض األحيان 

يختلف الشباب بقراراتهم عّنا ورمبا يكون لديهم 

قرار عكيس. لذلك علينا أن منتنع عن مواجهة 

قراراتهم بالرفض فاحتياجاتهم ونظرتهم لألمور 

ورغباتهم مختلفة عن احتياجاتنا ونظرتنا إىل 

األمور ورغباتنا. يعترب الحوار البّناء يف هذا الوضع 

هو الحل. القرار أمر شخيص، فام يناسبني قد ال 

يناسبك. 

ما هو الفرق بني القرار واتخاذ القرار؟

القرار هو االحتامل الذي نختاره من بني عدة    

احتامالت والحكم الذي نصدره عىل أمر ما قيد 

الدرس والخيار األنسب بالنسبة لنا وللمعطيات 

املتوفرة.

اتخاذ القرار هو عملية فكرية للوصول إىل القرار.    

تعترب هذه املهارة الحياتية، والتي كغريها من 

املهارات من املمكن اكتسابها، مهمة جداً وتشكل 

جزًء أساسياً من حياتنا وحياة الشباب اليومية. 

نحتاج إىل هذه املهارة يف القرارات الصغرية 

والقرارات الكبرية كأفراد وكمجموعات وكمجتمع. 

وتزداد حاجة الشباب إليها خالل فرتة النمو وكلام 

كرثت مسؤولياتهم وتشعبت وكلام اتجهوا إىل لعب 

دور القيادة يف حياتهم الشخصية أو العملية أو 

املجتمعية أو رمبا عىل الصعيد الوطني.

ما هي أنواع وطرق اتخاذ القرارات؟

تتعدد تصنيفات القرارات وطرق اتخاذها34 فمنها 

ما هو عىل عالقة برسعة اتخاذها ومنها ما هو 

أكرث ارتباطا بقطاع العمل واإلدارة واملجموعات 

"المشاكل هي من صلب التركيبة األساسية للحياة، وكذلك قدرتنا على حّلها"، فيلسوف

34 Adapted from Decision Making and Problem Solving, Independent Study, FEMA, November 2005.  The life 
skills handbook-an active learning handbook for working with children and young people, Clare Hanbury, 
November 2008. www.decision-making-confidence.com/types-of-decision-making.html
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ومنها ما هو أكرث ارتباطا باملستوى الشخيص. أما يف 

هذا الدليل، فنتناول أنواع القرارات األكرث ارتباطا 

بالشباب عىل املستوى الشخيص والعمل إىل حد ما. 

قرارات فورية ورسيعة: قد تعتمد عىل التفكري    

املنطقي ولكن بطريقة رسيعة وقد تكون نابعة عن 

رغبة ما. مثالً: التقيت فجأة بزميل لك يف العمل، 

طلب منك أن تتناول الغداء معه. 

قرارات تتطلب وقتاً: نظراً ألهمية املوضوع وأثر    

نتائجه علينا وعىل من هم حولنا ورمبا أيضاً ألننا 

نحتاج إىل معلومات إضافية تتطلب وقتًا للحصول 

عليها.

قرارات مؤجلة: نؤجل يف اتخاذ القرار بانتظار    

حدوث أمراً ما أو إىل أن يأخذ اآلخرون القرار عّنا. 

قرارات عقالنية: تعتمد التفكري والتحليل    

واالستنتاج إذ يتم اتخاذ القرار بناء عىل سلسلة من 

الخطوات حيث يتم تحديد مختلف االحتامالت 

لحل وضع معني وتحليله )حسناته وسيئاته(  

للوصول إىل أكرث الحلول مناسبة واعتامده كقرار 

يتم تنفيذه. تتعدد النامذج لهذا النوع من القرارات 

وتتنوع لكن األساس واحد.

قرارات مبنية عىل الحدس: ينبع القرار من    

شعور داخيل أو حدس معني أو وعي نتيجة لخربة 

ما دون إتباع أي عملية منهجية أو منطق معني. 

قرارات شخصية: يأخذها الشخص لوحده مع    

أو دون استشارة اآلخرين إذ أن القرارات تتعلق 

بحياته الشخصية. 

قرارات جامعية: تتطلب أن يتخذها مجموعة    

 من األشخاص أو فريق عمل معني مثالً. 

هنالك عدة طرق التخاذ القرارات، ومنها:

فردية: يتفرد الشخص أو القائد ضمن املجموعة    

بأخذ القرار ويكون دور اآلخرين جمع املعلومات 

أو إبداء الرأي لكن بالنهاية القرار يعود للقائد. 

الشخص أو القائد هو الذي يتخذ القرار.  

تشاورية: يتشاور املسؤول أو قائد املجموعة    

مع عدة أشخاص حول األمر املطروح طلباً لألفكار 

واالقرتاحات واآلراء ومن ثم يأخذ القرار الناتج عن 

مشاوراته. 

جامعية/تشاركية: يتحاور الجميع ويبدي كل    

شخص رأيه ووجهة نظره وتستمر املناقشات إىل أن 

يتوصل الجميع إىل اتفاق حول القرار الذي يجب 

اتخاذه فيلتزم الجميع بتنفيذه. يف بعض األحيان 

يتم االكتفاء بنسبة معينة من األشخاص املتوافقني 

عىل القرار مثالً 80% من املشاركني)ات(.

التفويض: الشخص أو قائد املجموعة يحدد    

املعايري والضوابط ويفوض شخص أو أكرث باختيار 

القرار النهايئ ومن ثم يدعمه.

األكرثية: من خالل االستفتاء واالقرتاع والتصويت    

وقد ال تظهر رأي األقليات.
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ما هي خطوات اتخاذ القرار؟

هنالك العديد من النامذج التي يتم استخدامها 

التخاذ القرارات، لقد طورنا النموذج أدناه بناًء عىل 

عدة مراجع. 

الخطوات التي من املمكن أن نتّبعها هي عىل 

الشكل اآليت:

1. نحدد ونصف الوضع أو املشكلة: 

ما هو الوضع أو املشكلة التي نحن بصددها؟    

كيف حدث ذلك؟ من هم املعنيون؟ ملاذا حدث 

ذلك؟ 

ما هي النتيجة أو الهدف املرجو يف النهاية؟ إىل    

أين أريد أن أصل يف النهاية؟  

إن معرفة ما هو الوضع وإىل أين نريد الوصول    

يساعدنا يف وضع األمور يف إطارها وإتباع الخطوات 

بطريقة منظمة.

2. نعدد الخيارات/الحلول/االحتامالت: 

نفكر مبختلف الخيارات واالحتامالت ملواجهة    

الوضع وإيجاد اإلجابة والوصول إىل النتيجة 

نعدد هذه الخيارات   

غالباً ما يسبق هذه املرحلة خطوة وهي جمع    

املعلومات اإلضافية والوقائع التي قد تنقصنا لنكون 

عىل بينة أكرث من الوضع أو املشكلة. )الرجاء 

مراجعة الفقرة أدناه عن مصادر وكيفية جمع 

املعلومات(. 

3. نقيم الخيارات: 

نحلل النتائج اإليجابية والسلبية لكل خيار/حل    

عىل املدى القريب والبعيد. 

نسأل من هم حولنا ونثق بهم ولديهم خربة    

ونطلب التوجيه.

نقيم كل خيار بناء عىل األسئلة اآلتية35: هل    

هذا االحتامل مؤذي؟ هل أكون عادال مع نفيس 

واآلخرين؟ هل سأبدو إنساناً مسؤوال؟ هل يظهر 

اهتاممي؟ هل يتامىش مع الغاية املرجوة؟ هل 

احرتم نفيس و/أو اآلخرين أو هل أقبل أن يعاملني 

اآلخرين هكذا؟ هل سأكون يف موقع ثقة؟ هل 

سيتأذى أحد من هذا االحتامل؟ من؟ وكيف؟ هل 

يتامىش مع كوين مواطن يحرتم القوانني ويعمل بها؟ 

4. نختار أحد االحتامالت: 

نختار الحل املناسب، بعد مقارنة إيجابيات    

وسلبيات الخيارات املتاحة وبناًء عىل القيم الذاتية 

واملشاعر واإلمكانيات املتاحة. 

ليس من املهم عدد السلبيات واإليجابيات ولكن    

املهم القيمة املعطاة لكل منها. 

يف حال مل نقدر أن نختار بإمكاننا اللجوء إىل    

أشخاص نثق بهم وعىل إطالع ملناقشة األمر، فذلك 

قد يساعدنا عىل رؤية األمور بطريقة أوضح أو من 

وجهة نظر أخرى.    

5. نضع خطة لتنفيذ القرار املتخذ وننفذ: 

نحدد متى وكيف سننفذ القرار ومن سيقوم مباذا    

35 Josephson Institute of Ethics. (2005). Retrieved January 27, 2005, from http://www.josephsoninstitute.org/
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بها؟   املعني  املطلوبة ومن  املساعدة  وما هي 

6. تقّيم القرار الذي تّم تنفيذه والوضع أو 

ونُعّدل:  املشكلة 

نسأل أنفسنا: هل تم الوصول إىل الهدف؟    

القرار  هل تغرّي الوضع؟ ما هو شعورنا تجاه 

الجديد؟ والوضع  املنفذ 

إدخالها عىل     املمكن  التي من  التغيريات  نحدد 

أفضل.  الوضع  لجعل  القرار 

تفاديها ملنع     الواجب  نتساءل ما هي األمور 

املستقبل؟ املشكل يف  حدوث 

ما هي العوامل التي تؤثر عىل أخذ القرار؟

أهمها: العوامل  من  بالعديد  القرار  اتخاذ  يتأثر 

عىل     بناء  نترصف  فنحن  الشخصية،  قيمنا 

التي  تلك  و/أو  التي طورناها  الشخصية  القيم 

قيمنا  تحدد  ومجتمعنا.  عائلتنا  من  ورثناها 

أيضاً كيف ننظر إىل األمور وبالتايل تؤثر عىل 

للوصول إىل قرارا ما  التي سنضعها  االحتامالت 

وايجابياته.  وسلبياته 

املرتفع     الذات  تقدير  إن  لذاتنا؛  تقديرنا 

املناسبة  القرارات  اتخاذ  قادرين عىل  يجعلنا 

واملسؤولة دون أن نرزح لضغوط اآلخرين وأن 

ليقرروا عنا.  املجال  لهم  نرتك 

السيايس     أو  األمني  كالوضع  الخارجية،  العوامل 

الصحي  املتوفرة والوضع  البلد واملوارد  يف 

وغريها.

من أين ميكننا الحصول عىل معلومات للمساعدة 

عىل اتخاذ القرار؟ هل مصدرها موثوق؟

ذكرنا سابقاً أننا نحتاج إىل الحصول عىل معلومات 

إضافية خالل عملية اتخاذ القرار لتكون قراراتنا 

مناسبة ومسؤولة وصحيحة. من أين ميكننا الحصول 

عىل هذه املعلومات؟ وهل نثق بهذه املصادر؟

مصادر املعلومات:

األهل والعائلة والكبار املحيطني بالشباب     

املختصني وأصحاب الخربة   

األقران   

اإلعالم مبا يف ذلك الكتب واملراجع العلمية    

والجرائد واملجالت والنرشات وتقارير الحكومة 

واملنظامت الدولية واألهلية والتلفزيون والراديو 

وغريها من قنوات اإلعالم املكتوب واملريئ 

واملسموع

االنرتنت؛ من موقع الكرتوين إىل مجموعات    

النقاش وغريها. 

مستوى الثقة واملصداقية والحداثة:

يشكل األهل واألقران مصدر معلومات غني جداً    

بالنسبة للشباب. يف هذه املرحلة العمرية قد يلجأ 

الشباب إىل األقران أكرث منهم إىل األهل للحصول 

عىل آرائهم ومعلوماتهم. من املهم أن ننتبه إىل 

األسباب والدوافع خلف ما يقوله األقران. كذلك 

علينا أن نتفهم موقع األهل والكبار ونأخذ خربتهم 

بالحسبان.



١١8

دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق | المهارات الحياتية - اإلدراكية و العاطفية

عند الحصول عىل املعلومات من قبل وسائل    

اإلعالم علينا أن ننتبه إىل: 

- أهداف املصدر العلنية واملبطنة وتوجهاته ووجهة 

نظره؛ هل هي موضوعية، منحازة، شخصية، 

موجهة، تهدف لبيع منتج ما. بإمكاننا أن نتأكد من 

املعلومات حينها من أكرث من مرجع.

- خلفية وخربة وتاريخ كاتب املقال أو التقرير أو 

املؤسسة التي نرشته 

- تاريخ املعلومات لنحدد موقعها يف تسلسل 

األحداث ومدى حداثتها 

يعترب االنرتنت الوسيلة األكرث استعامالً يف أيامنا    

هذه. لكن االنرتنت شبكة مفتوحة وبإمكان أي 

شخص أن يضع ما يريده عليها. فضالً عن ذلك، فإّن 

الكثري من صفحات االنرتنت تختفي فجأة، فمن هنا 

أهمية أن: 

- نتأكد من الكاتب  من خالل إجراء بحث عنه، 

ما هي املؤسسات التي عمل بها؟ ما هي الكتابات 

التي أصدرها؟ هل تم نرشها يف مجالت علمية؟ 

هل متت مراجعتها من قبل املختصني؟ هل يتم 

االستشهاد مبراجع معينة للتأكيد عىل فكرة ما؟ هل 

يتم ذكر املراجع؟ 

- ننظر إىل القسم األخري من العنوان االلكرتوين 

ملصدر املعلومات؛ هل هي مؤسسة عامة ).gov(؟ 

هل هي مؤسسة أكادميية ).edu(؟ أو منظمة 

).org(؟   

- نبحث عن املوقع يف قاعدة بيانات معينة و/أو 

هل ميكننا أن نجد املصدر نفسه فقط من خالل 

إعطاء اسم الكاتب أو العنوان. 

أساليب مُتكّن الشباب من التدرب عىل اتخاذ القرار

مشاركة الشباب يف عمليات اتخاذ القرار بإتباع    

املنهجية املقرتحة أعاله بطريقة مبسطة. كام 

بإمكاننا أن نرشح لهم الخطوات التي اتبعناها 

للوصول إىل القرار.    

التواجد دامئا إلبداء الرأي للشباب حينام يطلبوه    

دون فرضه عليهم. 

تزويد الشباب باملعلومات التي قد يحتاجونها    

لتحديد خياراتهم أو مبصادر للمعلومات موثوق 

منها.

إعطائهم الثقة وترك مجال من الحرية يف    

اختيار ما يرغبون به مع التواجد للتوجيه واملواكبة 

والدعم. 
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األنشطة المقترحة

جواب نهائي 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف القرار وأنواعه   
تحديد الفرق بني القرار وعملية اتخاذ القرار   
تعداد العوامل التي قد تؤثر عىل اتخاذ القرار    

40 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نطلب 3 متطوعني للمشاركة يف مترين اختيار األكياس )10 دقائق(
2. نطلب من املتطوعني الثالث أن يختار كل واحد منهم كيس من بني األكياس األربعة التي تحتوي عىل غرض 

ما، دون أن يلمسوه
3. نطلب من كل مشارك أن يتحسس ما داخل الكيس الذي اختاره دون أن ينظر إىل داخله

4. نعطي كل مشارك الفرصة بأن يحتفظ بكيسه أو تبديله مع أحد األكياس بحوزة املشاركني)ات( اآلخرين أو 
بالكيس الرابع الذي يف حوزتنا )بإمكانه تحسس ما بداخل األكياس األخرى(

5. نسأل املشاركني)ات( ما إذا كان هذا خيارهم النهايئ
6. نطلب من كل مشارك أن يفتح كيسه وينظر إىل ما بداخله 

7. بإمكاننا أن نكرر النشاط، بعد أن نعيد خلط األكياس، حتى يتمكن الجميع أو أكرب عدد من املشاركني)ات( من املشاركة 
8. نناقش مع املشاركني)ات( ما ييل: )10 دقيقة(

ملاذا بدلتم األكياس؟   
عندما بدلتم األكياس هل كنتم واثقني من قراركم؟ ملاذا؟    
برأيكم، إىل ماذا يرمز هذا التمرين؟ أو ما هي العملية التي قمتم بها؟    

 9. نعرّف عملية اتخاذ القرار ونحدد الفرق بني عملية اتخاذ القرار والقرار )5 دقائق(
10. نناقش ونرشح: )10 دقائق(

ما هو نوع القرارات التي تأخذونها؟    
ما هي طرق اتخاذ القرار؟   

11. نلخص أهمية اتخاذ القرارات فهي جزء طبيعي من حياتنا اليومية وأن بعض القرارات ترتك أثراً عىل مدى 
 الحياة أما البعض اآلخر فأثرها آين. )5 دقائق(

http://www.ehow.com/info_8063670_decision-making-ice-breaker-activities.html*

املوارد 

الالزمة

4 أكياس ملونة ومزينة غري شفافة    
4 أغراض صغرية داخل كل كيس غرض     

--أوراق العمل

أفكار لنا!

نحدد أن هناك عوامل كثرية من شأنها أن تؤثر عىل اتخاذ القرار: شخصيتنا، مدى تقديرنا لذاتنا وثقتنا    
بأنفسنا، معتقداتنا، قيمنا، معارفنا، األصدقاء والعائلة، املجتمع، توفر ما يكفي من املعلومات، عدم الرغبة يف 

اتخاذ القرار وغريها. كل هذه األمور من شأنها أن تساعدنا عىل اخذ القرار السليم أو عدمه.
نتفادى الغوص يف تفاصيل خطوات اتخاذ القرار إذ سيتم العمل عليها يف مترين آخر   
من املمكن أن نطلب منهم أن يحددوا عىل ورقة لوح قالب "ما هي القرارات التي يأخذونها كل يوم؟"    

و"ما هي القرارات التي يأخذونها من فرتة إىل فرتة"؟ ومن ثم نناقش أنواع القرارات
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خطوة خطوة نحو القرار 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعداد خطوات اتخاذ القرار   
تطبيق خطوات اتخاذ القرار    
إدراك النتائج املستقبلية لألفعال الحالية تجاه الذات واآلخرين وتحديد حلول بديلة   

75 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط مسبقاً للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
ستعملون من خالل عمل فردي ومن ثم مجموعات عمل الكتشاف خطوات اتخاذ القرار   

سنوزع عليكم بطاقات زرقاء بأشكال مختلفة )مربع، مثلث، مستطيل ودائرة( وقصص مختلفة )ورقة    

العمل(، سيأخذ كل مشارك بطاقة واحدة وعليه أن يقرأ القصة ويستخرج الوضع أو املشكل املطروح ويدون 

عىل بطاقة خرضاء من نفس شكل البطاقة الزرقاء 3 احتامالت للحل. 

عند انتهائكم من تدوين الحلول سيجتمع األشخاص الذين لديهم نفس شكل البطاقات الزرقاء والخرضاء    

مع بعضهم لتجميع الخيارات ومناقشة اإليجابيات والسلبيات )عىل املدى القريب والبعيد( لكل خيار 

واختيار الحل األنسب. 

2. يعمل كل مشارك عىل استخراج الوضع أو املشكلة ووضع 3 حلول عىل القصاصة الخرضاء )10 دقائق(

3. نكون املجموعات بحسب شكل القصاصات لتعمل معاً  )5 دقائق(

4. تعمل املجموعات عىل تحليل االحتامالت تحليل اإليجابيات والسلبيات التي أعطيت لخياراتهم استناداً إىل 

القيمة املعطاة لها وليس العدد باإلضافة إىل قيمهم الشخصية، العائلية واالجتامعية والوطنية عىل أن يتخذ كل 

شخص من املجموعة قرارا نهائياً )15 دقيقة( 

5. تعرض املجموعات عملها )10 دقائق(

6. نناقش: )10 دقائق(
خطوات اتخاذ القرار    
هل اختلفت الحلول كثرياً للوضع أو املشكلة الواحدة؟    
هل كان هنالك اختالف يف االيجابيات والسلبيات لكل حل؟    
برأيكم، ملاذا تم البدء بعمل فردي ثم عمل مجموعات ثم اتخاذ قرار فردي؟   

7. نوضح أن الهدف من مزيج طرق العمل هو إظهار أهمية سؤال اآلخرين املهمني بالنسبة لنا والذين نثق بهم 

عن رأيهم باالحتامالت والوضع ورؤيتهم للحل. فاالستعانة بوجهة نظر اآلخرين قد تساعدنا عىل رؤية األمور 

مبنظور أوسع ولكن بالنهاية القرار أمر شخيص يتوقف عىل قيم ومعايري ورغبات وإمكانيات الشخص. )5 دقائق(

8. نُعدد خطوات عملية اتخاذ القرار وندونها عىل اللوح القالب ونفصل كل خطوة ونضيف خطويت تنفيذ 

القرار وتقييمه وإجراء التعديالت املرجوة. )10 دقائق(

9. نُلخص ونختم بأنه بإمكاننا إتباع هذه الخطوات التخاذ أي قرار لكن بعض القرارات قد تتطلب وقت أطول 

التخاذها )5 دقائق(  

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   
24 قصاصة زرقاء: 6 عىل شكل مربع و6 عىل شكل مستطيل و6 عىل شكل دائرة و6 عىل شكل مثلث،    

كتب عىل كل شكل من األشكال نص من النصوص )ورقة العمل(
24 قصاصة خرضاء؛ 6 من كل شكل من األشكال األربع    
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أوراق العمل

نصوص التخاذ القرارات – استعمل النصوص املناسبة للفريق

نص 1: أنا يف الخامسة عرش من عمري، والدي يريد أن يزوجني من قريب له فهو يؤمن أن الفتاة يجب أن 
تتزوج يف عمر مبكر، كام أن ذلك سرييحه من بعض األعباء املالية. أنا ال أرغب يف الزواج باكراً وأريد أن أكمل 

دراستي ورمبا أتخصص بعد ذلك. ماذا أفعل؟

نص 2: التحق باملدرسة اإلصالحية شاب جديد. إنه لطيف جداً ومهذب ومجتهد وشكله مرتب لكنه من غري 
منطقة وتوجه. ارغب يف التعرف عليه وإقامة صداقة رمبا لكن أخىش أن يغضب مني زماليئ ألنهم ال يحبون 

التعامل مع أشخاص من خارج املنطقة.  

نص 3: األوضاع األمنية متدهورة، مل نعد نذهب إىل املدرسة واملعهد بسبب خوف األهل علينا، األوضاع 
املعيشية أصبحت مكلفة...أخي الكبري غادر منذ بداية الحرب واستقر يف بلد أجنبي ويطالب مبجيئنا.  هل 

نغادر البالد أم نبقى؟ 

نص 4: قبل خروجي من املدرسة اإلصالحية عيل أن أختار املهنة التي أرغب يف مزاولتها. أنا محتار بني أي 
تخصص أختار مثالً نجارة أو كمبيوتر أو كهرباء أو أن أبحث عن حل آخر. 

نص 5: أكملت تعليمي املهني يف مهنة تصليح ونصب أجهزة التكييف وعيل أن أبحث عن عمل. عرض عيل والدي 
عمال حكوميا براتب 300 ألف دينارا شهريا، بينام عرض عيل صديقي املشاركة يف إنشاء ورشة ألن املنطقة توسعت 

كثريا واملنازل تحتاج دامئا أجهزة تكييف خصوصا يف جو مثل جو العراق الحار. أنا حائر، ماذا أفعل؟

نص 6: انتقلت إىل حي جديد وحاولت التقرب من مجموعة من الشباب. بعد لقاءين، عرض عيل أحدهم أن 
أدخن سيجارة حشيشة وأرص الجميع أن أجرب كداللة عىل انتاميئ إىل الشلة. ماذا أفعل؟ 

نص 7: تقع ثريا بحرية من أمرها، فأحد األساتذة يف مدرستها، يحاول التحرش بها ويرص عليها البقاء بعد انتهاء 
حصته التي تقع يف نهاية اليوم الدرايس. يف أحد املرات، حاول مالمسة يدها عندما قامت إىل اللوح لحل مسألة 

رياضيات. ماذا ستفعل؟

نص 8: ينصحني أقراين وأصدقايئ مبعاملة أختي التي تصغرين بسنة بقسوة وعدم السامح لها بالخروج من 
املنزل، وأن تطلب رأيي يف كل شاردة وواردة وأن تقوم باملهام املنزلية التي توكلها يل أمي باإلضافة إىل تلك التي 
عليها أن تقوم بها هي. يربرون ذلك بأنه لهدف حاميتها وأنه من واجبها القيام باألمور املنزلية والبقاء يف املنزل 

كونها أنثى. وهم يسخرون مني بسبب هذه األمور. ماذا أفعل، هل أعاملها كام يقولون؟   

أفكار لنا!

نلفت نظر املشاركني)ات( إىل أهمية النظر إىل اإليجابيات والسلبيات عىل املدى القريب والبعيد بحيث    
عواقب النتائج التي ستصدر ميكن أن تؤثر عىل حياة املرء بأكملها وأحياناً يكون من الصعب أو املستحيل 

التصحيح.
نذكر املشاركني)ات( بأن عليهم استعامل مهارات التفكري املبدع عند وضع االحتامالت دون أي قيود فكرية    

والتفكري النقدي أثناء تحليل ايجابيات وسلبيات كل خيار.
يف حال كانت املجموعة مختلطة، نشجع أن يتم تبادل القصاصات بني الشبان والشابات بغية الحصول    

عىل التنوع ووجهات النظر املختلفة.
من املمكن يف نهاية النشاط إعطاء مترين للمشاركني)ات( بحيث يحدد كل منهم قراراً معينا يرغب/عليه    

أن يأخذه ويطبق عليه خطوات اتخاذ القرار.
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موثوق وموثق 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعداد طرق ومصادر جمع املعلومات     
تحديد خصائص املصادر لضامن حداثة ونوعية املعلومات    
تحديد كيفية التأكد من مصداقية املعلومات   

60 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نُذكّر املشاركني)ات( بخطوات اتخاذ القرار ونذكر أنه قبل وخالل تحديد الخيارات قد يتطلب األمر جمع 

وقائع حول الوضع أو املشكل الذي نحن بصدد اتخاذ قرار تجاهه. فمثالً اختيار التخصص الذي نريد أن ندرسه 

يتطلب معلومات حول مدة الدراسة، مجاالت العمل بعد التخرج، معدل العالمات لدخول هذا التخصص 

وغريها. ) 5 دقائق(

2. نرشح النشاط مسبقاً عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
عىل كل 4 مشاركني)ات( أن يحددوا موضوعاً يريدون أن يأخذوا بصدده قرارا    
بعد ذلك ستحددون مصادر جمع املعلومات املساعدة يف اتخاذ هذا القرار    
ثم ستقومون بجمع هذه املعلومات من بعض املصادر التي وفرناها عىل طاولة يف القاعة    

ستعرضون نتيجة العمل باإلجابة عن األسئلة اآلتية:    

ما هي مصادر املعلومات التي اخرتمتوها     -    

ملاذا اخرتتم هذه املصادر؟    -    

3. تنفذ املجموعات العمل )20 دقيقة(

4. تعرض كل مجموعة نتيجة عملها، عىل الشكل اآليت: )10 دقيقة( 

5. نناقش: )15 دقيقة(
أنواع مصادر املعلومات   
معايري اختيارها   

كيف نحدد مصداقيتها   

6. نلخص: أن هناك عدة طرق للحصول عىل املعلومات منها: الكتب واملجالت العلمية، اإلعالم املريئ واملسموع 

واملكتوب، االنرتنت، الحوار مع أشخاص مختصني، األقران، األهل، وغريها. من املهم أن تكون هذه املصادر ذات 

مصداقية، حديثة أو تاريخها مناسب، متوفرة لفرتة طويلة، مرتبطة باملوضوع، تعطي وجهة نظر موضوعية. )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

مصادر مختلفة للمعلومات: كتب علمية، مجالت تجارية، مقاالت، تقارير من وزارات معينة، كتيبات    
ومنشورات من مصادر موثوقة وغري موثوقة وغريها

لوح قالب وأوراق وأقالم   

--أوراق العمل

أفكار لنا!

الرتكيز عىل أهمية اللجوء إىل األهل والكبار ألنهم ميلكون الخربة واالستامع إىل وجهات نظرهم حتى لو مل    
نعمل بها.

التشديد عىل أهمية أن نقرأ بعني ناقدة املعلومات التي نحصل عليها فال نعتربها من املسلامت. وأن    
نعمل عىل إثبات صحتها من عدة مصادر.
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أسعى ... التخاذ القرار المناسب 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تطبيق خطوات اتخاذ القرار يف اختيار املهنة املناسبة أو حل مشكلة مهنية    

120 دقيقة )عىل مرحلتني أو جلستني(مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
سيجري هذا النشاط عىل مرحلتني.    
يف املرحلة األوىل ستعملون ضمن 4 مجموعات حيث تدرس كل مجموعة مشكلة معينة وتحاول إيجاد    

الحلول لها بطريقة منهجية. 

ستعرضون عملكم يف املرحلة الثانية    

2. تعمل كل مجموعة عىل دراسة املشكلة وتحليلها وتقديم الحلول لها. )40 دقيقة(

3. تكتب كل مجموعة نتائج عملها عىل أوراق كبرية لعرضها عىل بقية املجاميع يف املرحلة/الجلسة الثانية. )10 

دقائق(

4. خالل املرحلة الثانية، نبدأ بسؤال املجموعات عن رأيهم بالنشاط وكيفية عملهم كمجموعة. )5 دقائق(.

5. تقدم كل مجموعة نتائج عملها ونناقش بعد كل مجموعة الحلول التي وضعوها والقرار/الحل الذي تم 

اتخاذه. )50 دقيقة(

6. نلخص مميزات إتباع خطوات منهجية التخاذ القرار وأنه يف بعض األحيان يكون القرار أمراً شخصياً، قد 

يناسب شخصاً ما دون الشخص اآلخر. )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   
أوراق العمل    

أوراق العمل

املجموعة األوىل

تقوم املجموعة بالتحدث إىل أربع عاملني يف اإلصالحية؛ املسؤول الصحي والحارس واملدير و املمرضة. تناقش 

املجموعة معه مميزات املهنة/مشاكلها/مستقبلها.....الخ.

يف ضوء اإلجابات التي تحصل عليها، تعمل املجموعة عىل تحليل املعلومات وترتيب املهن حسب قناعتها 

باملهنة التي يعتقد أفرادها أنها توفر لهم مستقبال مضمونا. يتخذون القرار باختيار املهنة التي يفضلون التدرب 

عليها ضمن املهن املتواجدة.

املجموعة الثانية 

تدرس املجموعة املشكلة اآلتية التي حدثت يف أحد املعامل وفق سجالت السالمة املهنية للمعمل: ملدة 

أسبوعني، تم تدريب ثالثة عامل يف أحد مراكز التدريب عىل إطفاء الحرائق، تدرب الثالث عىل استخدام 

املطافئ الصغرية املوجودة يف املركز التدريبي وتخرجوا بنجاح من الدورة وكان أحدهم األول عىل الدورة. بعد 

شهر من انتهاء الدورة، حدث حريق يف املعمل ومل يتمكن العامل الثالث من إطفائه حتى إن أحدهم كرست 

ذراعه وهو يحمل أحد املطافئ الخاصة باملعمل وهي من النوع الكبري والوحيدة التي كانت صالحة للعمل. 

قرر مدير العمل معاقبة العامل الثالث ألنهم مل يقوموا بواجبهم. اشتىك العامل الثالث للنقابة وشكلت النقابة 

لجنة منكم لدراسة القضية وتحديد املشكلة وسببها ومن يتحمل مسؤوليتها وما هي الحلول التي تضمن عدم 

تكرار الخطأ وكيفية متابعة تطبيق هذه الحلول.
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أوراق العمل

املجموعة الثالثة

أنشأت إحدى الوزارات مركزا تدريبيا يف إحدى املناطق الدينية املقدسة. يقدم هذا املركز تدريبات رسيعة يف 

مهن )النجارة، اللحام، التأسيسات الصحية، امليكانيك، والخراطة(. افتتح املركز منذ ستة أشهر وتقدم للتدريب 

خمسني شخصا فقط بالرغم من إن املركز مينح كل متدرب مخصصات يومية قدرها خمسة آالف دينارا. من 

جهة أخرى، هنالك يف هذه املدينة ما يقارب 75000 شاب وشابة عاطلني عن العمل. كام تتميز املنطقة بحركة 

سياحية نشطة. تم اختياركم لعضوية اللجنة التي ستدرس مشكلة املركز. 

املطلوب دراسة املشكلة وأسبابها ونتائجها باإلضافة إىل الحلول املناسبة لحل املشكلة جذريا.

املجموعة الرابعة

يبلغ سالم الثامنة عرش من العمر وهو أصم، تقدم للمركز التدريبي يف منطقته طالباً التدرب عىل مهنة النجارة 

ألنه يحبها باإلضافة إىل أن صديقه أخربه بأنها مهنة جيدة. اختربه املدرب ووجده غري مناسب للمهنة من 

الناحية البدنية ونصحه بالتدريب عىل مهن أكرث مالمئة له مثل الكهرباء، أو اللحام أو التكييف.

مل يقتنع سالم وأرص عىل مهنة النجارة، نصحه والده وهو كهربايئ ويعمل يف املقاوالت الكهربائية إال أنه مل 

يقتنع ألنه يريد أن يتدرب مع صديقه وليد الذي يعرفه من سنوات املدرسة والذي التحق بقسم النجارة.

املطلوب أن تحاول املجموعة أن تحدد املشكلة وأسبابها ونتائجها واقرتح حلوال لسالم. 

أفكار لنا!

من املهم أن نعلم مسبقاً العاملني يف اإلصالحية عن زيارة املشاركني)ات( لهم ليكونوا متواجدين ومتفرغني    
للقاء أعضاء املجموعة األوىل.

نركز عىل الفرق بني السبب والنتيجة يف تحليل املشكالت ونعزل العنارص التي ال تكون جزء من املشكلة.   
نشجع املجموعات لتقديم حلوال متنوعة.   
نركز عىل أهمية التفكري اإلبداعي عند اقرتاح الحلول والتفكري النقدي عند اختيار الحل األنسب أو اتخاذ    

القرار األنسب.
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مهارة التواصل بشكل فّعال

معلومات مرجعية

ماذا نعني بالتواصل فيام بني األشخاص؟

التواصل هو فن التعبري وتبادل األفكار واملشاعر. 

التواصل هو عملية تبادلية تتضمن اختيار 

املعلومات وتحليلها ونرشها بواسطة طرق 

متعددة36. 

التواصل فيام بني األشخاص هو التواصل الذي 

يجري بني شخصني أو أكرث مرتابطني بطريقة أو 

بأخرى سطحية أو حميمة. 

يف أغلب األحيان يكون التواصل بني األشخاص وجهاً 

لوجه؛ التبادل مع أفراد العائلة خالل وجبة الغداء، 

التشاور مع الزمالء حول موضوع ما متعلق باملركز. 

لكن مع التقدم العلمي، أصبح التواصل يحدث 

أيضاً عرب اإلنرتنت من خالل الرسائل االلكرتونية أو 

املحادثات االلكرتونية الجامعية أو الفردية وغريها. 

خالل التواصل وجهاً لوجه يتوقع من األشخاص 

أن يساهموا يف عملية التواصل أنياً، أما خالل 

املحادثات االلكرتونية فبإمكانهم مالحظة التفاعل، 

تعلم قواعده ومن ثم الرد أو عدمه. كام أن 

التواصل عرب الرسائل االلكرتونية العادية بإمكانه أن 

ال يكون آنياً مام يفقده الكثري من عفوية التواصل 

اآلين ورمبا تستطيع الرسائل الفورية عرب شبكة 

االنرتنت أو الخلوي أن تحافظ عىل هذه العفوية.      

تتعدد أهداف التواصل ما بني األشخاص؛ فنحن 

نتواصل: 

لنبني العالقات عىل اختالف أنواعها ونستمر بها،    

فبناء العالقات حاجة إنسانية نبحث عنها ونحاول 

إرضاءها فتبعدنا عن الوحدة ومتكننا من التشارك 

والتمتع يف حياتنا، مام يؤدي إىل أن نشعر ونتعامل 

بإيجابية أكرث مع ذاتنا.

لنحقق دوافع معينة ونرتك أثراً معيناً يف أمر أو    

شخص ما، لنؤثر ونوجه ونحاول أن نقنع اآلخرين 

باعتامد أسلوب صحي مثالً، أو رشاء آلة أو ملبس 

ما، أو اعتامد حالً ما ملشكلة معينة، أو اتخاذ نهج 

ما، أو االلتزام مببادئ معينة، أو اإلقناع باملهارات 

التي منلكها بهدف توظيفنا أو توكيلنا مبهمة أو 

عمل ما. 

لرنّوح عن النفس، فعندما نتحدث حول نشاطاتنا    

االجتامعية والرياضية، حول رياضتنا أو فريقنا 

املفضل، نخرب قصص أو أمور مضحكة وغريها. 

يساعدنا ذلك عىل التخلص من أعباء العمل 

التواصل تفاعل...اتصال افتعال
"ليست حقيقة اإلنسان بما يظهره لك بل بما ال يستطيع أن يظهره، لذلك إذا أردت أن تعرفه، فال 

تصغي إلى ما يقوله بل إلى ما ال يقوله"، جبران خليل جبران
م حسن االستماع وإمهال المتكلم حتى ينقضي حديثه، وقلة التلّفِت إلى الجواب واإلقبال  "تعلَّ

بالوجه والنظر إلى المتكلم والوعي لما يقوله"، أفالطون

المهارات االجتماعية/مهارات بناء العالقات والتواصل الفّعال/نتواصل فتدوم 
العالقات

36 SOURCE: Patti Harrington, Ed. D. State Superintendent of Public Instruction – “Life Skills K-12” 
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والدراسة وتخفيف الضغوط. 

لنساعد ونظهر التعاطف عندما نتحدث إىل    

أخت فقدت شخصا عزيزا عليها، ننصح زميل يف 

العمل، نعطي رأي لصديقة حول موضوع محرّي، 

الخ. 

لنكتشف العامل الخارجي االجتامعي واملادي    

املحيط بنا والبعيد عنا، لنناقش أمور معينة وبالتايل 

نبني مواقفنا ومعتقداتنا وقيمنا أو نعّدل بها، 

لنكتشف أنفسنا ونحصل عىل أثر مرتجع حول 

مشاعرنا، أفكارنا، ترصفاتنا وكذلك لنعرف آراء 

اآلخرين بنا. 

يتواصل الشباب للتعبري عن أفكارهم وآرائهم 

ومشاعرهم ومواقفهم ومطالبهم وأحالمهم 

وتطلعاتهم. يتواصلون بشتى الطرق من خالل 

الكلامت والرسم وطريقة الجلوس والوقوف 

ونظراتهم ومشاركتهم ومبادراتهم. 

إن التواصل الفّعال مع الشباب واإلصغاء واإلنصات 

إليهم يقرّب بني وجهات النظر، يهدم الهوة 

بني األجيال، يستثمر يف ثروات األوطان حارضاً 

ومستقبالً، ينمي قدرات جميع املعنيني مام يجعلهم 

مساهمني فعليني يف عملية التنمية وبناء األوطان.  

من هنا أهمية مهارة التواصل عند العمل مع 

الشباب يف شتى املجاالت؛ التعليم، التدريب، 

الرتفيه، العمل، الصحة، املواطنة، إلخ. فهذه املهارة 

الحياتية تعترب مهمة للحصول عىل أداء ناجح يف 

مجال العمل واملجتمع والعائلة وغريها والتي من 

املمكن اكتسابها من خالل املالحظة واملامرسة 

والتقويم واملثابرة. 

ما هي عنارص التواصل فيام بني األشخاص؟ 

نُشبّه عملية التواصل ما بني األشخاص بالدائرة 

وليس بالعملية الخطية فهي تتضمن إرسال 

واستقبال متزامن للمعلومات. 

مستقِبلمرسل مرسلمستقِبل
الضوضاء

أثر مرتجع

الرسالة والقناة

أثر هدف

البيئة/المحيط
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1. املرسل واملستقبل: 

تحدث عملية التواصل فيام بني األشخاص بني    

شخصني عىل األقل يُْعرفا باملرسل واملستقبل. 

فالعملية تفاعلية، يتبادل خاللها مرسل املعلومات 

ومستقبلها األدوار37.

يقوم كل منهام بصياغة أفكاره أو ترميزها يف    

رسائل وإرسالها باإلضافة إىل استقبال الرسائل 

ومحاولة فهمها أو فك رموزها. 

يتوقف حصول عملية التواصل عىل إمكانية    

ترميز الرسائل وحل أو فك رموزها. فمثالً من غري 

املمكن أن تحدث عملية التواصل بني شخصني، 

أحدهام مغمض العينان وأذناه مسدودتان بالقطن. 

تكون لدينا املقدرة عىل التواصل عندما نتمكن    

من أقلمة رسائلنا لتتناسب مع املستقبل والبيئة 

املحيطة االجتامعية واملادية وتواجه الضوضاء 

املتواجدة خالل عملية التواصل. 

2. الرسالة: 

املعلومات واألفكار واملشاعر واملواقف والقيم    

التي ستحفز املستقبل للتفاعل معها بحيث يعطي 

أثرا مرتجعا  بصددها. 

بإمكاننا التخطيط لرسائلنا مسبقاً أو جعلها    

عفوية، مقصودة أو عن غري قصد.  

تُعرّف الرسالة التي يعيدها املستقبل إىل املرسل    

والتي تدل عىل أثر رسالة املرسل عىل هذا األخري 

باألثر املرتجع. 

يُغرّي املرسل أو يُعّدل أو يؤكد عىل الرسالة بناًء    

عىل األثر املرتجع. 

ميكن تصنيف األثر املرتجع إىل إيجايب أو سلبي،    

مركز عىل الشخص أو عىل الرسالة، عفوي أو 

مدروس، داعم أو ناقد:

- إيجايب أو سلبي: بعكس األثر املرتجع السلبي، 

األثر املرتجع اإليجايب يقدم اإلطراء واملديح مام 

يعني اإلبقاء عىل طريقة التواصل والرسائل التي 

يبعث بها املرسل كام هي.  

- مركز عىل الشخص أو عىل الرسالة: مثالً "أنت 

شخص مطلع جداً" أو "هل من املمكن تكرار 

الفكرة، ألنني مل افهمها".

- عفوي أو مدروس: األثر املرتجع العفوي يدل 

عىل ردة فعل صادقة قد ال يتسم بها األثر 

املرتجع املدروس إذ يبتغي هدفاً معيناً أو يتسم 

بالحذر مثالً:عندما يسألنا صاحب العمل عن رأينا 

يف العمل الذي نقوم به.  

- داعم أم ناقد: األثر املرتجع الداعم يتقبل 

املرسل وما يقوله مثالً املواساة، التشجيع أو 

التأكيد عىل ما يقوله الشخص. أما األثر املرتجع 

الناقد، فيتضمن بُعد تقييمي إيجايب أم سلبي 

مثالً؛ "لقد أصبحت تتقن اآلن كيفية قص قطعة 

الخشب أو كتابة سريتك الذاتية".  نبدأ دامئاً مبا 

هو إيجايب.

3. القناة: 

الوسيلة أو الطريق أو الجرس الذي ينقل الرسائل    

من املرسل إىل املستقبل والعكس صحيح. 

37 http://www.who.int/bulletin/volumes/87/4/08-056713/en/index.html
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بإمكاننا أن نستخدم أكرث من وسيلة إلرسال    

رسائل معينة. 

يتم اعتامد عدة تصنيفات لقنوات التواصل:    

- فمن املمكن أن نعترب القنوات هي الوسائل مثالً 

التلفاز، الراديو، الربيد االلكرتوين، التلفون، املحمول 

أو الهاتف النّقال، األفالم، آلة الفاكس، مجموعات 

النقاش عىل اإلنرتنت، االتصال املبارش وغريها.

- كام بإمكاننا إرسال رسائلنا عرب القناة الشفهية-

السمعية )الكلامت( والقناة الحركية-النظرية )لغة 

الجسد واللباس( والقنوات التي تعتمد حاستي 

الشم واللمس. فمثالً خالل التواصل املبارش، نحن 

نتحدث ونصغي إذا نستخدم القناة الشفهية-

السمعية وكذلك نقوم بحركات جسدية ونستلم 

إشارات معينة )القناة الحركية-النظرية( وتصدر عّنا 

روائح ونشم روائح اآلخرين )قناة الشم( وقد نربت 

عىل كتف الشخص املستقبل )قناة اللمس(.    

4. الضوضاء: 

تؤثر الضوضاء، عند تواجدها ضمن عملية    

التواصل، عىل ترميز وحل رموز الرسائل التي نرسلها 

و/أو نستقبلها. 

نعني بالضوضاء:    

- الضوضاء املادية: التي تنتج مثالً عن أشخاص 

آخرين يتكلمون بصوت مرتفع، صوت زمامري 

السيارات، موسيقى عالية، صوت مولد الكهرباء، 

خط غري واضح، املرسل يرتدي نظارات شمسية  

- الضوضاء الفيزيولوجية: مشاكل يف حاسة 

السمع أو النظر أو اللفظ أو يف الذاكرة 

- الضوضاء النفسية: األفكار املسبقة والتفكري 

املتحجر واملنمط والتوقعات الخاطئة أو غري 

الواقعية والحاالت العاطفية كالحزن والغضب 

والكره والحب وغريها

- الضوضاء الناتجة عن التفسري املغاير لبعض 

الكلامت واإلشارات وعن تركيبة الجملة 

وترصيف الفعل املستخدم مثال.

5. املحيط/البيئة: 

يؤثر املحيط حيث تحدث عملية التواصل عىل    

رسائلنا واألثر الذي ترتكه. 

يتضمن املحيط أو السياق عدة أبعاد وهي:   

- البعد املادي: أين تحدث عملية التواصل؟ يف 

املنتزه، يف املكتب، يف الغرفة، عىل طاولة العشاء. 

ما هو حجم املكان؟ ما هو عدد األشخاص 

املتواجدين يف املكان؟ ما هي حرارة املكان؟ كيف 

تتم طريقة الجلوس؟ وغريها.

- البعد الزمني: يف أي ساعة من اليوم تحدث 

عملية التواصل؟ ما هو تسلسل رسالتنا بالنسبة 

إىل سياق الحديث؛ مثالً: هل أطلقنا دعابة عن 

مجموعة معينة وسط نقاش عن االختالف الديني 

والعقائدي يف مجتمع ما. 

- البعد النفيس – االجتامعي: ما هو نوع العالقة 

التي تجمع أطراف عملية التواصل؟ ما هو مدى 

قوتها؟ ما هو مدى خطورة الوضع أو جديته؟ ما 

هي تقاليد وعادات أطراف عملية التواصل؟
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- البعد الثقايف: ما هي املعتقدات والعادات 

الثقافية ألطراف عملية التواصل؟ ما هي التعابري 

املقبولة لديهم؟ ما هي طرق التدريب والتواصل 

املقبولة؟ ما هي املواضيع التي من املمكن 

طرحها؟ كلام اختلفت خلفية املشاركني)ات( يف 

عملية التواصل كلام كرب االحتامل بحدوث إرباك 

وفوىض وتصادم غري مقصود.  

ما هو التواصل اللفظي؟  

التواصل اللفظي هو استخدام اللغة والكلامت 

خالل عملية التواصل. لنتخيل مثالً شاب واملدرب 

يتحدثان حول موضوع معني مستخدمني اللغة 

والكلامت والعبارات لتبادل املعلومات من خالل 

طرح األسئلة أو إعطاء التعليامت، إعادة الصياغة 

ومن املمكن أن تكون املحادثة رسمية أو غري 

رسمية. 

كام ذكرنا سابقاً، فمن املمكن أن يُصّنف التواصل 

اللفظي ضمن القنوات التي تعتمدها الرسائل خالل 

عملية التواصل فيام بني األشخاص أو هنالك بعض 

املراجع التي تعتربه عىل أنه نوع من أنواع التواصل. 

يك يكون تواصلنا اللفظي فعاالً، من املهم أن:

نستخدم كلامت:    

- صحيحة ومحددة وواضحة وسهلة الفهم

- مقبولة اجتامعيا

- أكرث داللة عىل املعلومات التي نريد إيصالها 

- "سحرية" مثال:ً "شكراً"، "لو سمحت"، "عن 

إذنك"، "من فضلك"

- غري مذلة أو تتضمن التهديد

نستخدم:    

- جمل قصرية تتضمن فكرة واحدة 

- جمل توضح الهدف؛ مثال:"أنا أفّضل...ألن..."، 

"هديف أن..."، "دافعي من القيام بذلك هو...."، 

"أنا أرغب بأن..."

- الوقائع بدل اآلراء والتعميامت، ألن ذلك 

يساهم يف تقبل املستقبل للمرسل؛ مثالً: نستبدل 

"أنت دامئا غضبان" بـ"لقد رأيتك البارحة واليوم 

ترصخ يف وجه الشباب أقرانك يف الصف". 

- الوقائع واألفكار املبنية عىل ما رأيناه بدالً من 

األفكار التي نستنتجها والتي قد تكون صحيحة أم 

خاطئة؛ مثالً: لقد رأيته يخرج من القاعة )جملة 

وقائع( مقابل أعتقد أنه يخبئ مفاجأة ما )جملة 

استنتاجيه( 

- جمل تبدأ بالـ"أنا" أو تتحدث عنه؛ فهي 

تساعدنا عىل التعبري عن االنزعاج أو خيبة األمل 

أو الغضب بوضوح ودون إهانة أو توبيخ أو 

مالمة أحد؛ مثالً: "لقد شعرت باإلهانة البارحة 

عندما انتقدت الشباب أمام املدير ألن هذا يدل 

عىل عدم احرتام الشباب ومبادراتهم".

نطرح األسئلة املفتوحة لنشجع استمرار عملية    

التواصل.

نظهر موافقتنا عىل أمور معينة باستخدام    

الكلامت خالل حديث يتضمنه نزاع أو مناقشة 

ملشكل معني بني أطراف الحديث.   
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نتحدث باللغة التي يتكلم بها املرسل.   

نلفظ بوضوح جميع الحروف.    

نوّضح فنعطي أمثلة ملموسة، واقعية ومناسبة    

ملحّدثنا/الشباب أو للمجموعة.  

نكرر األفكار األساسية ألن ذلك يساعد عىل    

ترسيخها يف ذهن املستقبل. 

نسأل املستقبل عن وضوح رسالتنا للتأكد من    

أنها كانت مفهومة. 

نلخص ما متت مناقشته فذلك يساعدنا عىل:    

التوضيح، التأكيد عىل اتفاق، مراجعة التقدم 

الحاصل، واالنتقال إىل نقطة أخرى. 

ما هو التواصل غري اللفظي؟ 

يعترب التواصل غري اللفظي، كالتواصل اللفظي، قناة 

تحمل الرسائل ما بني املرسل واملستقبل. باإلضافة 

إىل أنه نوع من أنواع التواصل. 

بقدر ما نتواصل بالكلامت، نتواصل أيضاً من خالل 

جسدنا وتعابري وجهنا واملسافة التي نرتكها بيننا 

وبني األشخاص وشكلنا الخارجي ومن خالل اللمس 

أو الشم. كلها تشّكل التواصل غري اللفظي. يقدر 

البعض أن لغة الجسد تشكل من 65 إىل 90% من 

التواصل ما بني األشخاص. ويف حال استخدمنا نسبة 

الـ70%، فالصوت يأخذ نسبة 20% والكلامت %10. 

قد تختلف نتائج الدراسات قليالً يف هذا املجال، إال 

أن املتفق عليه أن التواصل غري اللفظي مهم جداً 

خالل عملية التواصل ما بني األشخاص .

التواصل غري اللفظي: 

يعطي معناً للتواصل اللفظي؛ إذ بإمكاننا أن    

نستخدم العبارة ذاتها لكن مع تعابري وجه مختلفة  

فترتاوح دالالتها بني الفرح والحزن والغضب 

واالنكسار والسيطرة وغريها. فغالباً ما تكون 

الرسائل غري اللفظية أقوى وأصدق من الرسائل 

اللفظية. 

يتصل بالثقافة، فالكثري من عنارصه متطابقة يف    

عدة ثقافات لكن العديد منها أيضاً له تفسريات 

معينة ومعايري محددة بحسب البيئة الثقافية. 

فيختلف تفسريها من مجتمع إىل مجتمع مام قد 

يؤدي يف بعض األحيان إىل انقطاع عملية التواصل 

بسبب عدم اإلطالع عىل معناها الثقايف.   

يجب أن يكون متالمئاً مع تواصلنا اللفظي يك ال    

نُعطي رسائل متناقضة. كام من املهم خالل التواصل 

ما بني األشخاص أن نتعلم كيف نقرأ التواصل غري 

اللفظي للغري ألنه يعطينا معلومات كثرية وصادقة 

عن مشاعر وأفكار وتوقعات وآمال املرسل.  

يتضمن التواصل غري اللفظي: 

1. لغة حركات الجسم: تواصل العينني، تعابري 

الوجه، طريقة الوقوف أو الجلوس، حركات الجسد، 

اإلمياءات وغريها. 

2. الشكل الخارجي: مثالً نوعية وشكل املالبس التي 

نرتدي وطريقة ارتداءها، الجسم الريايض، الجسم 

املمتلئ، طريقة ترسيح الشعر، لون الشعر وغريها 

3. املسافة التي نرتكها بيننا وبني املتحدث 
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4. التواصل من خالل اللمس

1. لغة حركات الجسم 

تواصل العينني: نعني به النظر يف عينا املرسل أو    

يف عيون مجموعة الشباب املشاركني)ات(. بإمكان 

النظرة أن تكون جامدة، باردة، متحجرة، ديناميكية، 

أو مبتسمة وغريها. النظر يف العينني له عدة دالالت 

وتفسريات تختلف بحسب الثقافات: 

- يف مجتمعنا الرشق أوسطي، يعترب النظر إىل 

عينا اآلخر خالل التكلم أو اإلنصات لفرتات طويلة 

مقبوالً فنحن نتواصل كثرياً من خالل العينني. كام 

يدل عىل االهتامم، الثقة بالنفس، الصدق. لكن 

قد يعترب تحديقاً أن ينظر الرجل إىل املرأة يف 

عينيها لفرتات طويلة. 

- يف الغرب يشكل النظر يف العينني خالل  التكلم 

40% مقارنة بـ70% خالل اإلنصات. 

- يف اليابان من املعتاد أن ينظر الشخص إىل 

حنجرة الشخص اآلخر. ويعترب النظر املبارش يف 

العينني سلوك غري الئق يف الصني وإندونيسيا 

وتحدياً وقلة احرتام يف الثقافات اإلسبانية. 

- بعض مدلوالت أنواع النظرة: 

. اإلشاحة بالنظر تعني الخجل، عدم االكرتاث، 

عدم قول الحقيقة، الرغبة يف إنهاء الحديث.

. البحلقة قد تعني عدم االحرتام أو الحرشية.

. رف العينني كثرياً يعني الخوف.

. تدوير العينني يعني الدهشة واالستغراب.

. تضييق العينني يدل عىل عدم املوافقة أو 

الشعور السلبي.

تعبري الوجه: يبنّي مشاعرنا ومواقفنا من األمور    

التي يتم تداولها أو التي تدور يف فكرنا خالل عملية 

التواصل. 

- يف أغلب  األحيان، يتغري تعبري وجهنا بصورة 

عفوية نتيجة لتفاعلنا مع عملية التواصل، لكن 

بعض األشخاص باستطاعتهم السيطرة عىل تعبري 

وجههم بحيث ال تظهر عليه عالمات قد تدل 

محدثهم عام يجول يف خاطرهم من أفكار أو ما 

يخالجهم من مشاعر. 

- بعض مدلوالت تعابري الوجه: 

. احمرار الوجه قد يعني الخجل أو عدم 

االرتياح أو االعرتاف الداخيل أننا ذكرنا أمراً 

خاطئ...

. الفم املفتوح يعني الدهشة

. الفم املبتسم يدل عىل السعادة ولكن 

بإمكانه أيضاً أن يدل عىل محاولة لتخبئة 

الحزن أو اإلرباك

. الفم املبتسم مع قلب الشفتني يعني عدم 

املوافقة أو السخرية....

. قضم الشاه يدل عىل العصبية، الغضب، أو 

الضيق

. الحاجب املرفوع يدل عىل التساؤل 

. الحاجبان املرفوعان يدالن عىل التعجب 
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. الحاجبان املقوسان يدالن عىل الحزن...

. الحاجبان املرفوعان مع االبتسامة يدل عىل 

التهكم أو السخرية

. العبوس يعني أننا نحاول أن نفهم أمراً ما أو 

أن هنالك شيئاً ال يعجبنا

طريقة الوقوف أو الجلوس: ميكن تفسري طريقة    

الوقوف أو الجلوس مبعاٍن كثرية، منها: 

- الوقوف بطريقة مستقيمة، األكتاف إىل الوراء 

من دون تشنج، يدل عىل أننا واثقون من أنفسنا، 

مرتاحون.

- الوقوف أمام محدثنا أو املجموعة والذراعان 

مقفلتان يعني أننا منغلقون عىل أنفسنا ورافضني 

ملا يجري من حولنا.

- اإلمساك باللوح القالب أو اللوح والتسمر بقربه 

يدل عىل الخوف وعدم الثقة بالنفس.

- الظهر املقوس )يف حال عدم وجود مشكلة 

صحية أو فيزيولوجية( أو الجلوس بتثاقل فهذا 

يشري إىل أننا متعبون أو غري واثقني من أنفسنا أو 

أننا مللنا من الحديث.

- الوقوف أو الجلوس خلف طاولة يعني أننا نضع 

الحواجز بيننا وبني املرسل أو املشاركني)ات( مام  

يدل عىل عدم الرغبة يف املناقشة أو عىل الخوف 

أو وضع حدود معينة يجب عدم تخطيها.

- الجلوس بزاوية 90 درجة مع محدثنا تعني أننا 

ال نعريه اهتامم. 

حركة الجسم واإلمياءات: تتضمن حركة مختلف    

أعضاء الجسم مثالً اليدان واألصابع والذراعان، 

والكتفان، والرأس، والرجالن وغريها. 

- نحن، كرشقيني، نستخدم كثرياً حركات الجسم 

واإلمياءات للتعبري عن املشاعر والتفسري وللداللة 

وللتشجيع وتركيز بعض النقاط والتنويع وكرس 

الجمود وغريها من األمور. 

- بعض الدالالت:  

. رفع األكتاف يعني "ال أريد" 

. قضم األظافر أو عض الشفتني قد يدل عىل 

اإلرباك، امللل...

. اللعب بخصالت من الشعر قد يعني بأننا غري 

مركزين عىل الحديث

. استخدام السبابة دامئاً خالل الحديث قد يدل 

عىل سيطرة املرسل وتفوقه عىل املستقبل كام 

ويتضمن التهديد...

. كرثة الحركة ذهاباً وإياباً يدل عىل العصبية 

وعدم االرتياح والقلق... كام وقد يشتت 

االنتباه 

. التحرك كثرياً يف وضع الجلوس، يدل عىل 

القلق والسأم والتعب.

. االنحناء إىل األمام يدل عىل االهتامم والعناية.

- من املهم االنتباه إىل معاين اإلشارات واإلمياءات 

التي تختلف من مجتمع إىل مجتمع حيث تعترب 

مقبولة يف مكان ما وذات معنى إيجايب بينام هي 
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نفسها تكون مرفوضة يف بيئة أخرى وتدل عىل 

أمر سلبي. 

2. الشكل الخارجي

يتضمن امللبس وشكل وحجم وطول الجسد    

وترسيحة ولون الشعر ولون البرشة واألمور 

التجميلية كالتربج والحيل والوشم وثقب أعضاء 

من الجسم كاألنف والحاجب وغريها. فهذه األمور 

تُخرب الكثري عنا وعن شخصيتنا وماضينا وحارضنا 

واهتامماتنا وطبيعة عملنا ووضعنا االجتامعي 

واالقتصادي وغريها. مثالً، لون البرشة يساعد عىل 

تحديد عرقنا ورمبا جنسيتنا وتناسق طولنا مع 

حجمنا قد يعطي محدثنا أو اآلخرين فكرة أننا نتبع 

منط حياة صحي.  

تتأثر عملية التواصل بالشكل الخارجي؛ فمن    

املهم أن نراعي تقاليد وثقافة املجتمع حيث نعمل 

وبالتايل نرتدي املالبس التي تتالءم وخصوصية 

البيئة ألّن ذلك يؤثر عىل تقبل األفراد لنا وبالتايل 

للرسائل التي نريد نرشها. 

إذا، نحن نغرّي بشكلنا الخارجي ليتناسب مع    

الظروف والنشاطات التي نقوم بها. فمثالً: نعتمد 

اللباس الرسمي عند ذهابنا إلجراء مقابلة عمل 

ونرتدي مالبس رياضية مريحة عند مقابلة األقران 

أو األصدقاء يف املقهى أو النادي. 

عندما نعمل مع الشباب، من املهم أّن نبتعد    

عن املالبس الرسمية فرنتدي لباس غري متكلف مثالً 

بنطلون وقميص قطني عوضاً عن البذلة والقميص 

وربطة العنق. فذلك يجعل الشباب يشعرون بأننا 

أقرب إليهم وبالتايل تخف الحواجز غري اللفظية. 

3. املسافة بني املرسل واملستقبل

يتم ربط قرب أو بعد املسافة بني املرسل    

واملستقبل بنوع العالقة بينهام. فكم من املرات، 

انعدمت املسافة بيننا عندما التقينا شخص تربطنا 

به معرفة قدمية وصداقة قوية لتعود وتكرب قليالً 

خالل تبادل الحديث فتبقى ضمن نصف مرت. 

ومكن تصنيف املسافات عىل الشكل اآليت: 

- املسافة الحميمة: من اللمس إىل حوايل 46 

سنتيمرت. تعترب هذه املسافة غري مقبولة بالنسبة 

إىل أشخاص غرباء وقد ينتج عنها شعور باالنزعاج، 

فنالحظ أنه يف حال تواجدنا ضمن هكذا مسافة 

مع أشخاص غرباء، يف النقل العمومي أو املصعد 

مثال، فإننا نتفادى النظر إىل الشخص اآلخر ونركز 

نظرنا عىل األرض أو عىل غرض بعيد.

- املسافة الشخصية أو غري الرسمية: من حوايل 

46 سنتيمرتاً إىل 1،2 مرتا. تعرف عىل أنها املسافة 

التي تحمينا من ملمس اآلخرين، ويشكل الحد 

األعىل )1،2 مرتاً( حدود انتهاء سيطرتنا عىل 

اآلخرين. 

- املسافة االجتامعية أو الرسمية: من 1،2 مرتا 

إىل 3،5 أمتار، عىل هذا البعد نفقد التفاصيل 

البرصية. يشكل الحد األدىن املسافة املناسبة 

للتفاعل االجتامعي )حفلة ما أو عقد اتفاق 

عمل(. أما الحد األعىل فيتطلب أن نبقي عىل 

النظر لضامن استمرار التواصل كام نحتاج إىل أن 

نرفع مستوى الصوت لنصبح مسموعني.   
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 - املسافة العمومية: أكرث من 3،5 أمتارا

هنالك عوامل أخرى تؤثر عىل طول املسافة التي    

سنتخذ بيننا وبني محدثنا: 

- العمر: حيث تقل املسافة بني األشخاص 

املتقاربني بالعمر وتكرب يف حال كان التواصل يتم 

مع أشخاص من عمر أصغر أو أكرب.

- الجنس: تقف أو تجلس النساء أكرث تقارباً 

من بعضها البعض مقارنة بالرجال. كام يقارب 

األشخاص الرجال مبسافة أبعد من تلك التي 

يستخدموها لالقرتاب من النساء.  

- الشخصية: يقف األشخاص املنطوين عىل 

أنفسهم عىل مسافة أبعد من محدثهم مقارنة 

بأولئك ذوي الشخصية املنفتحة عىل اآلخرين.  

- نوع العالقة: تقرص املسافة بني أولئك األشخاص 

املعتادين عىل بعضهم البعض والذين تربطهم 

عالقات محبة وصداقة وألفة. 

- مضمون الرسالة: يف بعض األحيان قد نرغب يف 

أن يبقى األمر رسياً بيننا وبني املستقبل، فتصغر 

املسافة بيننا ولو للحظات. 

- الثقافة: هنالك معايري ثقافية يف كل مجتمع مبا 

يتعلق باملسافات. كام أن الثقافة تدخل ضمن 

العوامل التي تم ذكرها أعاله.

4. التواصل من خالل اللمس

يعترب التواصل من خالل اللمس من أشكال    

التواصل البدائية، فنحن نتواصل من خالل اللمس 

منذ أن نكون أجنة داخل الرحم. يتضمن التواصل 

من خالل اللمس: نوع اللمسة، مدى تكرارها 

وقوتها.

من خالل اللمس، نظهر التعاطف، الدعم،    

التقدير، التشجيع، املحبة، األمل، القوة، وغريها. كام 

ندل عىل مدى سيطرتنا وللقيام بعمل ما. 

يتأثر التواصل من خالل اللمس بالثقافة:    

- يف مجتمعنا الرشق أوسطي، نعتمد كثرياً عىل 

اللمس خالل الحوار، لكن ذلك يرتبط أيضاً بجنس 

الشخص )امرأة-امرأة، رجل-امرأة( وبالعمر 

)شباب-شباب، كبار-شباب، مسنني-شباب أو 

مسنني-كبار(، وبالخصائص االجتامعية )أعزب، 

متزوج، مدير، موظف وغريها(، وبنوع العالقة 

التي تربطنا به)ها(. 

- أما يف أمريكا وأوروبا الشاملية مثالً، يقل 

التواصل من خالل اللمس ويقترص عىل السالم أو 

ملس الكتف أو الصفع عىل الظهر.  

الصوت

تتأثر عملية التواصل بالصوت، نربته، مستوى 

ارتفاعه أو انخفاضه، نوعيته ورسعة خروج 

الكلامت:

- نربة الصوت: بإمكاننا أن نلفظ الكلامت أو 

الجمل ذاتها بنربات صوت مختلفة فيختلف 

املعنى واألثر. مثالً: "أريد أن أكلمك بعد انتهاء 

الحصة"، من املمكن أن نقولها بنربة ودية أو بنربة 

غاضبة أو بنربة األمر أو بنربة مرتددة بحسب 

هدفنا من الرسالة. عندما نتواصل، من املهم أن:
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-       نتعرف عىل نربة الصوت املعتادة لدينا 

وتحديد مالءمتها وأثرها عىل عملية التواصل مع 

أقران أو الشباب أو اآلخرين. 

- نختار النربة املناسبة، فهي تدل عىل املشاعر 

وعىل املواقف من أمور ما وأشخاص معينني. 

- نغرّي بنربة الصوت ألن اإلصغاء إىل مرسل 

يستخدم نربة الصوت ذاتها يؤدي إىل امللل. 

كام قد يدل عىل عدم االهتامم باملستقبل وقلة 

الحامس للموضوع. 

مستوى الصوت: يعتمد التحدث بصوت مرتفع    

أو منخفض عىل البيئة حيث تتم عملية التواصل، 

هل نحن نتواصل داخل قاعة بعيدة عن الضوضاء، 

كبرية، يتواجد داخلها العديد من األشخاص. 

- الصوت العايل من دون مربر يسبب اإلزعاج 

للمستقبل كام قد يدل عىل العصبية أو الغضب 

أو الرغبة بالسيطرة. 

- أما الصوت املنخفض فقد يشكل عامال معيقاً 

يف عملية التواصل إذ يحد من وصول الرسالة إىل 

املستقبل وبالتايل مينعه من التفاعل معها.

نوعية الصوت: الصوت املبحوح أو الحاد أو    

الذي يخرج من األنف يؤثر سلباً عىل فهم ومتابعة 

املستقبل خالل عملية التواصل مام يؤثر عىل األثر 

املرتجع واملشاركة يف الحوار أو النقاش من قبل هذا 

األخري.

وترية خروج الكلامت: وهي رسعة خروج    

الكلامت ضمن مدة زمنية محددة. من املهم أن 

نتكلم بوترية خروج كلامت مناسبة:

- للمستقبل، فكثرياً ما نسمع هذا التعليقات:"إنها 

تتكلم برسعة ال أستطيع أن أتابع األفكار التي 

تطرحها" أو "أشعر باململ فهو يتحدث ببطء 

شديد". 

- للمضمون، فنخفف من رسعتها عندما نريد 

الرتكيز عىل معلومة معينة مثالً. 

خالل العمل مع الشباب!

نبقي عىل تواصل العينني.    

نقف أو نجلس دون أن نضع حواجز بيننا وبني    

الشباب. 

نقف أو نجلس بطريقة مستقيمة وبارتياح.    

نجلس إذا أمكن األمر ونعتمد نفس املستوى يف    

ذلك.  

نقرر، وبحسب مالمئة ذلك للوضع واملحيط الذي    

نحن فيه، أن ندع وجهنا يدل عىل ما نفكر ونشعر 

به.  

نبتسم ونعمل عىل أن تكون تعابري وجهنا مرتاحة.   

ننتبه إىل الحركات التي نكررها دون انتباه، مثالً    

قضم األظافر، اليد يف الجيب، اللعب بالشعر، ونتمرن 

عىل عدم القيام بها. 

نستخدم اإلمياءات املساِعدة للتواصل اللفظي.    

نتحرك عىل مرأى من الجميع وبوترية مناسبة.   

نغرّي يف نربة الصوت للتعبري عن مشاعر مختلفة    

ولشّد انتباه املجموعة وبحسب املضمون ووضع 

املجموعة.
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نغرّي مستوى صوتنا مبا يتناسب واملكان الذي    

نتواجد فيه ولشد انتباه أفراد من املجموعة.

نعمل عىل تحسني نوعية الصوت ونسأل أخصائياً    

عىل مساعدتنا من خالل متارين معينة لنتمتع 

بصوت جيد. 

نغرّي من رسعة خروج الكلامت؛ فنخففها حني    

نريد الرتكيز عىل معلومات معينة والعكس صحيح. 

نتكلم بصوت مستوى ارتفاعه أو انخفاضه    

مناسب للقاعة وعدد املشاركني)ات( ونغري بذلك 

لنلفت االنتباه أو نركز عىل أمر ما دون غريه، إلخ. 

نقرر وبحسب نوع العالقة الحالية أو التي    

نريدها وبحسب املعايري االجتامعية، باعتامد 

التواصل عرب اللمس.     

ماذا نعني باإلصغاء؟

السمع عملية فيزيولوجية سلبية تحدث عندما 

ترضب طبلة األذن ارتجاجات الصوت يف الهواء 

عندما نكون يف جوارها. نحن نسمع ال إرادياً. نحن 

يف مكتبنا، نسمع أصوات األقران والزمالء يف الخارج 

يتحدثون، نسمع أصوات السيارات يف الخارج 

وضجة الشارع...يدخل إىل مكتبنا أحد الشابات، 

نرتك ما كنا نقوم به، ننظر إليها وعىل وجهنا 

عالمات تشجع عىل الكالم. تتكلم فنسمع ونركز 

عىل ما تقول وما ال تقوله، نحاول أن نفهم، نتذكر 

األفكار الرئيسية والكلامت املفاتيح، نقيم ونعطي 

صدى مرتجع؛ إذا نحن نصغي.      

عندما نصغي نساعد اآلخرين وخصوصاً الشباب 

عىل املشاركة وتبادل الخربات، ال نستقبل فقط بل 

نبعث برسائل تدل عىل االهتامم، التفهم، األهمية، 

االحرتام وغريها.   

اإلصغاء حاجة أساسية لكافة البرش، يحتاجها 

الشباب يك ينموا ويبلوروا شخصيتهم ونظرتهم إىل 

ذاتهم وتقديرهم لها.
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ما هي مراحل عملية اإلصغاء؟ 

كيف منارس اإلصغاء؟

منر خالل عملية اإلصغاء بـ5 

مراحل عىل النحو اآليت:

1. نستقبل ما يقال وما ال يقال 

)رسائل لفظية وغري لفظية(: 

نعطي كامل انتباهنا ملحدثنا.   

نصغي إىل الكلامت )اإليجابية    

والسلبية( وأبعد من الكلامت 

)التعابري، اإلشارات والحركات(؛ 

نصغي إىل املشاعر واالحتياجات 

واملخاوف والتوقعات

نتفادى كل ما يلهي من البيئة الخارجية املحيطة   

نصغي دون أن نفكر مبا سيكون ردنا     

2. نفهم مغزى كالم املتحدث ومراده؛ أفكاره 

ومشاعره: 

منتنع عن اعتبار أننا فهمنا ما يقول محدثنا قبل    

أن يقوله

نربط املعلومات الجديدة مبا نعرفه   

ننظر إىل الرسالة من وجهة نظر محدثنا    

منتنع عن الحكم قبل أن تصبح لدينا كل    

املعطيات

نبتعد عن األفكار املسبقة املتعلقة باملوضوع أو    

باملتحدث نفسه 

نطرح األسئلة لالستفسار أو املعلومات اإلضافية    

ونطلب التوضيح

نكرر ما قاله بإعادة الصياغة   

3. نتذكر بطريقة ذات معنى ‘‘لنا’’

عندما نتذكر ال نتذكر ما قاله محدثنا حرفياً بل    

ما نعتقد أنه قاله. فنحن ال نخزن كلامت محدثنا 

حرفياً بل نبني نظام جديد لهذه املعلومات معطياً 

لها معنا معني.  

نحدد األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة املقدمة   

نلخص الرسالة بطريقة سهلة الحفظ دون إغفال    

التفاصيل املهمة

نكرر األسامء أو املفاهيم األساسية    

4. نُقّيم دوافع ونية محدثنا 

خالل الحديث نتساءل ماذا يريد محدثنا؟    

١. نستقبل

2. نفهم

٤. ُنقّيم 3. نتذكر 

5. نعطي 
ردنا 
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ملاذا يخربنا بهذه األمور؛ هل يريد أن نهنئه أو 

أن نساعده يف أمر ما أو إنه يتحدث ليخفف عن 

نفسه.

خالل الحديث وبحسب مضمونه نحلل بعني    

ناقدة؛ هل ما يقرتحه الشباب لتغيري املناهج واقي، 

قابل للتنفيذ، يجيب عىل احتياجات الشباب ذوي 

االحتياجات الخاصة، الخ. 

نقاوم التقييم حتى نفهم بوضوح وجهة نظر    

املتحدث

منتنع عن الشك بنوايا املتحدث ونطلب    

إيضاحات حول أمور معينة

نُفرق بني الوقائع والتفسريات/اآلراء الشخصية    

للمتحدث

نحدد أي انحياز أو أفكار مسبقة أو منافع    

شخصية لدى محدثنا قد تؤثر عىل مواقفه أو 

اقرتاحاته  

5. نعطي ردنا عىل مرحلتني؛ خالل سياق كالم 

محدثنا وبعد انتهاءه. 

خالل الحديث: نشجعه عىل االستمرار ونؤكد له    

أننا نصغي، من خالل:

- إمياءة الرأس 

- قول "نعم، أكمل" أو نعم أنا أتفهمك" أو "ماذا 

بعد؟"

- امليل بجسمنا أو وجهنا باتجاه املتحدث مع 

املحافظة عىل املسافة املقبولة اجتامعياً 

- ننظر إليه ومن وقت آلخر نجول بنظرنا عىل 

اآلخرين لدعوتهم لإلصغاء أيضا.

- منتنع عن مقاطعته وال نسمح ألحد مبقاطعته 

- منتنع عن إكامل جمله

عند انتهاء املتحدث من الكالم: نعطيه األثر    

املرتجع لكالمه فنعرب عن مشاعرنا ورأينا مبا قاله

- نطمنئ وندعم

- نوافق عىل صحة األمور 

- نطلب إيضاحات 

- نتحدى

- نترصف بصدق حتى ولو مل نكن موافقني 

- نستخدم صيغة الـ"أنا": "أنا أعتقد أن....وذلك 

ألن..."

- نتفادى أن ننجر وراء شعور املتحدث أو أن 

نحل مشكلته. 

كيف نعيد الصياغة؟

إعادة الصياغة هي عندما نردد ما قاله محدثنا 

مستخدمني كلامتنا وذلك لنتأكد من أننا فهمنا 

الرسالة ونتفادى سوء الفهم. تدل إعادة الصياغة 

عىل التزام الشخص باإلصغاء والفهم. وتكمن أهميتها 

بإظهار أن رسالة املتحدث قد وصلت وتم فهمها مام 

يريح هذا األخري ويشجعه عىل املتابعة ويخفف من 

حدية عملية التواصل يف حال كانت رسيعة متوترة 

أو غاضبة فهي تغربل الكلامت املؤذية والجارحة 

والناقدة فتخفف من حدية النزاع.   
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نركز بجملتنا عىل املتحدث "لقد شعرت، أنت    

تعتقد، كنت تقول"

نتفادى إعادة ما قاله الشخص حرفياً   

نستبدل األلفاظ السلبية بكلامت حيادية أو أكرث    

مالمئة دون أن نغري املعنى

نكون مقتضبني   

نذكر املضمون واملشاعر    

ننهي جملتنا بسؤال للتأكد من صحة ما قلناه؛    

مثالً:"هل هذا ما أردت أن تخربين به"، "هل فهمت 

عليك ما تحاول قوله؟"، "مظبوط؟"

كيف نطرح األسئلة لالستفسار واالستيضاح؟

نطرح األسئلة عىل محدثنا بهدف الحصول عىل 

معلومات إضافية أو االستفهام عن أمر ما أو التأكد 

من قرار ما. هنالك عدة أنواع من األسئلة التي من 

املمكن أن نستخدمها: 

األسئلة املغلقة: تكون إجاباتها بـ"نعم" أم "ال"    

لذلك فهي توفر معلومات محدودة. مثالً:"هل 

يشارك الشباب يف اتخاذ القرارات ضمن العائلة؟"  

األسئلة املفتوحة: تبدأ بـ"ماذا؟"، "متى؟"،    

"كيف؟"، "ملاذا؟"، "أين؟". تفتح النقاش، توفر 

معلومات كثرية حول احتياجات وأفكار املتحدث، 

تحث عىل أجوبة موسعة، تشجع اىل التفكري 

االستهاليل، تساعد املتحدث عىل الرتكيز عىل 

األحداث املحددة دون الدخول باآلراء والتعميامت. 

مثالً: ملاذا يشارك الشباب يف لجنة املعهد؟ 

نستخدمها عندما نريد معلومات إضافية، نستوضح 

أمراً ما، إعطاء دالئل إلثبات الرأي والحصول عىل 

اقرتاحات وحلول أو نتائج.  

األسئلة املوجهة: تستخدم حرف "أو" وتوفر    

لألشخاص إجابات يختارون من بينها. نحتاج إليها 

عندما يكون علينا االختيار من بني عدة احتامالت 

تم تحديدها من خالل أسئلة مفتوحة. مثالً: هل 

تريد التحدث إىل والدك اآلن أم سرتجئ املوضوع 

إىل الغد؟ 
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األنشطة المقترحة

نتواصل بفعالية

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف عملية التواصل فيام بني األشخاص   
تعداد عنارص عملية التواصل فيام بني األشخاص   
تحديد عوائق التواصل فيام بني األشخاص   
تحديد األمور امليرسة للتواصل الّفعال فيام بني األشخاص   

65 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح التمرين للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(

ستعملون ضمن مجموعات مؤلفة من 3 أشخاص   
سيأخذ كل منكم دوراً معيناً بحسب النص الذي سنوزعه عليكم    

ستقومون بأداء األدوار دون اإلفصاح عن مضمون النص للشخصني اآلخرين   

2. نقسم املشاركني)ات( إىل مجموعات صغرية من 3 أشخاص 

3. نعطي كل مشارك ومشاركة ورقة مكتوب عليها الدور الذي سيؤديه

4. نطلب من املجموعات تنفيذ األدوار )10 دقائق( 

5. بعد االنتهاء، نطلب من كل مشارك يف املجموعات التعبري عن مشاعره خالل تأدية الدور )5 دقائق( 

6. نخرب املشاركني)ات( أن ما قاموا بتنفيذه هو عملية تواصل ما بني األشخاص، نحلل عنارصها ونظهر أهمية 

التواصل ما بني األشخاص )10 دقائق( 

7. نرشح للمشاركني)ات( الرسم عىل اللوح القالب واملعد مسبقاً عىل الشكل اآليت: الرسم األول ميثل صاحب 

املشكلة أما الرسم الثاين فيمثل األصدقاء )ورقة العمل( 

8. نطلب من املجموعات إعطاءنا، األمور التي أعاقت الحوار وندونها عىل مربع من الكرتون امللون ونلصقها 

بني الشخصني فنبني بذلك جداراً يف ما بينهام. نُضيف معوقات أخرى مل يتم ذكرها )10 دقائق(

9. عند االنتهاء من ذكر وتدوين كافة املعوقات، نناقش األسئلة اآلتية مع املجموعة الكربى: )10 دقائق(
هل بإمكان الشخصني رؤية بعضهام؟    
ماذا حدث لعملية التواصل؟ ما السبب؟    

كيف ميكننا جعل عملية التواصل مستمرة وأكرث فعالية؟ )نطلب من املشاركني)ات( االستناد يف إجاباتهم    

إىل العوامل امليرسة التي اختربوها سابقاً( 

10.  ندون اإلجابات عىل بطاقات عىل شكل مطرقة نلصقها فوق بطاقات املعوقات وكأننا نهدم الحائط 

بطريقة مجازية إىل أن يهدم الجدار كامالً. نضيف عوامل أخرى إذا لزم األمر )10 دقائق( 

11. نلّخص عملية التواصل والعوامل التي تساعد وتلك التي تعيق عملية التواصل الفّعال. )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

نسخ من كل دور من األدوار الثالث عىل ثلث عدد املشاركني)ات(  )ورقة العمل(   
ورقة لوح قالب رسم عليها مسبقاً الرسم يف ورقة العمل أدناه   
بطاقات ملونة عىل شكل مربعات   
بطاقات بيضاء عىل شكل مطرقة   
أوراق لوح قالب وأقالم    
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أوراق العمل

مضامني األدوار: 
1. الدور األول: أنت جالس مع اثنني من أصدقائك، لديك مشكلة مع اهلك فتقوم بطرحها عليهم آمالً بان 

يساعدونك. املشكل: األهل ال يتقلبوا فكرة انك أصبحت شاب/شابة يف عمر تريد/ تريدين بعض الخصوصية 
فيحاولون التدخل يف كل ما تقوم/ تقومني به. 

2. الدور الثاين: أنت صديق جيد، تصغي ألصدقائك، وتحاول مساندتهم مبحنهم، متيز الحق من الباطل وتحاول 
أن تكون منصفا قدر اإلمكان.  

3. الدور الثالث: أنت صديق جيد، لكن لديك دامئاً أخبار لتشاطرها مع أصدقائك  فتتحدث معظم الوقت. إذا 
مل يعطوك الدور تقطع حديثهم وتحدث بلبلة، ال تعطي النصائح وال تصغي جيداً حني يتحدثون تكون منهمكا 

برتتيب محفظتك، أوراقك، أو التحدث عرب الهاتف النقال. 

 الرسم:

أفكار لنا!

يف حال كانت املجموعة الكبرية مختلطة )شبان وشابات(، نحرص عىل أن تتكون املجموعات الصغرية من    
الجنسني، إذ إّن احد املعوقات أو األمور املساعدة التي قد يأيت املشاركني)ات( واملشاركات عىل ذكرها هي 

صعوبة التواصل مع الجنس اآلخر.
من املهم أن نبقى يقظني إىل أهداف الجلسة؛ فقد يأيت املشاركني)ات( واملشاركات عىل ذكر التواصل    

اللفظي وغري اللفظي واإلصغاء. يف هذه املرحلة منتنع عن االستفاضة يف الحديث عنهم ونكتفي بذكر انه 
سيتم تفصيلها يف نشاطات أخرى. 

نرسم عنارص عملية التواصل عىل اللوح القالب لجعلها أكرث وضوحاً.   
نتأكد خالل النشاط ويف نهايته من أن األمور واضحة للمشاركني)ات( ونشجعهم عىل طرح أسئلة    

لالستفسار واالستيضاح. 
اقرتاح مترين إضايف: نطلب من املشاركني)ات( واملشاركات اختيار مقطع من فيلم يتضمن حوارا يدور بني    

شخصني فيحددوا العنارص الخمس للتواصل، فيحللوا املعوقات والعوامل املساعدة لعملية التواصل يف هذا 
املقطع.  
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نتواصل بالكلمات

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف التواصل اللفظي    
تحديد خصائص التواصل اللفظي الفّعال   

50 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
ستعملون ضمن مجموعات للتحضري لرسائل توعية عن العنف األرسي أو العنف بني األقران أو العنف    

املوجه ضد الشباب مدتها دقيقتني، آخذين باالعتبار التعليامت يف البطاقة التي ستوزع عليكم
ستقدم كل مجموعة عملها ومن ثم سنناقش   

2. نقّسم املشاركني)ات( إىل مجموعات عىل أن ال يتعدى العدد يف كل مجموعة الخمسة أشخاص 

3. نوزّع عىل كل مجموعة بطاقة مكتوب عليها أحد عنارص التواصل اللفظي ونطلب من املجموعة التقيد 

بالتعليامت أثناء تحضري رسائل التوعية  

4. تحرّض كل مجموعة عرضها )15 دقيقة( 

5. تعرض كل مجموعة )10 دقائق( 

6. بعد انتهاء عرض املجموعات، نطلب من كل مجموعة التعبري عن مشاعرها خالل تأدية الدور واىل أي مدى 

وكيف أثرت التعليامت املعطاة عىل التواصل اللفظي )5 دقائق(

7. نُعرّف التواصل اللفظي ونناقش انطالقاً من العروض خصائص التواصل اللفظي ليكون فعاال )10 دقائق( 

8. نلخص خصائص التواصل اللفظي الفّعال )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   
بطاقات كتب عىل كل منها عنرص من عنارص التواصل اللفظي )أوراق العمل(   

أوراق العمل

عنارص التواصل اللفظي: 
استخدام كلامت علمية معقدة    
استخدام لغة ال يتحدثها معظم املشاركني)ات( واملشاركات    
استخدام جمل طويلة وتتضمن عدة رسائل ومعلومات   
استخدام كلامت غري مقبولة اجتامعياً   
استخدام االستنتاجات وليس الوقائع   
استخدام التعميامت وعدم التحديد    

أفكار لنا!

يف حال كانت املجموعة الكبرية مختلطة، نحرص عىل أن تتكون املجموعات الصغرية من الجنسني.   
نذكر املشاركني)ات( واملشاركات بقنوات التواصل األخرى دون االستفاضة.   
نتأكد خالل النشاط ويف نهايته من أن األمور واضحة ونشجع املشاركني)ات( واملشاركات عىل طرح أسئلة    

لالستفسار واالستيضاح. 
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نتواصل بالحركات واإلشارات والنظر ١

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف التواصل غري اللفظي    
تعداد عنارص التواصل غري اللفظي   
تحديد خصائص التواصل غري اللفظي الفّعال   

40 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح خطوات التمرين للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
ستقفون ضمن دائرة وسنطرح عليكم أسئلة   
ستجيبون عىل هذه األسئلة من خالل اإلشارات واإلمياءات وحركات الجسم دون استخدام التواصل اللفظي    

أي الكلامت أو حركات الفم

2. يقف املشاركون عىل شكل دائرة

3. نطرح األسئلة عليهم )أوراق العمل(، عىل أن نسأل املشاركني)ات( بعد كل إجابة ما الذي فهموه؟ )10 دقائق( 

4. نناقش: )5 دقائق(
كيف حاولتم التواصل معنا؟    
ما هي القناة التي استخدمتموها؟   
ماذا شعرتم خالل هذا النوع من التواصل؟   

5. نوضح أن القناة التي تم استخدامها هي التواصل غري اللفظي، نعرف هذا األخري ونناقش عنارصه وخصائصه 

ليكون فعاال )15 دقيقة( 

6. نستخلص أهمية أخذ الثقافة باالعتبار عند استخدام التواصل غري اللفظي. باإلضافة إىل أهمية أن يتناسق 
التواصل اللفظي مع التواصل غري اللفظي لتكون رسائلنا واضحة ومفهومة. ونؤكد عىل أن التواصل غري اللفظي 

يعترب أصدق من التواصل اللفظي. )5 دقائق(. 

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   

أوراق العمل

أسئلة التواصل غري اللفظي
ماذا تناولت عىل الفطور اليوم؟   
ما هي أغنيتك املفضلة؟   
ما هو طبقك املفضل؟   
ملا أنت حزين يا فالن؟   
ما هو لونك املفضل يا فالن؟   
ما هي املهنة التي ترغب بأن تتقنها يوماً ما؟   
من هو أستاذك املفضل؟   
ملاذا غضب فالن؟    
ما هو رقم حذاؤك؟   

ما هو كتابك املفضل؟   

أفكار لنا!

يف حال كانت املجموعة الكبرية مختلطة )شبان وشابات(، نحرص عىل أن تتكون املجموعات الصغرية من الجنسني.   
نذكر املشاركني)ات( واملشاركات بقنوات التواصل األخرى دون االستفاضة.   
نتأكد خالل النشاط ويف نهايته من أن األمور واضحة للمشاركني)ات( واملشاركات ونشجعهم عىل طرح    

أسئلة لالستفسار واالستيضاح.
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نتواصل بالحركات واإلشارات والنظر 2

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف التواصل غري اللفظي    
تعداد عنارص التواصل غري اللفظي   
تحديد خصائص التواصل غري اللفظي الفّعال   

35 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
سنقوم بلعب أدوار بني متطوعني منكم، حيث سيلعب أحدهام دور سائح وصل للتو إىل بلد ال يعرف    

التحدث بلغته فيحاول التواصل مع أحد املواطنني الذي ال يتقن سوى لغة بلده. كيف سيتمكن السائح من 

رشح ما يريده لهذا املواطن دون اللجوء إىل مساعدة خارجية؟

2. منهل املتطوعان بعض الوقت للتحضري ونطلب من َمْن سيلعب دور السائح عدم اإلفصاح ألحد عن مطلبه 

)5 دقائق(

3. ينفذ املتطوعان لعب األدوار )5 دقائق(

4. عند االنتهاء، نشكر املتطوَعنْي ونطلب من املشاركني)ات( التعليق عىل األدوار وليس عىل املتطوَعنْي 

5. نناقش األسئلة اآلتية: )10 دقائق(
ما هو مطلب السائح؟ كيف عرب عن ذلك؟   
هل متكن املواطن من إرشاد السائح إىل ما يريد؟ كيف عرّب عن ذلك؟    
ما هو شعور املتطوعني وما هي الصعوبات التي واجهتهام خالل عملية التواصل؟ )نوجه السؤال إىل    

املتطوعني(  

هل اختربتم وضعا مامثال؟ كيف تعاملتم معه؟ ما هي العوائق التي واجهتكم؟ كيف استطعتم تخطيها    
وما هي القنوات األخرى التي استخدمتموها؟ )5 دقائق( 

6. نلخص مشددين عىل أهمية التواصل غري اللفظي وصعوبته عندما يستخدم دون التواصل اللفظي. كام 

نلفت نظر املشاركني)ات( عىل أن املعاين التي تُعطى للتواصل غري اللفظي تختلف من بلد إىل آخر. لذلك علينا 

أن ندرك الفروقات الثقافية لبلد/منطقة ما يك نتفادى مواقف غري مرغوب بها )5 دقائق( 

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   

--أوراق العمل

أفكار لنا!

نذكر املشاركني)ات( واملشاركات بقنوات التواصل األخرى دون االستفاضة.   
نتأكد خالل النشاط ويف نهايته من أن األمور واضحة للمشاركني)ات( واملشاركات ونشجعهم عىل طرح    

أسئلة لالستفسار واالستيضاح.
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رسائل واضحة

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف خصائص الرسائل الفّعالة   
تطبيق صياغة رسالة فعالة عند التواصل فيام بني األشخاص    

40 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح التمرين للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
ستنقسمون إىل مجموعات مؤلفة من شخصني   
سيغمض أحد املشاركني)ات( عينيه مستخدماً قطعة من القامش، بينام يقوم املشارك الثاين بتوجيه املشارك    

األول إىل نقطة الوصول بناء إىل إرشادات معينة يعطيها له
سيلتزم بعض أولئك الذين يلعبون دور املرشد بإعطاء اإلرشادات بينام يقوم بعضهم اآلخر وبناء عىل    

طلبنا، بتصحيح مسار املشارك املغمض العينني إذا لزم األمر

2. يُنّفذ املشاركون التمرين )10 دقائق( 

3. بعد االنتهاء، نطلب من كل شخص التعبري عن املشاعر التي انتابته خالل التمرين والصعوبات أو العوامل 

امليرسة التي واجهها. )5 دقائق(

4. نناقش ما ييل: )15 دقيقة(
هل كان هنالك فرق بني األشخاص الذين وصلتهم رسائل لفظية من املرشد مقارنة بأولئك الذين مل تصلهم    

رسائل لفظية؟ ما هو هذا الفرق؟ 
ما هي الرسائل التوجيهية اللفظية التي تم استخدامها؟     
ما هي القنوات التي تم استخدامها إلرسال هذه الرسائل؟   
كيف ميكننا أن نحسن من نوعية هذه الرسائل لتصبح أكرث فعالية؟   

5. نستخلص أهمية استخدام رسائل واضحة ومفهومة لتكون عملية التواصل ناجحة. )5 دقائق( 

املوارد 

الالزمة

قطع من القامش لتغطية العينني عىل نصف عدد املشاركني)ات(    

أوراق العمل

تعليامت بحسب خصائص املكان للوصول من النقطة "أ" إىل النقطة "ب"، مثال: إىل اليمني أو خطوتني    
وبعد ذلك انحرف إىل الشامل...

أفكار لنا!

يف حال كانت املجموعة مختلطة نشكل املجموعات الثنائية مبا يتناسب وثقافة املجتمع.    
ننتبه إىل إمكانية أن يلعب عامل "الثقة" دوراً يف فشل عملية التواصل بالرغم من وضوح التعليامت التي    

يعطيها املرشد و/أو املرشدة. 
نتأكد خالل النشاط ويف نهايته من أن األمور واضحة للمشاركني واملشاركات ونشجعهم عىل طرح أسئلة    

لالستفسار واالستيضاح.
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االسترجاع )صدى الرسالة(

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف مفهوم إعطاء واستالم األثر املرتجع   
تحديد أهمية األثر املرتجع     
تعداد أنواع األثر املرتجع    

45 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح التمرين عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
ستفكرون بحادثة طريفة حدثت معكم يف املدرسة اإلصالحية.   
سنوزع عليكم قصاصات مكتوب عليها تعليامت عليكم إتباعها عندما يبدأ املرسل بإخبار قصته.     
نشدد عىل أهمية أن يفتحوا القصاصات فقط عندما يبدأ املرسل بإخبار قصته وأن ال يتشاركوا مضمونها مع أحد    

2. يفكر املشاركون بحادثة طريفة )5 دقائق( 
3. نسأل من يرغب بإخبار قصته للمجموعة 

4. نوزع عىل املشاركني)ات( القصاصات ما عدا املشارك الذي سيخرب قصته ونطلب من الجميع أن يفتحوا 
أوراقهم عىل أن يقرأونها بصمت دون أي تعليق 

5. يخرب املتطوع القصة ويلعب املشاركني)ات( أدوارهم بحسب التعليامت املعطاة لهم )10 دقائق(
6. عند انتهاء التمرين نخرب املجموعة أن املشاركني)ات( الذين كانت لديهم تدخالت إمنا بناًء عىل أدوار أسندت 

إليهم من قبلنا 
7. نطلب من الشخص الذي ألقى القصة التعبري عن مشاعره )5 دقائق(  

8. نناقش: )15 دقيقة(
ما مدى تأثري تدخل األشخاص األربعة عىل سري القصة؟   
ما مدى تأثري تدخالت األشخاص األربعة عىل ملقي القصة؟   
هل تواجهون مواقف مامثلة يف الحياة؟ كيف تتعاملون معها؟    

9. نعرّف األثر املرتجع وأنواعه وتأثريه عىل عملية التواصل )5 دقائق( 

املوارد 

الالزمة

قصاصات ورق كتب عىل كل منها أحد األدوار أدناه عىل أن يتم تكرار كل دور مرتني   
قصاصات ورق فارغة للتوزيع عىل بقية املشاركني)ات( واملشاركات    

أوراق العمل

األدوار:
الشخص األول: تبدي اهتامما ملا يقال، تضحك إذا لزم األمر، تشجع املرسل وتسانده   
الشخص الثاين: كن سلبيا، وقل "ال أظن أنه بإمكانك قول أمراً طريفا"   
الشخص الثالث: قل بنربة إيجابية وواثقة:"لقد أصبحت تتقن إخبار القصص الفكاهية"   
الشخص الرابع: علق كام ييل مستخدماً نربة جدية وإيجابية:"أنت شخص مطلع جداً" أو "هل من املمكن    

تكرار الفكرة، ألنني مل افهمها".

أفكار لنا!

قد نضطر لحسن سري النشاط أن نرشح لألشخاص الذين حصلوا عىل قصاصات أوراق غري مكتوب عليها    
بأن عليهم االلتزام بالصمت خالل إلقاء القصة من قبل قرينهم.

ننتبه إىل أن ال يتم جرح أو التعرض سلبياً إىل مشاعر الشخص الذين يخرب قصته. أما يف حال حصول ذلك،    
فنوقف النشاط ونوضح أن اآلخرين كانوا ينفذون ما طلب منهم وأن األمور ال يجب أن تؤخذ عىل محمل شخيص.

نتأكد خالل النشاط ويف نهايته من أن األمور واضحة للمشاركني واملشاركات ونشجعهم عىل طرح أسئلة    
لالستفسار واالستيضاح.
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اإلصغاء الفّعال

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف اإلصغاء    
التمييز بني عملية السامع واإلصغاء   
تحديد طرق اإلصغاء   

50 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نطرح السؤال اآليت عىل املشاركني)ات(:"ماذا نعني باإلصغاء؟" )5 دقائق(
نطلب من أحد املشاركني)ات( تدوين ما يقوله اآلخرين    
بينام تعطي املجموعة أجوبتها، نظهر أننا منشغلني بأمور أخرى. ثم نعتذر ونكرر السؤال مرة أخرى وحني    

يبدأ املشاركني)ات( باإلجابة نعود وننهمك بأمور أخرى.  
2. نشكر املجموعة ونناقش األسئلة اآلتية: )10 دقائق(

ماذا حصل للتو؟    
هل كنت أصغي؟ كيف استنتجتم أين مل أكن أصغي؟   
ماذا شعرتم؟   
لو أردت أن أصغي إلجاباتكم، كيف كان يجب أن أترصف؟    

3. بناًء عىل املناقشة أعاله: )15 دقيقة(
نوضح الفرق بني اإلصغاء والسمع   
نرشح كيف تتم عملية اإلصغاء    
نُعدد ونُفّصل الطرق التي من املمكن استخدامها لنظهر للشخص اآلخر أننا نصغي.    

4. نطلب من كل ثالثة مشاركني)ات( أن يشكلوا مجموعة لتطبيق طرق اإلصغاء، بحيث يقوم كل اثنني منهام 
بالحوار حول موضوع ما بينام يقوم الشخص الثالث مبالحظة عملية اإلصغاء عىل أن يتم تبادل األدوار. )15 

دقيقة( 
5. نتنقل بني املجموعات ونالحظ الطرق التي يتم استخدامها إلظهار اإلصغاء. 

6. يف نهاية التمرين نعلق أمام املجموعة عىل األمور اإليجابية التي لحظناها وتلك التي تحتاج إىل تحسني. )5 
دقائق( 

املوارد 

الالزمة

لوح قالب، أوراق وأقالم     

أوراق العمل

--

أفكار لنا!

نرشح للمشاركني)ات( أن الوضع كان مفتعل من قبلنا ملساعدتهم عىل عيش املشاعر التي قد تنتابهم يف    
حال مل يتم اإلصغاء لهم. 

نتأكد خالل النشاط ويف نهايته من أن األمور واضحة للمشاركني واملشاركات ونشجعهم عىل طرح أسئلة    
لالستفسار واالستيضاح.
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أسئلة مفتوحة أم مغلقة 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف أنواع األسئلة الثالثة التي تستخدم يف عملية اإلصغاء والتواصل فيام بني األشخاص   
تطبيق صياغة األسئلة املناسبة خالل عملية اإلصغاء   

45 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح التمرين للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
ستقفون عىل شكل دائرة    
سأبدأ التمرين بأن أقف يف وسط الدائرة وأطرح سؤاالً عليكم    
سيأخذ مكاين املشارك الذي يجيب أوال عىل السؤال، بحيث يطرح سؤاالً آخراً عىل املشاركني)ات( ثم يأخذ    

مكانه الشخص الذي أجاب أوالً. وهكذا دوليك.
2. نبدأ التمرين )10 دقائق(

3. بعد االنتهاء، نسأل املشاركني)ات( واملشاركات "ما هي أنواع األسئلة التي طرحت خالل التمرين"؟، نعطي 
أمثلة وندون اإلجابات )10 دقائق(

4. نناقش ونعرض: )15 دقيقة(
أنواع األسئلة التي من املهم استخدامها خالل عملية التواصل واإلصغاء    
أهمية طرح األسئلة خالل عملية اإلصغاء   
استخدامات كل نوع من األسئلة    

5. نلخص )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب، أوراق وأقالم     

--أوراق العمل

أفكار لنا!

نشجع املشاركني واملشاركات أن يطلقوا العنان ملخيلتهم ويطرحوا سؤال ما.     
يف حال كانت أسئلة املشاركني واملشاركات جميعها من نوع واحد، نوقف التمرين ونطلب منهم تغيري    

نوع األسئلة مثالً: 
-  مفتوحة: ماذا حصل ليلة األمس؟

-  مغلقة: هل يشارك الشباب يف اتخاذ القرار؟
-  موجهة: هل يعاين الشباب من مشكلة يف التواصل مع األهل؟ 

نتأكد خالل النشاط ويف نهايته من أن األمور واضحة للمشاركني)ات( واملشاركات ونشجعهم عىل طرح    
أسئلة لالستفسار واالستيضاح.
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أعيد من ورائك

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف إعادة الصياغة   
تطبيق إسرتاتيجية إعادة الصياغة خالل عملية اإلصغاء   

60 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
سنقوم بلعب أدوار حول اإلصغاء وإعادة الصياغة    
نحتاج إىل متطوَعنْي للقيام بلعب أدوار    

2. نرشح للمتطوَعنْي عىل حدا أن عليهام تنفيذ حوار حيث يقوم أحدهام )املستقبل( باإلصغاء لآلخر )املرسل( 
ومن ثم يقوم بإعادة ما قاله املرسل بكلامته. منهلهم بعض الوقت للتحضري )5 دقائق(

3. نطلب من املشاركني)ات( تدوين الكلامت التي سيستخدمها املستقبل عند إعادة حديث املرسل   
4. ننفذ لعب األدوار )5 دقائق( 

5. عند انتهاء لعب األدوار، نشكر املتطوعني ونطلب من املجموعة التعليق عىل األدوار التي تم لعبها وليس 
عىل املشاركني)ات(. )5 دقائق(

6. نناقش األسئلة اآلتية: )10 دقائق(
ما هو موضوع الحوار؟    
ماذا قال املستقبل عندما حاول إعادة حديث املرسل؟ هل هنالك تطابق؟ هل هنالك فروقات؟    

7. نرشح كيفية إعادة صياغة حديث الشخص كإحدى اسرتاتيجيات اإلصغاء. )10 دقائق(
8. نطلب من كل ثالثة مشاركني)ات( أن يشكلوا مجموعة لتطبيق طرق اإلصغاء مبا فيها إعادة الصياغة، بحيث 
يقوم كل اثنني منهام بالحوار حول موضوع ما بينام يقوم الشخص الثالث مبالحظة عملية اإلصغاء عىل أن يتم 

تبادل األدوار. )15 دقيقة( 
9. نتنقل بني املجموعات ونالحظ كيف تتم إعادة الصياغة. 

10. يف نهاية التمرين نعلق أمام املجموعة عىل األمور اإليجابية التي لحظناها وتلك التي تحتاج إىل تحسني. 
)5 دقائق( 

املوارد 

الالزمة

لوح قالب، أوراق وأقالم     
متطوعان للقيام بلعب أدوار   

--أوراق العمل

أفكار لنا!

نتأكد خالل النشاط ويف نهايته من أن األمور واضحة للمشاركني واملشاركات ونشجعهم عىل طرح أسئلة    
لالستفسار واالستيضاح.
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أعبر عن مشاعري السلبية بإيجابية

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف التعبري اإليجايب عن املشاعر    
تعداد خطوات التعبري اإليجايب عن املشاعر    
تطبيق مهارات التواصل من أجل التعبري عن املشاعر املزعجة بطريقة إيجابية    

60 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
ستقومون بلعب أدوار حول التواصل بإيجابية    
سنحتاج إىل متطوعني للقيام بلعب األدوار   

2. نرشح لكل من املتطوَعني، عىل حدا، دوره )أوراق العمل( ومنهلهام بعض الوقت للتحضري )5 دقائق(
3. ننفذ لعب األدوار )5 دقائق(

4. نشكر املتطوعني ونطلب من املشاركني)ات( التعليق عىل األدوار وليس عىل املتطوعان أنفسهام
5. نناقش األسئلة اآلتية مدونني اإلجابات عىل اللوح القالب: )15 دقائق(  

ما هو الوضع الذي رأيناه؟    
كيف أخرب مدير املركز سامي بقراره؟    
ماذا كان رد فعل سامي؟    
ما هي األسباب وراء ردة فعل سامي؟    
ما هو الخلل يف عملية التواصل هذه؟ )الرتكيز عىل طريقة إبالغ سامي بالقرار وإعطاء واستالم األثر    

املرتجع(
هل تم حل املشكلة بهذه الطريقة؟    
كيف كان من املمكن أن يترصف سامي؟    

6. ثم نسأل من ِمَن املشاركني)ات( يرغب يف إعادة املشهد لكن بإدخال التعديالت بناًء عىل النقاش الذي دار. 
نضيف أن بإمكانهم إدخال أشخاص جدد عىل املشهد، واستخدام عنارص التواصل السليم واإليجايب. )10 دقائق( 
7. بعد كل تغيري نناقش املشهد الجديد مع املشاركني)ات( ثم يعاد حتى يرىض عنه املشاركني)ات(. )10 دقائق( 
8. نلخص مركزين عىل أهمية وكيفية التواصل بإيجابية من دون الغضب وفقدان السيطرة عىل الذات للتعبري 

عن املشاعر املزعجة بهدف الوصول إىل النتيجة املرجوة. )10 دقائق( 

املوارد 

الالزمة

لوح قالب، أوراق، أقالم     
نسخة عن ورقة العمل لكل متطوع    
متطوعان للقيام بلعب األدوار   

أوراق العمل

لعب األدوار - 1:
الشخصية األوىل: مدير املركز )رجل أو امرأة( صارم وجاد يف عمله. يزعجه من ال يلتزم بعمله. يستدعي    

سامي )سامية( إىل مكتبه، يكلمه بلهجة فوقية وهو منهمك بأوراقه من دون االلتفات له. يخربه أنه قرر 
وضعه يف الحبس اإلنفرادي بسبب املشاغبة. 

الشخصية الثانية: سامي/سامية، عندما اعلمه مدير املركز بقراره، غضب)ت( كثرياً وراح)ت( يرصخ/ترصخ     
ويكرس/تكرس األشياء من حوله)ها(، قائالً/قائلًة أنه)ها( يعمل/تعمل بجهد يف املركز وأن قرار عزله قرار ظامل! 
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أوراق العمل

لعب األدوار - 2:
الشخصية األوىل: مسؤول الشباب يف الجمعية )رجل أو امرأة( يتعامل مع الشباب عىل أنهم أداة لتنفيذ    

املشاريع. يدخل االجتامع ويعلن الربنامج السنوي ألنشطة الشباب. ويبدأ بتحديد مجموعات الشباب التي 
سوف تعمل عىل هذه األنشطة. ال يصغي إىل اعرتاضات الشباب وأسئلتهم ويحاول إسكاتهم بطريقة فظة 

جداً.
الشخصية الثانية: رامي أحد الشباب امللتزمني بربنامج الجمعية وهو يعطي الكثري من وقته لتنفيذ    

نشاطات الربنامج. كان قد عرض عدة نشاطات عىل املسؤول بعد أن قام بتحديد االحتياجات مع أقرانه. 
تفاجأ بأن خطة العمل مل تأخذ مبقرتحات الشباب أو بعضها عىل األقل. رامي يغضب ويقف يف القاعة صارخاً 
:أنه من املستحيل أن تكون العالقة بني الكبار والشباب بهذا الشكل وأن ال يتم سامع أصوات الشباب". يركل 

الكريس ويتوجه غاضباً باتجاه املسؤول.     

أفكار لنا!

من املفضل أن يستخدم هذا النشاط بالتزامن مع أنشطة مهارة القدرة عىل إدارة املشاعر.   
من املمكن أيضاً أن نستخدم هذا النشاط يف مهارات حل النزاعات والتفاوض لكن نتابع يف لعب األدوار    

إىل أن يتم إيجاد حل يريض الطرفني.
يف حال كانت املجموعة الكبرية مختلطة )شبان وشابات(، نحرص عىل أن تتكون املجموعات الصغرية من    

الجنسني، إذ إّن احد املعوقات أو األمور املساعدة التي قد يأيت املشاركني واملشاركات عىل ذكرها هي التواصل 
مع الجنس اآلخر.

نتأكد خالل النشاط ويف نهايته من أن األمور واضحة للمشاركني واملشاركات ونشجعهم عىل طرح أسئلة    
لالستفسار واالستيضاح.

التواصل مع الزبون الغاضب

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تطبيق مهارات التواصل واإلصغاء    

40 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
سنقوم بلعب أدوار حول التواصل    
نحتاج إىل متطوَعنْي للقيام بلعب أدوار    

2. نرشح للمتطوَعنْي أدوارهام )ورقة العمل(. منهلهم بعض الوقت للتحضري )5 دقائق(
3. نطلب من املشاركني)ات( مراقبة عملية التواصل والرتكيز عىل التواصل اللفظي وغري اللفظي. 

4. ننفذ لعب األدوار )5 دقائق( 
5. عند انتهاء لعب األدوار، نشكر املتطوعني ونطلب من املجموعة التعليق عىل األدوار التي تم لعبها وليس 

عىل املشاركني)ات(. )5 دقائق(
6. نناقش األسئلة اآلتية: )15 دقائق(

ما هو الوضع الذي رأيناه؟ ما هي العوامل التي دلت عىل ذلك؟   
ماذا كان موقف صاحب الورشة؟ كيف ظهر ذلك؟   
كيف ترصف صاحب الورشة؟ ماذا قال للزبون؟ كيف قال له ذلك؟    
هل أصغى إىل الزبون؟ كيف؟     
كيف ودع الزبون؟   

7. نؤكد عىل عنارص عملية التواصل، أهمية التواصل اللفظي املناسب والتواصل غري اللفظي وتناغمهام مع 
بعض وأهمية اإلصغاء. )5 دقائق(
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املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   
متطوعان للعب األدوار    

أوراق العمل

توجيهات لعب األدوار
أنت صاحب ورشة لتصليح أجهزة التكييف والتربيد ومتتلك خربة فنية جيدة يف هذا املجال. زارك أحد الزبائن 
وطلب منك تصليح جهاز التكييف الخاص به للمرة الثانية بعد ما قمت بصيانة الدائرة الكهربائية للجهاز يف 
املرة األوىل وصادف وجود عطل آخر يف الجهاز يختلف عن العطل األول. الزبون ليس لديه خربة باألجهزة وال 
يعرف سبب العطل الجديد، األمر الذي أدى إىل انزعاجه وغضبه وبدأ يتكلم معك بحده وانفعال ألن الجهاز 

تعطل للمرة الثانية. املطلوب منك استقباله وامتصاص غضبه والتواصل معه بفعالية.   

أفكار لنا!

من املفضل أن يستخدم هذا النشاط بالتزامن مع أنشطة مهارة القدرة عىل إدارة املشاعر وحل النزاعات    
والتفاوض.  

يعترب هذا النشاط تطبيق ملهارات التواصل. كام من املمكن استخدامه لتحليل عنارص عملية التواصل    
وخصائص التواصل اللفظي وغري اللفظي الفّعال. 

مقابلة في مركز التشغيل

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تقديم نفسهم ملركز التشغيل بطريقة فعالة   
مامرسة مهارة اإلصغاء لألسئلة واإلجابة عليها بكفاءة    

60 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
سنتدرّب عىل التواصل الفعال خالل إجراء مقابلة مع مسؤول يف مركز التشغيل   
سنقوم بلعب أدوار حيث سيقوم متطوعان من بينكم بلعب دور شابني يتم إجراء مقابلة معهام من قبل    

مسؤول يف مركز التشغيل
سنناقش بعد ذلك مهارات التواصل اللفظي وغري اللفظي    

2. نحرّض للعب األدوار )10 دقائق(
نطلب من املشاركني)ات( 3 متطوعني ليلعبوا دور الباحثني عن عمل    
نزودهم بتفاصيل الدور كام يف أوراق العمل   
نبلغ بقية املشاركني)ات( مبتابعة املقابلة وتسجيل رأيهم بها لجهة التواصل اللفظي وغري اللفظي وخصوصا    

أداء الباحثني عن العمل 
3. يتم إجراء املقابلتني )20 دقيقة(

4. نشكر العبي األدوار ونطلب من املشاركني)ات( التعليق عىل األدوار التي لعبوها وليس عىل األشخاص بحد 
ذاتهم

5. نناقش: )10 دقائق(
ما هي الفروقات التي الحظتموها بني لعب األدوار األول ولعب األدوار الثاين؟   
كيف نصف التواصل اللفظي يف لعب األدوار األول ولعب األدوار الثاين؟   
كيف نصف التواصل غري اللفظي يف لعب األدوار األول ولعب األدوار الثاين؟   
ماذا شعر كل من املتطوعني؟ )نوجه السؤال اليهم(    
أي طريقة كانت أفضل؟    
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اقرأ الصحيفة بتركيز وهدف 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تحليل عملية التواصل عرب قناة التواصل املكتوب     

55 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط إىل املشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
ستعملون ضمن أربعة مجموعات    
حيث ستقومون بقراءة الصحف وتحديد املقاالت أو األخبار أو التحقيقات التي لها عالقة بعامل العمل    

سواء عالقة مبارشة أو غري مبارشة من خالل اإلشارة إليها بأقالم تأشري خاصة.
ستعملون أيضاً عىل إيجاد إجابات لألسئلة يف ورقة العمل التي سنوزعها عليكم.   
ستعرضون عملكم ومن ثم سنناقش   

2. نقسم املشاركني)ات( عىل أربع مجموعات
3. نوزع عىل كل مجموعة نسخة من الصحيفة وأقالم التأشري امللونة وورقة العمل

4. تقوم كل مجموعة بعملها )25 دقيقة(
5. تقدم كل مجموعة نتائج عملها. )20 دقيقة(

6. يرشح املدرب أهمية الصحيفة كأحد القنوات يف معرفة فرص العمل والتواصل مع أحداث الوطن االقتصادية 
واالجتامعية والرتكيز عىل أهمية أن تكون قراءتنا هادفة وأن نحدد الهدف من قراءتنا. )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   
أقالم تأشري ملونة   
نسخ من صحيفة واحدة أو أكرث حسب عدد املشاركني)ات( أو عدة صحف محلية.   

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

6. نلخص أهم مميزات االتصال الفعال وإعداد الشخص لنفسه للمقابلة. )5 دقائق(
7. نطلب من كل مشاركني)ات( مامرسة لعب أدوار ثنايئ حيث يلعب أحدهام دور الباحث عن عمل أما 

الشخص الثاين فيلعب دور مسؤول مركز التشغيل عىل أن يتبادال األدوار )10 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   
3 متطوعني للعب األدوار    

أوراق العمل

توجيهات لعب األدوار
1. الشخصية األوىل يذهب إىل املقابلة دون تحضري. يسأله املوظف عن اسمه، عنوانه، عمره، مؤهالته، العمل 
الذي يرغب به، األجر الذي يطلبه، ساعات العمل التي يستطيع العمل بها، نوع الضامن الذي يريده. يفاجأ 
باألسئلة ويتلعثم باإلجابة ويبدو غري دار وواثق مام يريد. ال يستخدم التواصل اللفظي وغري اللفظي الفّعال.

2. الشخصية الثانية قد تحرض للمقابلة. يطرح عليها املوظف األسئلة نفسها وتجيبه الشخصية بثقة مستخدمة 
مهارات التواصل اللفظي وغري اللفظي املناسبة. 

3. الشخصية الثالثة: املسؤول من مركز التشغيل ومعه الئحة األسئلة.

أفكار لنا!

بإمكاننا االستعانة مسبقاً مبسؤول من مركز التشغيل ليحدد لنا األسئلة وإجاباتها الصحيحة.    
ينبه هذا التمرين املتدربني عىل دور مركز التشغيل يف مساعدتهم بعد التخرج.    
نتجول بني املشاركني)ات( خالل لعب األدوار الثنايئ ونبدي تعليقات مفيدة يف حال لزم األمر.   
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أوراق العمل

أسئلة عند قراءة الصحف
1. من هي الجهة املرسلة؟

2. من هو املستقبل/املستهدف من الرسائل؟
3. ما هو الهدف من هذه الرسالة/الرسائل؟

4. ما هي القناة التي يتم استخدامها إلرسال هذه الرسائل؟
5. ما هي خصائص الرسالة؟

أفكار لنا!

علينا أن نقرأ الصحيفة أو الصحف التي اخرتناها مسبقاً واختيار املواضيع ذات العالقة ونتأكد من أن    
هنالك مادة سيتمكن املشاركني)ات( من اإلشارة إليها. 

من املهم اإلشارة إىل أن الصحف تعترب أحد القنوات املهمة للحصول عىل املعلومات يف شتى املجاالت    
وخصوصاً يف البحث عن العمل.
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التعاطف

معلومات مرجعية

ماذا نعني بالتعاطف؟

"التعاطف هو القدرة عىل رؤية العامل من خالل 

وجه نظر شخص آخر". يتضمن ثالث أبعاد39: 

البعد األول، يتضمن محاولة فهم وجهة نظر    

اآلخر، مام يتطلب أن نضع جانباً آراءنا وأحكامنا 

بهدف فهم اآلخر.

البعد الثاين: وهو البعد العاطفي الذي يساعدنا    

أكرث عىل االقرتاب من معرفة وعيش مشاعر اآلخر: 

لندرك خوفه وفرحه وحزنه وغريها. 

البعد الثالث: االهتامم الصادق بخري وسعادة    

اآلخر.

"التعاطف هو القدرة عىل اإلحساس مبشاعر 

اآلخرين وفهم معنى هذه املشاعر دون فقد 

الّنفس، مبعنى اإلحساس مبشاعر شخص آخر؛ 

سعادة أو حزن أو غضب وغريها، كام يحّسها، 

وإدراك األسباب الحقيقية خلفها دون فقد للمشاعر 

واألحاسيس الشخصية"40.

"والتعاطف يعني الدخول إىل العامل الداخيل 

لشخص آخر كام لو كانت الّنفس، فالتعاطف 

يقتيض من املتعاطف أن يكون شخصا حّساسا 

لحظة بلحظة، ومدركا لألسباب الكامنة وراء 

املشاعر، والتعايش مع الشخص، وعدم الحكم 

عىل مشاعره؛ جيدة أو سيئة، صحيحة أو خاطئة، 

وإخباره بكل ذلك"41. 

"ويعترب التعاطف مهارة من مهارات التواصل 

نستخدمها لتوفري الدعم واملساندة واملؤازرة 

لشخص آخر. لذلك فهي تتطلب أن تتوفّر لدينا 

القدرة عىل اإلدراك واإلحساس املالمئني للمشاعر 

الداخلية لآلخر وإيصال ذلك إليه بلغة مفهومة 

ومناسبة"42.

ما هو الفرق بني التعاطف والعطف والرتاحم؟

من املهم أن منيّز بني التعاطف والعطف والرتاحم. 

فالتعاطف )Empathy( هو عيش مشاعر 

اآلخرين، عىل اختالفها )مشاعر فرح أو حزن( ومن 

وجهة نظرهم هم. يستلزم أن يكون الشخص  قادرا 

عقليا وعاطفياً عىل فهم عامل الشخص اآلخر والتعبري 

له عن ذلك. 

أما العطف )Sympathy( فهو اإلحساس 

بالشفقة والحزن عىل شخص بوضع أسوأ من 

وضعنا ويعاين من عذاب أو شّدة حيث ينكر الفرد 

العاطف ذاته.

والرتاحم )Compassion( يشبه العطف ويكون 

نابعا من عذاب اآلخرين ولكنه يشمل أيضاً رغبتنا 

وحاجتنا امللحة يف التخفيف من عذاب اآلخرين. 

"إذا ضحك أمرؤ منك تستطيع أن تشفق عليه ولكن إذا ضحكت عليه فربما لن تستطيع أن تصفح 
عن نفسك"، جبران خليل جبران

39 Looking out Looking In , 13th Edition, by Ronald Adler and Russel Proctor II, 2011 
40 Rogers, C. (1982). Empathic : An unappreciated way of being . In Rubenstein, H. and Block , M. Things that 
matter : Influences on helping relationships. New York : Macmillan publishing Co., Inc.
41 http://faculty.imamu.edu.sa/css/atniyazi/Pages/12c7f198-30bb-494e-9e18-3bcd7294ff2b.aspx, 1 June, 2011
42 Hepworth, D.  and Larsen, J. (1986). Direct social work practice : theory and skills . Third Edition. Belmont, 
California : Wadsworth Publishing company.
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يؤكد كثري من املختصني عىل أن الفرق بني العطف 

والتعاطف يرتبط بالعقل والوجدان ففي العطف 

يطغى الجانب الوجداين، أما التعاطف فريتبط 

بالعقل بدرجة أكرب حيث يدرك املتعاطف وضع 

وحالة الفرد ويعمل عىل مساعدته للتعامل مع 

حالته الراهنة، وبالتايل يساعده عىل النمو واكتساب 

املهارات والقدرات املختلفة41.

كيف نبني مهارة التعاطف؟ 

يلعب التعاطف دوراً هاما يف النمو العاطفي 

لإلنسان وإدراكه لنفسه، ويكسبه قدرة عىل فهم 

مشاعر وأحاسيس وانفعاالت اآلخرين وتفسريها.

ويؤكد األخصائيون يف هذا املجال أن التعاطف 

يبدأ لدى اإلنسان بعد أشهر من والدته وقبل أن 

يدرك أنه شخص منفصل عن اآلخرين، ويفرسون 

ذلك مبا يحدث لألطفال الرّضع يف حالة سامعهم 

لطفل يبيك فإنهم يتعاطفون معه ويبكون مثله43. 

كام ويشريون إىل أن حالة التعاطف قد تكون 

صفة وراثية44. وتتطور هذه القدرة بحسب تفاعل 

اآلخرين معنا، لذلك فإنه عندما ال يتم التعبري عن 

التعاطف بطريقة مستمرة مع مشاعر الطفل من 

خالل الضحك والدموع واألخذ يف األحضان يؤدي 

ذلك مع الوقت إىل أن يتفادى الطفل أن يعرب عن 

مشاعره ويتطور هذا الوضع إىل أن يصل إىل حد 

فقدان اإلحساس بها. ومن هنا تبنى من خالل 

عملية التعلم االجتامعي ومعرفة الذات فكلام كنا 

منفتحني عىل مشاعرنا كلام كنا قادرين عىل قراءة 

مشاعر اآلخرين43. 

إّن منافع تعلّم وإتقان مهارة التعاطف عديدة، 

فالعديد من الدراسات والقراءات  تدل عىل أن 

التعاطف أسايس لتعزيز العالقات ما بني األشخاص، 

الشعور بالرضا عن حياتنا عموماً وإتقان مهارات 

التغلب عىل املشكالت والتخفيف من الكآبة 

وإعطاء معنًى من األمان والقبول. 

تُبنى مهارة التعاطف من خالل التعرف عليها، 

وتحنّي الفرص ملامرستها ضمن إطار التجريب بداية 

ومن ثم يف كافة األوضاع الحياتية التي تتطلب 

التعاطف. لننجح بذلك علينا أن نرغب بالتواصل 

بتعمق مع اآلخر وأن نكون متحمسني لذلك، كام أن 

تكون لدينا املخيلة ألن نضع أنفسنا يف مكان اآلخر 

والقدرة عىل اإلصغاء مستخدمني مختلف القنوات 

لالعرتاف بخربة الشخص اآلخر.  فضالً عن ذلك، قد 

يعتمد بعض األشخاص عىل العنارص البيولوجية 

)الطول، اللون، املظهر، العمر، الوزن، الجنسية، 

الجنس( أو العنارص االجتامعية-االقتصادية )الدين، 

الطائفة، االنتامء السيايس، الوضع املادي( لتصنيف 

أو اخذ موقف أو شعور محدد من األشخاص مام 

قد يؤثر سلباً عىل التعاطف.

كام قد يعيق عملية التعاطف، املقاطعة، املجادلة، 

الحكم املسبق، إعطاء النصيحة بدل من العمل معاً 

إليجاد الحل، الترسع يف االستنتاجات، الضغط عىل 

اآلخر للتعبري عن مشاعره، وغريها. 

كيف ميكن أن نظهر التعاطف؟

نظهر التعاطف بإتباع الخطوات اآلتية:  

1. نصغي، دون أن نحاسب أو نحكم، فنبني الثقة 

واأللفة والتفهم وليس بالرضورة املوافقة، نصغي إىل : 

43 Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ, Daniel Goleman, Batnam Book-Psychology, A 
bantam International Edition, 1996.
44 Developmental psychology: Theory, research, and applications. Monterey, California: Brooks/Cole Publishing 
company, Shaffer, D. 1985.
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املضمون واألمور التي يتم الرتكيز عليها من قبل    

املرسل، ونحاول أن نفهم ما يشعر به اآلخر وما 

ينوي القيام به؛ 

املشاعر الواضحة وتلك املخبأة لنستكشف    

املشاعر الحقيقية. فنستخدم مهارة قراءة التواصل 

غري اللفظي إذ أنه من املعروف أن التعبري عن 

املشاعر يتم من خالل التواصل غري اللفظي. لذلك 

نراقب نربة الصوت، رسعة خروج الكلامت، عالمات 

جسدية كرسعة التنفس مثالً، أسلوب وطريقة 

رسيان الحديث، تعابري الوجه، ولغة الجسد. وننتبه 

إىل أنه عندما تتناقض كلامت الشخص مع حركاته 

ونربة صوته، حينها تكمن حقيقة املشاعر يف "كيف 

يقول ذلك"  وليس يف "ماذا يقول". يف حال حدوث 

التعاطف يف وضع رسمي )اجتامع مثال(، من 

املمكن اإلصغاء وتدوين النقاط أمامنا والتأكد من 

صحتها الحقاً. 

2. نفرس املشاعر ونربطها بظروف وأوضاع الشخص 

اآلخر الصحية والنفسية واالجتامعية واالقتصادية 

ونتخيل ما يشعر به يف هكذا وضع من خالل 

مختلف حواسنا. فنصبح قادرون عىل رؤية الوضع 

وتحسسه من موقع اآلخر. 

3. نعكس مشاعر الشخص وتقييمه ونظهر احرتامنا 

لقدرته عىل التعامل مع هذا الوضع ونتحقق من 

فهمنا لألمور؛ "إين أتخيل أنك منزعج جداً ألن 

األمور......حدثت عىل الشكل اآليت......" )نلّخص 

األمور املهمة واملشاعر التي سمعناها ورأيناها(

4. نتفاعل ونستجيب ملشاعر الشخص اآلخر 

مستخدمني قدرتنا عىل التعبري فنعطي أثر مرتجع 

من خالل التواصل اللفظي و/أو غري اللفظي. من 

املمكن أن: 

نطلب من الشخص أن يرشح أكرث عن األمر    

"كيف جعلك كل هذا تشعر" أو "هل من املمكن 

أن تخربين أكرث عن هذا األمر؟"

نستوضح: "أريد أن أتأكد من أنني فهمت ما    

قلته" ونقوم بإعادة الصياغة. 

نقدم الدعم واملساندة: "لرنى ماذا بإمكاننا القيام    

به لحل هذا األمر"

نعرّب عن عدم موافقتنا )يف حال كان الوضع    

كذلك( بعد أن نفصح بأننا نتفهم كلياً الوضع الذي 

مير به. فينتج عن ذلك بقاء الحوار ضمن حدود 

االحرتام وتحت السيطرة والتعبري عن العواطف 

بطريقة متحرضة.  
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األنشطة المقترحة

تعاطف أو عطف  

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
التمييز بني التعاطف والعطف    

45 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح التمرين للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
سنتلو عليكم عبارات ستصنفونها تحت عنوان "العطف" أو "التعاطف".    
بعد سامع كل عبارة، يتجه األشخاص الذين يعتقدون أن العبارة تدل عىل التعاطف إىل الشامل وإىل    

اليمني أولئك الذين يظنون أن العبارة تدل عىل العطف. 
2. نُنّفذ التمرين: )10 دقائق(

نطلب من املشاركني)ات( الوقوف يف وسط القاعة   
نتلو العبارات الواحدة بعد األخرى     
ندون عىل اللوح القالب أمام كل عبارة عدد املشاركني)ات( بالنسبة لكل إجابة )عطف أم تعاطف(   
بعد انتهاء النشاط، نشكر املشاركني)ات( ونطلب منهم أن يعودوا إىل أماكنهم    

3. نناقش اإلجابات والتربيرات التي أدت إىل تصنيف كل عبارة تحت خانة العطف أو التعاطف. )10 دقائق(
4. نستنتج تعريف العطف والتعاطف مبينني الفرق بينهام. نركّز عىل أن عملية التعاطف ترتكز بشكل قوي 

عىل عملية التواصل السليم. )10 دقائق( 
5. نطلب من املشاركني)ات( العودة إىل وسط القاعة ونعاود التمرين مجدداً لرنى ما إذا تغريت وجهة نظرهم 

ونناقش األجوبة إذا دعت الحاجة. )10 دقائق( 

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   
ورقة لوح قالب كتب عليها العبارات أدناه   

أوراق العمل

العبارات:
اعرف أنني مهام قلت فلن يخفف ذلك من آالمك )عطف(    
افهم الحزن الذي أنت فيه )تعاطف(   
ال ميكنني أن أجد العبارات ليك اعرب لك عن مدى تأثري مبا متر به )عطف(   
افهم ما تشعر به )تعاطف(   
يا للمسكني )عطف(   
اشعر ما تشعر به )عطف(   
اشعر باألىس عليك )عطف(   
أدرك مشاعرك ومدى حبك لفالن )تعاطف(   
إين أساندك يف قرارك ولو كنت غري مقتنع متاما )تعاطف(   
أرى وجهت نظرك وأنت تشعر بأنك ظلمت )تعاطف(   
ميكنني أن أرى إىل ماذا ترمي من حديثك هذا )تعاطف(    
أنا محبط إلحباطك )عطف(    

أفكار لنا!

نكتب مسبقاً عىل اللوح القالب عبارات العطف والتعاطف   
من املهم أن نبقى يقظني إىل أهداف النشاط؛ فقد يأيت املشاركني)ات( واملشاركات عىل ذكر خطوات    

التعاطف. يف هذه املرحلة منتنع عن االستفاضة يف الحديث عنهم ونكتفي بذكر انه سيتم تفصيلها يف 
نشاطات أخرى. 
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لماذا أتعاطف؟ 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
إدراك أهمية التعاطف    

35 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح للمشاركني)ات( لعب األدوار عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
سيقوم أحدكم بالتطوع لتجسيد دور شاب أو شابة يعاين من وضع ما    
سيحاول بقية املشاركني)ات( التفاعل إلظهار التعاطف معه    
بينام يقوم متطوعان منكم مبراقبة مدى وكيفية تفاعل املشاركني)ات( اآلخرين مع الشخصية   

2. نزود العب الدور بالقصة )أوراق العمل( ومنهله بعض الوقت للتحضري. خالل ذلك، نُذكّر بقية 
املشاركني)ات( أن عليهم أن يبدوا تعاطفهم مع الشخصية عند انتهائها من تأدية الدور. ونطلب من املتطوَعنْي 

اآلخرين مراقبة عملية التفاعل وتدوين ما يقوله املشاركني)ات( إلظهار التعاطف مع الشخصية. )5 دقائق(
3. يؤدي املتطوع الدور )5 دقائق(   

4. يبدي املشاركني)ات( تعاطفهم مع شخصية القصة بينام يقوم املتطوعان اآلخران باملراقبة وتدوين النقاط 
املهمة )10 دقائق(   

5. عند انتهاء لعب الدور: )5 دقائق(
نشكر املتطوع ونسأله عام شعر    
نسأل املراقبني عام توصلوا إليه    

6. نناقش: )10 دقائق(    
هل كان ما رأيناه عطفاً أم تعاطفا   
أهمية إظهار التعاطف وتأثري ذلك يف الوصول إىل الحلول السليمة    

7. نُلّخص أهمية إظهار التعاطف )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   
3 متطوعون للعب الدور واملراقبة   

أوراق العمل

نص القصص 
القصة األوىل:

انتقلت مؤخراً إىل منطقة جديدة، الحظت أن الجريان يرمون أكياس النفايات عىل مدخل املبنى مام يسبب 
رائحة كريهة. كام أن فصل الصيف أصبح عىل األبواب فإمكانية تكاثر البعوض سوف تتفاقم مام سيسبب 
إزعاج آخر. املشكل أن ال احد من السكان يبدو منزعجا من املوضوع! أما أنت فمنزعج كثرياً وبحاجة ملن 

تتحدث معه ... وتعرب له عن حالتك. 
القصة الثانية:

أنت تلعب دور شخص عرف مؤخراً أنه مصاب بفريوس نقص املناعة البرشي، انترش الخرب برسعة بني أقرانك 
يف املعهد أو يف النادي الشبايب. أنت خائف من ردة فعلهم كام أنك خائف من املوت والعوارض التي ستظهر 

عليك...وتعرب عن ذلك.

أفكار لنا!

من املهم أن نبقى يقظني إىل أهداف النشاط؛ فقد يأيت املشاركني)ات( عىل ذكر خطوات التعاطف. منتنع    
عن تفصيلها ونذكر انه سيتم تفصيلها الحقاً يف نشاطات أخرى. 

نختار أحد القصص بحسب الفئة املستهدفة.   
يف حال قام املراقبني عند لعب الدور باإلشارة إىل أن بعض تدخالت املشاركني)ات( كانت تدل عىل العطف    

وليس التعاطف، نطلب من املشاركني)ات( إعادة صياغتها حتى تصبح تدل عىل التعاطف.
نتأكد خالل النشاط ويف نهايته من أن األمور واضحة ونشجع عىل طرح أسئلة لالستفسار واالستيضاح.   
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كن مكانه! رغم اختالفه 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
إدراك رضورة التعاطف مع اآلخرين رغم االختالف    
إدراك مشاعر الشخص اآلخر املختلف يف حال مل يتم التعاطف معه    
تعداد العنارص التي قد تعيق عملية التعاطف مع اآلخر    

55 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نُذكّر بتعريف التعاطف وخصائصه )5 دقائق( 
2. نرشح للمشاركني)ات( النشاط عىل الشكل اآليت: ستنفذون عمل مجموعات تحللون خالله الحالة التي 

ستعطى لكم استناداً عىل تعريف التعاطف باإلضافة إىل اإلجابة عن األسئلة املرفقة )5 دقائق( 
3. نقسم املشاركني)ات( إىل مجموعات عىل أن ال يتجاوز عددهم الخمسة يف كل مجموعة

4. نوزع عىل كل مجموعة أحد الحاالت )أوراق العمل(
5. تعمل املجموعات عىل مناقشة الحالة وتدون إجاباتها عىل ورقة لوح قالب )10 دقيقة(

6. تعرض كل مجموعة النقاط اآلتية: )15 دقيقة(
ما هي املشكلة؟   
ما كانت ردة فعل اآلخرين؟   
ما هي األسباب التي دفعتهم للترصف عىل هذا النحو؟     
هل كان هنالك تعاطف؟ ملاذا؟    
كيف كان يجب أن يترصف األشخاص إلظهار التعاطف؟   

7. نناقش: )10 دقائق(
األمور أو األسباب التي متنع األشخاص من التعاطف مع اآلخرين؟    
هل هذه األمور تربر عدم التعاطف؟   
ما هي األمور التي قد تعيق عملية التعاطف؟    

8. نستنتج أنه قد نختلف مع بعض الناس بالرأي والترصفات والقيم واملعتقدات واملبادئ والشكل واللون 
والخصائص وغريها ولكن هذا ال مينع أن نتعاطف معهم. )5 دقائق( 

9. نلّخص )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم    
قصاصات من األوراق كتب عىل كل واحدة منها أحد الحاالت )أوراق العمل(   

أوراق العمل

نص الحاالت: 

الحالة األوىل:
بينام كان سامي مار يف بهو املدرسة حامالً أغراضه ارتطم وعن غري قصد بأحد الشباب فوقع وتعرس. فضحك 
منه املتواجدين يف البهو وسخروا منه قائلني:"لديك أربع عيون وال ترى! انزع نظارتك فرمبا ترى بوضوح أكرث".

الرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما هي املشكلة؟   
ما كانت ردة فعل اآلخرين؟   
ما هي األسباب التي دفعتهم للترصف عىل هذا النحو؟     
هل كان هنالك تعاطف؟ ملاذا؟    
كيف كان يجب أن يترصف األشخاص إلظهار التعاطف؟   
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الحالة الثانية:
أمضت ملى عطلة الصيف بأكملها وهي تلعب كرة السلة آملًة االنضامم إىل فريق املدرسة يف بداية العام 

الدرايس يك تنضم إىل صديقتها الحميمة. تخرب ملى صديقتها إنها سوف تذهب معها إىل التمرين حيث سيعلن 
املدرب أسامء اللوايت تم اختيارهن للمشاركة يف الفريق. لكن مل يختارها! فتحزن وتستاء! تتجه إىل صديقتها 

لتشكو حزنها وتعرب عن استيائها! فتقول لها صديقتها:"ملا أنت مصدومة هل كنت تتوقعني أن يختارك! 
استيقظي من حلمك!  

الرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما هي املشكلة؟   
ما كانت ردة فعل اآلخرين؟   
ما هي األسباب التي دفعتهم للترصف عىل هذا النحو؟     
هل كان هنالك تعاطف؟ ملاذا؟    
كيف كان يجب أن يترصف األشخاص إلظهار التعاطف؟   

الحالة الثالثة:
مؤخراً، تعيش غادة حالة عنف منزيل بني والدها ووالدتها مام انعكس سلباً عىل أدائها يف العمل، فأهملت 

واجباتها وقل نشاطها وأصبحت قليلة الكالم والضحك. فقلق رب العمل وحاول معرفة السبب، فلم تفصح عن 
معاناتها ولكن وعدته أن األمر لن يطول وأنها سوف تستعيد نشاطها قريباً راجية منه التقبل والتفهم. حني 

علمت صديقتها مبا جرى مع املدير وخوفاً منها أن يقوم هذا األخري بفصل غادة بعدما رفضت إخباره، ذهبت 
إليه وأخربته مبا يحدث يف منزل غادة. علمت غادة باألمر فغضبت كثرياً وقطعت عالقتها بصديقتها. لكن 

الصديقة غضبت بدورها قائلة:"هل من يقوم باملعروف، يجذ عليه؟"

الرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما هي املشكلة؟   
ما كانت ردة فعل اآلخرين؟   
ما هي األسباب التي دفعتهم للترصف عىل هذا النحو؟     
هل كان هنالك تعاطف؟ ملاذا؟    
كيف كان يجب أن يترصف األشخاص إلظهار التعاطف؟   

الحالة الرابعة:
جهاد وجنى توأم، ولكن والديهام ال يعامالهام باملثل. فمثالً؛ عىل جنى مساعدة والدتها يف املنزل بينام يذهب 

جهاد للعب مع رفاقه يف ملعب الحي. كام يحق لجهاد الذهاب وحده إىل الدكان أما جنى فممنوع عليها 
الذهاب إىل الدكان! من املقبول أن يركض جهاد ويرصخ يف املنزل أما جنى فال! تعاقب جنى إذا حصلت عىل 
عالمة ال تريض أهلها ولكن جهاد ال يعاقب. يف أحد األيام قررت جنى مواجهة هذا الوضع واإلعالن عن رفضها 

له! فراحت إىل أمها تشكوا وتبدي انزعاجها! فأجابتها أمها: أنت فتاة وهو فتى!    

الرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما هي املشكلة؟   
ما كانت ردة فعل اآلخرين؟   
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ما هي األسباب التي دفعتهم للترصف عىل هذا النحو؟     
هل كان هنالك تعاطف؟ ملاذا؟    
كيف كان يجب أن يترصف األشخاص إلظهار التعاطف؟   

الحالة الخامسة: 
سعاد فتاة غريبة األطوار، لديها انتامء سيايس وأفكار عجيبة غريبة! وال تتفق مع رفاق صفها وتجدهم سطحني 

منهمكني بأمور طفولية! هكذا يصفها زمالئها يف املدرسة. ويف يوم، يف ما كانت سعاد عائدة إىل املنزل تعرض 
إليها شابان عىل دراجة نارية قاموا برضبها وسلبها محفظتها. عادت بعد أيام إىل املدرسة فالحظت أن الجميع 

ينظر إليها بطريقة غريبة ويتهامسون بأنها تستحق ما حصل لها! فطأطأت رأسها وانهمرت دموعها.

الرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما هي املشكلة؟   
ما كانت ردة فعل اآلخرين؟   
ما هي األسباب التي دفعتهم للترصف عىل هذا النحو؟     
هل كان هنالك تعاطف؟ ملاذا؟    
كيف كان يجب أن يترصف األشخاص إلظهار التعاطف؟   

الحالة السادسة: 
كان مازن شاب لطيف جداً يحبه الجميع ومجتهد يف دراسته. انتقل إىل حي جديد، تعرف عىل مجموعة من 

الشبان يف الحي، وحاول االنضامم إليهم. يف بادئ األمر، كان كل يشء يسري عىل ما يرام، لكن رسعان ما بدأ 
هؤالء الشباب بالضغط عليه أن يجرب سجائر الحشيش. رفض مازن هذا األمر، فطردوه من املجموعة وأصبحوا 

يسخرون منه يف الحي. مازن مستاء جداً من الوضع ويائس من إيجاد أصدقاء جدد. يتصل بصديق قديم 
ليشكو همه؛ فيجيبه "أنت السبب وراء ما يحصل معك...ماذا سيحدث لو جربت الحشيشة معهم، عىل األقل 

مل تكن ستخرسهم.  

الرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما هي املشكلة؟   
ما كانت ردة فعل اآلخرين؟   
ما هي األسباب التي دفعتهم للترصف عىل هذا النحو؟     
هل كان هنالك تعاطف؟ ملاذا؟    
كيف كان يجب أن يترصف األشخاص إلظهار التعاطف؟   

الحالة السابعة:
مهند شاب معوق، يعمل يف النجارة، يغضب ويستاء كثرياً عندما تقع منه قطعة الخشب فيأخذ ذلك وقتاً منه 

لريجعها إىل طاولة العمل. يف كل مرة، يتأثر ويبدوا حزيناً ويائساً. غالباً، ما يسخر زمالئه منه ويتوقفون عن 
عملهم ويصطفون حوله لرياقبوه وهو يحاول أن يرفع قطعة الخشب عن األرض ويعيدها إىل طاولة العمل. 

الرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما هي املشكلة؟   
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ما كانت ردة فعل اآلخرين؟   
ما هي األسباب التي دفعتهم للترصف عىل هذا النحو؟     
هل كان هنالك تعاطف؟ ملاذا؟    
كيف كان يجب أن يترصف األشخاص إلظهار التعاطف؟   

الحالة الثامنة:
زهري طالب يف قسم النجارة وهو من الطالب الجيدين يف القسم. يف أحد األيام، ولخطأ من أحد زمالئه، الذي 

شغل املقص بينام زهري يعمل عليه، قطع أحد أصابع اليد اليمنى لزهري. مكث زهري أسبوعا يف املستشفى حيث 
فقد إصبعه وكان يزوره العديد من األصدقاء الذين كانوا يحزون لوضعه ويتحرسون عىل ما أصابه. عند شفاءه، 
نصحه أحد أصدقائه بااللتحاق مبعهد للتأهيل املهني للمعوقني. بينام أشار إليه معلمه بالعودة للقسم، وأشار 
إليه آخر باالنتقال إىل قسم آخر يف نفس املركز التدريبي. أما والده فقد أخربه بأنه الزالت لديه تسعة أصابع 

ميكنه استخدامها يف مهنة النجارة.

الرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 ما هي املشكلة؟   
ماذا كانت ردة فعل اآلخرين؟   
ما هي األسباب التي دفعتهم للترصف عىل هذا النحو؟     
هل كان هنالك تعاطف؟ ملاذا؟    
كيف كان يجب أن يترصف األشخاص إلظهار التعاطف؟   

أفكار لنا!

نغرّي أسامء األشخاص يف الحاالت يف حال كانت تنطبق عىل أحد املشاركني)ات( أو أكرث.   
نختار الحاالت التي تتناسب مع مجموعة الشباب التي نعمل معها    
نبقى متيقظني إىل احتامل أن يتامثل أحد املشاركني)ات( أو أكرث مع شخصيات الحاالت، فنتدخل برسعة.   
نحاول إبقاء املناقشات ضمن أجواء من االحرتام املتبادل.   
بإمكاننا أن نستعيض عن عمل املجموعات بعمل فردي ومن ثم عرض ومناقشة جامعية.    

الرغبة الشديدة في الحديث  

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تطبيق اإلصغاء إىل اآلخر    
تطبيق الخطوات األربع إلظهار التعاطف    

75 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح هدف وخطوات النشاط عىل املشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(

سننّفذ مترين ثنايئ عىل مراحل.    

يشكل كل مشاركني)ات( مجموعة فيجلس الواحد مقابل اآلخر.    

يختار أحد املشاركني)ات( موضوعا يشغل باله عىل عالقة بالعمل أو املدرسة اإلصالحية أو العائلة أو    

الصحة أو سلوك معني ويخرب اآلخر به.

يسمع املشارك الثاين إىل األول فقط ال غري وذلك ملدة دقيقة ونصف ثم يتبادلون األدوار.    
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خطوات 

تنفيذ 

النشاط

2. يتم تشكيل املجموعات وتنفيذ النشاط )5 دقائق(
3. نطرح السؤال اآليت:"ماذا شعرتم خالل التمرين؟ هل اختربتم رغبة أو شعور قوي يف الكالم حينام كنتم 

تلعبون دور املستقبل؟ )5 دقائق(
4. ندون املالحظات عىل اللوح القالب 

5. نطلب من املشاركني)ات( أن يعاودوا التمرين لكن نطلب منهم الرتكيز عىل الكلامت التي يستعملها املرسل 
والتواصل غري اللفظي ومن ثم يقومون بتبادل األدوار )5 دقائق(

6. نسأل املشاركني)ات(:"ماذا الحظتم بترصفات وكلامت املرسل؟" )5 دقائق(
7. ندون املالحظات عىل اللوح القالب

8. يف املرة الثالثة، نطلب من املشاركني)ات( أن يعاودوا التمرين ولكن نطلب من أولئك الذين يلعبون دور 
املستقبل أن يحاولوا داخلياً تفسري ما يصغون إليه وما يعاين منه اآلخر)5 دقائق(

9. نسأل املشاركني)ات( الذين لعبوا دور املستقبل: ما هي األمور التي فكرتم بها خالل محاولتكم لتفسري وضع 
املرسل؟ )5 دقائق(

10. ندون املالحظات عىل اللوح القالب
11. يف املرة الرابعة، نطلب من املشاركني)ات( معاودة التمرين ولكن عىل املستقبل أن يعكس/يلّخص مشاعر 

وحديث املرسل )5 دقائق(
12.  نسأل املرسل:"هل شعرت بأن املستقبل متّكن من تلخيص حالته لجهة املضمون واملشاعر )5 دقائق(

13. ندون املالحظات عىل اللوح القالب
14. يف املرة الخامسة، نطلب من كل مشارك يلعب دور املستقبل أن يتفاعل ويعطي إرجاع األثر للمرسل. )5 دقائق(

15. نسأل املرسل:"هل شعرت بأن املستقبل متكن من التفاعل معك؟ كيف؟" )5 دقائق(
16. نشكر املشاركني)ات( ونسألهم:"برأيكم ما هو الهدف من هذا التمرين عىل مراحل؟" )5 دقائق(

17. نعدد ونرشح الخطوات األربع لعملية إظهار التعاطف بناء عىل املالحظات التي دونّاها ونضيف معلومات 
أخرى عند الحاجة. )15 دقيقة( 

17. نختم قائلني أنه رغم النوايا الحسنة يف التعاطف لكننا يف الكثري من األوقات تكون لدينا الرغبة الشديدة 
يف الحديث دون اإلصغاء، لذلك من املهم أن نتبع الخطوات التي ذكرت حتى نتمكن من التعاطف والدعم 

األفضل. )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

قاعة فسيحة حتى يتمكن كل اثنني من الجلوس والتحاور دون تشويش من اآلخرين    
لوح قالب وأوراق وأقالم   

--أوراق العمل

أفكار لنا!

نؤكد عىل املشاركني)ات( أهمية االلتزام بالقصة نفسها يك ال يسبب ذلك عنرص تشويش عىل املستقبل    
الذي عليه أن يقوم مبهمة التعاطف.  

العنارص املساعدة عىل وجود مناخ مناسب للتعاطف: االهتامم، الثقة، االحرتام، تقبل األخر، عدم الترسع    
يف الحكم، الرغبة يف املساعدة، تفهم مشاعر وإدراك سلوكيات وترصفات األخر.

معوقات التعاطف: املقاطعة، مجادلة األخر، الحكم، إعطاء النصيحة بدل من العمل معاً إليجاد الحلول،    
الترسع يف االستنتاجات، الضغط عىل اآلخر للتعبري عن مشاعره، استغالل الثقة.

يف حال كانت املجموعة الكبرية مختلطة )شبان وشابات(، ننوع يف املجموعات فيكون منها ما هو مختلط ومنها    
ما يضم الجنس نفسه ونستثمر ذلك فيام بعد أي هل لعب جنس املتحدث أو الشخص دوراً يف عملية التعاطف. 

نتأكد خالل النشاط ويف نهايته من أن األمور واضحة للمشاركني واملشاركات ونشجعهم عىل طرح أسئلة    
لالستفسار واالستيضاح. 
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إعالن تلفزيوني  

نحن معك  

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تطبيق أساليب فعالة إلظهار التعاطف     

60 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ النشاط

1. نرشح للمشاركني)ات( أنهم سيشاهدون أو يسمعون إعالناً عن حالة إنسانية وعليهم إبداء رأيهم من حيث 

سامت العطف أو التعاطف يف اإلعالن. )5 دقائق(

2. نقرأ اإلعالن أو نعرضه )5 دقائق(

3. نناقش مع املشاركني)ات( ما ييل: )10 دقائق(
ما هي نظرة هذا اإلعالن إىل السيد صفاء )تعاطف أم عطف أم تراحم(؟    
كيف ميكننا التعامل مع الشخص املعني إلظهار له العطف؟ التعاطف؟     

4. نطلب من املشاركني)ات( أن يعملوا ضمن 3 مجموعات لتحديد طرق إظهار التعاطف والحوار الذي قد 

يدور يف حال التقوا بالسيد صفاء سلامن )5 دقائق(

5. يعمل املشاركون ضمن مجموعاتهم إلنجاز املهمة )20 دقيقة(
6. تعرض املجموعات عملها وتتم مناقشتها )15 دقيقة(

املوارد الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   
حاسوب لعرض اإلعالن + شاشة عرض   
إعالن مصور أو مكتوب   

أوراق العمل

اإلعالن : 
تعلن الجمعية اإلنسانية الخريية عن حاجتها لدعم املواطنني للسيد صفاء سلامن الذي كان يعمل مهندس 

الكرتوين وفقد ساقيه يف إحدى حوادث العنف وأصبح ال يستطيع التحرك إال باستخدام كريس متحرك.
املهندس صفاء ليس له تقاعد وهو يف األربعني من عمره وله عائلة مؤلفة من أربعة أوالد وزوجة وبحاجة 

لدعمكم املايل له. لقد دعانا الله إىل اإلحسان والشفقة. دفع الله عنكم البالء!
إليداع حسناتكم الرجاء االتصال عىل الرقم اآليت: 12345678

أفكار لنا!
نكتب اإلعالن عىل اللوح القالب أو نسجله مسبقا لعرضه عىل املشاركني)ات(.   
ميكن للمدرب أن يفسح املجال ألمثلة أخرى يعرضها املشاركني)ات(.   

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تطبيق مهارة التعاطف    

60 دقيقةمدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل النحو اآليت: )5 دقائق(
نحتاج إىل أربعة متطوعني للعب أدوار حول التعاطف   
يتمحور لعب األدوار حول صاحب عمل يعاين من مشكل يف معامله وسيقوم 3 من املشاركني)ات( بأداء    

دور ممثيل النقابة. 
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خطوات 

تنفيذ النشاط

2. يعطي املدرب للمتطوعني األربعة أدوارهم )أوراق العمل( وميهلهم بعض الوقت للتحضري )5  دقائق(

3. يؤدي املتطوعون لعب األدوار فيام يسجل املشاركون مالحظاتهم حول عملية التعاطف )15 دقيقة(

4. بعد اكتامل لعب األدوار، نشكر املتطوعني ونطلب من املشاركني)ات( التعليق عىل األدوار وليس عىل 

املشاركني)ات( أنفسهم )5 دقائق(

5. نناقش:  )15 دقيقة(
كيف أظهر ممثيل النقابات تعاطفهم مع صاحب العمل؟   
ماذا شعر صاحب العمل )نوجه السؤال مبارشة إىل العب دور صاحب العمل(؟   

ما هي الحلول التي اقرتحوها ومتى قاموا بذلك؟   

6. نلخص أهمية التعاطف وخطوات القيام به. ) 5 دقائق(

7. نطلب من كل مشاركني)تني( أن يختارا أمراً ما بحيث يقوم أحدهام برشح الوضع وعىل اآلخر تطبيق 

خطوات التعاطف عىل أن يستبدال األدوار )10 دقيقة(

املوارد الالزمة
لوح قالب وأوراق وأقالم   
4 متطوعني للعب األدوار   

أوراق العمل

دور صاحب العمل
 عندي معامل إلنتاج األغذية املعلبة موزعة عىل عدد من املحافظات. أنتج يوميا 10 آالف قطعة. لدي عرشة 
خطوط إنتاجية، يعمل عىل كل خط من الساعة الثامنة إىل الساعة الثالثة خمسة عامل. تعطلت عندي أربعة 

خطوط إنتاجية مام أدى إىل انخفاض اإلنتاج بنسبة 40 %. لدي عقد مع رشكة تجارية كبرية بتجهيزها بـ 30 
ألف قطعة كل 3 أيام. ويف حال عجزي عن التوريد سأدفع غرامة قدرها مليون دينار يوميا. سأخرس كل يشء 
إن مل أجد من يساعدين، الرشكة التجارية رفضت تأجيل استالم األغذية املعلبة. أنا يائس ومتوتر من هذا األمر 

وال أعرف كيف أخرج من هذا املأزق. 

دور ممثيل النقابة
يلعب 3 من املشاركني)ات( دور ممثيل النقابة ويحاولون إظهار التعاطف من خالل: 

اإلصغاء   
محاولة تفسري املشاعر وربطها بظروف وأوضاع الشخص اآلخر    
عكس مشاعره    
إظهار االحرتام  لقدرته عىل التعامل مع هذا الوضع والتحقق من فهم األمور والطلب اليه أن يرشح أكرث    

عن األمر واالستيضاح 
تقديم الدعم واملساندة ومناقشة الحلول املقرتحة وهي:   

- الحل األول :ميكن للعامل العمل ساعات إضافية بنفس األجور.
- الحل الثاين:ميكن للعامل العمل ساعات إضافية بإجور مضاعفة.

- الحل الثالث:ميكن للعامل العمل ساعات إضافية وشمولهم بنسبة من األرباح.
التعبري عن عدم املوافقة بعد االفصاح بأننا نتفهم كلياً الوضع الذي مير به   

أفكار لنا!

يف هذا التمرين ال يوجد حل صح وآخر خطأ، األمر مرتوك للمشاركني)ات(، لكن املهم الرتكيز عىل أهمية    
التعاطف وخطوات إظهار التعاطف.  

ندور عىل املشاركني)ات( خالل التمرين الثنايئ يف نهاية الجلسة للتأكد من حسن سري التمرين.   
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السلوك الحازم والرفض بإيجابية

معلومات مرجعية
يتعرض الشباب يومياً للعديد من األوضاع التي 

تتطلب منهم أن يعربوا عام يريدوه ويحتاجوه 

أو أن يعربوا عن رفضهم ألمور يحاول األقران و/

أو الكبار أن يضغطوا بها عليهم وذلك يف مختلف 

املواقع تدرجاً من العائلة إىل املدرسة والعمل 

واملجتمع وغريها. 

ماذا نعني بضغط األقران؟

نتحدث عن ضغط األقران عندما يقوم أشخاص 

يتمتعون بنفس الخصائص االجتامعية كالعمر، 

الجنس، الثقافة، أماكن اإلقامة، نوع العمل، الوضع  

االجتامعي و/أو االقتصادي و/أو الصحي، التوجه 

الجنيس، طريقة الحياة والسلوكيات، العضوية يف 

مجموعة ما، الخ بالتأثري عىل قرار الشخص اآلخر و/

أو سلوكياته. 

هل يكون ضغط األقران دامئاً سلبيا؟

ليس بالرضورة، لكن تعبري "ضغط األقران" اقرتن 

مع الصفة السلبية. فغالباً ما نعتقد عندما نسمع 

بضغط األقران، أن أحدهم قام بالضغط عىل هذا 

الشاب ليجرب التدخني أو املخدرات، أو ملقاطعة 

املشاركة يف نشاط ما، أو القيام بعمل ما...

لكن ملاذا ال نفكر بضغط األقران عندما يقوم 

الشباب بتشجيع بعضهم البعض لالنضامم إىل فريق 

ريايض معني، أو يف حملة ما لكسب التأييد، أو يف 

عضوية يف أحد الجمعيات الشبابية أو غريها من 

منظامت املجتمع املدين. إذا من املمكن لضغط 

األقران أن يكون سلبياً أو إيجابياً. 

لكن مام ال شك فيه أن ضغط األقران السلبي يؤثر 

عىل تقدير الذات لدى الشباب وعىل اتخاذهم 

قرارا واضحا ومناسباً لهم وعىل سلوكياتهم الصحية 

واالجتامعية واالقتصادية والعملية وغريها. 

ملاذا ينجر الشباب وراء ضغط األقران أو ضغط الكبار؟

قلة الثقة بالنفس وبالقدرة عىل إتباع مسار    

شخيص

الرغبة باالنتامء إىل مجموعة معينة   

الرغبة يف إرضاء اآلخر   

الرغبة يف تفادي اإلحراج وعدم القدرة عىل    

املواجهة بطريقة حازمة ومقنعة

عدم الوعي بنتائج االنصياع لضغط األقران   

عدم القدرة عىل مواجهة املعلومات الخاطئة    

بسبب النقص باملعرفة والحجج العلمية املقنعة 

عدم القدرة عىل مواجهة الكبار بطريقة إيجابية    

وذلك بسبب املعايري الثقافية املتعارف عليها 

واعتقادا منهم أنهم يقللون من احرتام الشخص 

األكرب سناً أو ألنهم ال ميلكون القدرات ملواجهة 

التالعب الذي ميارسه الكبار عليهم. 

"من الممكن أن تتصّرف بطريقة ال تجعل أصدقاءك يندمون وال أعداءك يفرحون"، مفكر
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ما هي أنواع السلوكيات التي من املمكن اعتامدها 

للتعبري عام نريد؟

السلوك املتلقي )االنقيادي أو الخاضع( 

نريد أن نتفادى املشكالت مهام كان الثمن، نفضل 

أن ننزعج بدل املخاطرة وإزعاج اآلخرين. ملاذا نقوم 

بذلك؟ ألننا نعتقد أن احتياجات اآلخرين أهم من 

احتياجاتنا وأننا يف حال أعربنا عن احتياجاتنا فلن 

يصغي إلينا اآلخرون أو قد يرفضوننا. كام أنه عادة 

ما يكون التقدير الذايت لألشخاص الذين يعتمدون 

السلوك املتلقي أو السلبي منخفضا ولديهم صعوبة 

يف التعرف عىل احتياجاتهم وإشباعها بطريقة 

مناسبة. 

ما هي النتائج؟ ماذا يشعر؟ كيف يترصف؟

عدم الحصول عىل ما يريده هو   
تحقيق ما يريده اآلخرون )خسارة    

– ربح(
عدم أخذه عىل محمل الجد   
توقع اآلخرون أن يقدم الطاعة لهم   
تراكم شعور الغضب لديه   
تُسلب حقوقه   

أنه ضحية   
فقدان تقدير الذات والثقة بالنفس   
فقدان التحكم باألمور واملواجهة   
االنزعاج واالستياء   
خيبة األمل   
القلق   
اإلذالل   

يقبل بكل ما يُطلب منه    
يتحدث بصوت منخفض    
يتفادى النظر إىل محدثه    
يصمت يربر ويدافع ويعتذر كثرياً   
يلوم نفسه    
ميتنع عن القيام بأي عمل لتأكيد    

حقوقه 

ما هي النتائج؟ ماذا يشعر؟ كيف يترصف؟

التمسك بحقوقه عىل حساب    
حقوق اآلخرين )ربح-خسارة(

التقليل من احرتام الذات والغري   
السيطرة عىل اآلخرين وإذاللهم   
جرح مشاعر اآلخرين    
توقع الطاعة من قبل اآلخرين   
ابتعاد اآلخرين عّنه   
رغبة اآلخرين باالنتقام    

الغضب   
الكبت   
املرارة   
الوحدة    
الشعور بالذنب   

التخويف واالستبداد    
االنفعال   
العنف الجسدي   
صوت عال ورصاخ   
كلامت نابية ومؤذية    
اللوم    
الهجوم عىل األخر قبل أن تسنح    

لهذا األخري الفرصة بالتفوه بكلمة 

السلوك الهجومي )العدايئ أو املسيطر(

نؤمن بأن القوة والتحكم والتخويف هي الطرق 

الوحيدة للحصول عىل ما نريد. نكون مؤذيني 

ونقلل من احرتام اآلخرين. نترصف هكذا ألننا قد ال 

نتعاطف مع اآلخرين.
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ما هي النتائج؟ ماذا يشعر؟ كيف يترصف؟

تحقيق ما يريده هو وليس ما    
يريده اآلخرين

التمسك بحقوقه مع الحفاظ عىل    
حقوق اآلخرين )ربح-ربح(

التمسك بقيمه ورغباته وقراره   
التعبري عن أفكاره ومشاعره    
احرتام نفسه واآلخرين   
اإلصغاء لآلخرين   
احرتام اآلخرين له   

الراحة مع الذات     
تقدير ذات مرتفع وثقة بالنفس   
القدرة عىل التحكم باألمور    

واملواجهة

يعرب عن مشاعره وأفكاره بطريقة    
مبارشة 

ينظر إىل اآلخر عند التواصل   
يستخدم كلامت واضحة ومهذبة    
يتكلم بصوت مسموع    
يتكلم بنربة جدية وودية يف آن    

واحد
يقف بطريقة واثقة    
يعطي إرجاع أثر صادق   
ينفتح عىل اآلخر   
يبدو واثق من نفسه   
يترصف بارتياح     

عبارات أخرى ميكن استخدامها مثال تطبيقيخطوات السلوك الحازم

"عندما أسمع..."   "عندما أتعرض للرصاخ"   نصف الوضع املطروح   1
"عندما أرى..."   
"عندما يحصل هذا األمر..."   
"عندما أتعرض..."   

نعرب عن مشاعرنا وأفكارنا تجاه    2
ذلك

"أشعر باإلهانة وبأنني طفل صغري    
ولست شاباً بلغ التاسعة عرش من 

عمره،"

"أشعر..."   
"أنا..."   
"أفكر..."   

السلوك الحازم )التعبري و/أو الرفض بإيجابية(

القدرة عىل التعبري عن أفكارنا ومشاعرنا عىل 

اختالفها بطريقة إيجابية، صادقة ومبارشة. نبني 

ترصفنا عىل أساس أن لدينا حقوق وآراء نحرتمها 

متاماً كام لآلخرين. نعتقد أن كل شخص مسؤول 

عن حل مشاكله وليس عىل األطراف يف عملية 

التواصل تربير أنفسهم لآلخرين. فهم أيضاً يتحملون 

كيف منارس التعبري من خالل السلوك الحازم؟

مسؤولية قراراتهم وترصفاتهم.

يسمح لنا هذا السلوك بأن نتحمل مسؤولية أنفسنا 

وترصفاتنا دون الحكم عىل اآلخرين أو لومهم. 

مُيِكُننا من املواجهة البّناءة وإيجاد حل يريض جميع 

األطراف يف حاالت النزاع. 
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عبارات أخرى ميكن استخدامها مثال تطبيقيخطوات السلوك الحازم

أمتنى لو أستطيع أن أعرب عن    نعطي رأينا أو نعرب عن احتياجاتنا   3
أسباب تأخري قبل أن أتعرض للرصاخ"

أقدر..."   
"أمتنى..."   
"أرغب ..."   
"أريد..."   
"أحب..."   

نبني األسباب والنتائج اإليجابية    4
القرتاحنا

ليك نستطيع أن نفهم وجهات نظر    
بعضنا البعض ونتفق عىل بعض األمور 

التي ترضينا كالنا"

"بهذه الطريقة ميكننا أن..."   
"عندها ميكننا أن..."   
"يك نتمكن من"   
"حينها باستطاعتنا أن..."    

خطوات السلوك الحازم
مثال تطبيقي

شاب يريد أن يرفض ضغط أقرانه بتناول الكحول

1. "أنت تعرض عيل أن أرشب الكحول"نعاود الخطوات 1-4 املذكورة يف فقرة السلوك الحازم   1
2. "أشعر باالنزعاج من ذلك"

3. "فلقد أخربتك سابقاً، أين ال أريد أن ارشب الكحول قبل 
أن أبلغ التاسعة عرش، لذلك ال تضغط عيل أكرث"

4. "ليك نبقى أصدقاء، فأنا أحب رفقتك وأحاديثنا"

"ما رأيك؟"   نسأل اآلخر عن مشاعره/رأيه بالحل املقرتح   2

"شكراً لتفهمك الوضع"   نشكره يف حال املوافقة   3

"ال، لن أقوم بذلك"   نرفض، فـي حال مل يوافق   4
"ال شكراً"   

نكرر رفضنا، إذا احتاج األمر، أكرث من مرة ويف أكرث    5
من فرصة

"ال سوف أغادر املكان"   
"ال، إين أعني حقيقة ما أقول" )بنربة صوت حازمة    

وواثقة(

نستخدم اسرتاتيجيات أخرى ملحاولة مواجهة طرق    6
اإلقناع والضغط

كيف نرفض بحزم؟

قد ال يرىض األقران أو الكبار بـ"ال" كجواب وقد 

ميارسون الضغوط ومحاوالت اإلقناع؛ كاإلقالل 

من الشأن، التهديد، الطأمنة، الرتغيب، املجادلة، 

االستفزاز، أو الخروج عن املوضوع. كيف نترصف؟ 

ما ييل بعض االقرتاحات:
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أمثلة طرق ملواجهة محاوالت اإلقناع

نطرح أسئلة بهدف أن يراجع الشخص نفسه وما    1
يطلبه

"عفواً، ماذا تطلب مني أن أفعل؟   
"ملاذا تريد القيام بذلك؟"   
"ما هي مشكلتك؟"   
"ملاذا علينا القيام بذلك؟"   

"ال أريد أن أنتمي إىل هذه املجموعة ألن أهدافهم يف    نعطي أسباب رفضنا   2
الحياة تختلف عن أهدايف"

"أنا أفكر بطريقة مختلفة عنك"   
"ال أريد أن أدخن، ألن ذلك يخفف من قدريت عىل الجري"،    
"إن القيام بهذا العمل، سيعمق الهوة بيننا"   
"إذا قمت بذلك فسأشعر بالسوء، أو سأفقد احرتامي لنفيس"   
"ال أريد أن أجرب املخدرات، ألنني ال أريد أن أدمن عليها"   
"لن أقوم بذلك ألنني ال أريد أن أصاب بفريوس اإليدز"    

"ملاذا ال نسأل املدير أوالً ومن ثم نقرر ماذا سنقوم به    نقرتح نشاطاً أو أمراً آخر إليجاد حل يريض الجميع   3
بناء عىل تفاعله وجوابه"

"ملاذا ال نبحث عن مكان أكرث نظافة إلجراء الوشم؟"   

"ال، لست مستعدًة اليوم، رمبا مرة أخرى"   نحاول تأجيل األمر كسباً للوقت   4
"أفضل أن أقوم بهذه العالقة بعد حفل الزواج"   

"لكن هذا ضد القانون، ال أريد القيام بذلك"   نسمي األشياء باسمها   5

"ليس باستطاعتي القيام بذلك، ألن عيل الذهاب بعد    نعطي أعذاراً   6
قليل أو ألين ال أريد التأخر"

نستخدم الفكاهة أو السخرية، لتخفيف أو إبعاد    7
تركيز الشخص عنا أو بهدف التخفيف من تشنج الوضع 

أنت متزح الست تعرف أثر ذلك عيل وعىل عائلتي"   
"أكيد، سأقوم بذلك وغداً لن أمتكن من االستيقاظ    

باكراً والذهاب إىل املعهد"
"أكيد، فلنذهب إىل تلك الفتيات ونلتقط مجموعة من    

االلتهابات املنقولة جنسياً"

نترصف وكأننا مل ننتبه إىل محاوالت ضغوط اآلخر    8
ونغرّي املوضوع

نعطي أعذاراً   

نرتك املكان يف حال مل يعجبنا الوضع فقد يشجع ذلك    9
اآلخرين الرافضني أيضاً عىل االنسحاب

يف حال رغبنا أن تستمر العالقة، نبقي عىل قنوات    10
التواصل مفتوحة

"أنا يف املنزل يف حال أردتم لعب كرة القدم"   
"يف حال غرييت رأيك، سوف تجدينني يف مكتبة املعهد"     
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لفتة نظر!

عندما نريد أن نستخدم السلوك الحازم، من املهم 

أن:

نختار الزمان املناسب لطلب أمر ما، مثالً: نلتقي    

باملدير وهو يتنقل بني الصفوف ونقول "حرضة 

املدير هل أصبح لديك جواب حول املرشوع الذي 

اقرتحناه؟". ففي حال كان مستعجالً أو غري منتبه 

لن يعري سؤالنا األهمية.    

نختار املكان املناسب عىل أن يكون محايداً.     

نفكر لبضع لحظات قبل أن نتكلم لنعطي    

الرسالة التي نريدها وبالطريقة التي نود. 

نكون مبارشين؛ مثال:"يجب أن ننهي اليوم عملنا    

عىل مرشوع مادة النجارة"، بدالً من "هل تعرفون 

أنه حان وقت تقديم مرشوع النجارة، رمبا علينا أن 

نعمل عليه ونخصص وقتاً أكرب له". 

نستخدم ضمري املتكلم "أنا" بدل "نحن"، مثالً:"أنا    

أحتاج إىل مناقشة هذا األمر معك"، "أريد منك أن 

تنهي هذا العمل بحلول املساء" بدل من "نحتاج 

إىل خطة املرشوع بحلول املساء". 

نكون محددين، مثالً:"دعونا نذهب لزيارة    

صديقنا الجديد يف املدرسة" بدال عن "ملاذا ال نقوم 

بأمر آخر؟".

نستخدم:   

- التواصل بالنظر إلظهار الصدق واالهتامم

- تعابري الوجه املناسبة 

- لغة الجسد التي تدل عىل الثقة بالنفس 

- نربة الصوت املتغرّية للرتكيز عىل النقاط املهمة 

- مستوى صوت معتدل وواثق لإلقناع والتقبل 

والتهيّب  

منتنع عن السامح لآلخرين أن يستغلونا، فنقول؛    

مثال:"لقد كنت هنا قبلك"، "أريد املزيد من الشاي"، 

"أعتذر لكن لدي موعد آخر"، "هذا الطبق شكله 

لذيذ، لكنني طلبت طبقاً آخر".

نعرب عن رأينا برصاحة حتى لو خالفنا رأي    

الشخص اآلخر، مثال":"أستطيع أنا أرى وجهة نظرك، 

لكنني أرى األمور من وجهة النظر اآلتية...".

منتنع عن انتقاد اآلخرين شخصياً بل نعلق أو    

ننتقد السلوك، مثال:"الرجاء أن ال ترصخ يف وجهي" 

بدالً عن "هل أنت مجنون أو هل فقدت عقلك؟". 

منتنع عن تحقري أنفسنا ألننا استخدمنا األسلوب    

الهجومي أو السلبي، بل نحدد ملاذا قمنا بذلك 

وكيف بإمكاننا استبدال ذلك بالسلوك الحازم. 

ننتبه ونراقب األشخاص الذين يترصفون بأسلوب    

حازم.

نبدأ بالتمرس عىل السلوك الحازم يف أوضاع قليلة 

التوتر ومع ثم نستخدمه يف ظروف أكرث توتراً.

نكافئ أنفسنا عند استخدام األسلوب الحازم حتى 

ولو مل ننجح بإقناع اآلخر.
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أساليب ُتكّن الشباب  من التدرب عىل السلوك 

الحازم والرفض بحزم

نرشح السلوك الحازم للشباب ونتابعهم خالل    

تنفيذ املهارة ونعطيهم املالحظات؛ فنشجع عىل 

األمور الجيدة ونحدد األمور الواجب تحسينها.   

نثني عىل املامرسة الصحيحة واالنجازات    

البسيطة التي يقوم بها الشباب حتى ولو مل يتقنوا 

خطوات السلوك الحازم كافة. 

نرفع مستوى التوقعات من اإلنجاز وذلك من    

خالل التشجيع.

نستغل الفرص اليومية:   

- نطبق أمامهم السلوكيات املنشودة 

- نناقش مع الشباب "هل تطلب الوضع 

استخدام السلوك الحازم؟، ماذا لو...؟، هل هذا 

السلوك مناسب يل؟، ما هي نتائج استخدام هذا 

السلوك؟". 

- نعلم الشباب بالحديث الذي نجريه داخلياً 

قبل القيام بالسلوك الحازم مثالً:"هذا الشخص 

يزعجني، إنه يؤثر عىل تركيز املجموعة، لن 

أغضب، سوف أمارس التنفس املساعد عىل 

السيطرة عىل االنفعال، أشعر بتحسن اآلن، أنا 

قادرة عىل السيطرة عىل الوضع، سوف أطلب 

منه أن يتوقف عن ذلك، يف حال عاود مضايقاته 

سوف أطلب منه أن يقوم بعمل ما أو الخروج 

من القاعة لبعض الوقت، لن أهينه أو أترصف 

معه بعنف، أعرف أين أقدر أن أهتم بأمره 

بطريقة حازمة". 

نوفر الفرصة للتفكري الشخيص بعد تنفيذ النشاط    

ومن خالل إعطاء األثر املرتجع اآليت:"ماذا شعرت"، 

"كيف تقيم سلوكك؟"، "ما هي األمور التي قد 

ترغب بتحسينها يف أدائك؟"، ثم نسأل بعض أفراد 

املجموعة "ما هي األمور التي أعجبتكم من خالل 

أداء...؟"   

نحلل املشاعر والنتائج املرتتبة عن السلوك    

الهجومي أو السلبي عندما يكون يف غري موقعه. 

منتنع عن التجاوب مع الشباب حني ميارسون    

السلوك الهجومي أو السلبي ونشجعهم عىل 

استخدام السلوك الحازم. 
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األنشطة المقترحة

أي سلوك؟

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف السلوكيات الثالث يف التواصل مع اآلخرين: املتلقي، الهجومي والحازم    
تحديد خصائص كل من السلوكيات الثالث    
تحديد نتائج كل من السلوكيات الثالث    

105 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح للمشاركني)ات( أهداف ومراحل عمل املجموعات عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
ستقوم كل مجموعتني بالعمل لرشح أحد السلوكيات املتلقي أو الهجومي أو الحازم بناء عىل املعلومات    

التي سنزودكم بها  
ستعرض كل مجموعة عملها خالل 3 دقائق مستخدمة طريقة خالقة ومبدعة )شعر، عرض إميايئ، لعب    

أدوار، رسمه، أغنية، الخ(
2. نقسم املشاركني)ات( إىل مجموعات عىل أن ال يتجاوز عدد أعضاءها الخمسة. 

3. تعمل املجموعات عىل تحضري عروضها )10 دقائق(
4. تعرض املجموعات عملها، عىل أن تعرض كافة املجموعات التي عملت عىل سلوك معني )15 دقيقة( 

5. نُعرّف انطالقاً مام قدمته املجموعات، مستخدمني أوراق اللوح القالب املُعّدة مسبقاً، السلوك املتلقي ومن 
ثم السلوك الهجومي ومن ثم السلوك الحازم )10 دقائق(

6. نناقش بعد عرض مجموعات السلوك املعني: )15 دقائق(
كيف ترصف كل من األشخاص يف الوضعني؟    
كيف شعر كل من األشخاص يف الوضعني؟     
ما هي برأيكم النتائج املحتملة؟   

7. نستّخلص أنه من املهم أن يعتمد الشباب أسلوب السلوك الحازم. )5 دقائق(
8. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(

نحتاج إىل مشاركني)تني( للقيام بتمثيلية حول التعبري من خالل السلوك الحازم    
سوف نزودكم بالحوار املتعلق بفتاة أسمها ملياء وأخيها   

9. نزود املتطوعان بالسيناريو والتعليامت األخرى )أوراق العمل( ومنهلهم بعض الوقت للتحضري )5 دقائق(
10. ننفذ املرسحية )5 دقائق(

11. نشكر املتطوعان ونسأل كل منهام عن شعوره )5 دقائق(
12. نناقش: )10 دقائق(

كيف ترصفت ملياء؟ )نركز عىل التواصل اللفظي وغري اللفظي؟(   
كيف شعرت ملياء؟ كيف شعر أخوها؟    
ما هي نتيجة هكذا سلوك؟   

13. نستخلص أهمية السلوك الحازم )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأورق وأقالم   
3 أوراق لوح قالب مكتوب عىل كل منها تعريف أحد السلوكيات الثالث    
نسخ من مضمون السلوكيات الثالث عىل عدد املشاركني)ات( )املعلومات املرجعية(   
2 متطوعان لتمثيل املرسحية    



5٤

دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق | المهارات الحياتية - االجتماعية

أوراق العمل

سيناريو األسلوب الحازم 
ملياء منزعجة جداَ من ترصفات أخيها؛ فعندما تأيت صديقاتها لزيارتها يقوم بأمور تزعجهن. تنادي ملياء أخيها 
بهدوء فيتوجهان إىل الرشفة حيث ال ميكن أن يسمعهام أحد. تنظر إليه مبارشًة وتقول بصوت متزن وهادْى: 

عندما نتعرض لهذه الترصفات أشعر باإلحراج الشديد كام أننا ننزعج أنا ورفيقايت، لذلك أمتنى أن أميض معهن 
وقت هادئ دون إزعاج يك ال يتضايقن منك ويأخذن فكرة سيئة عنك وميكننا عند ذهابهن أن نتسامر سويًة 

أنت وأنا ونلعب ونفعل ما تريده. ما رأيك؟   

أفكار لنا!

ننّفذ مترين تنشيطي للمشاركني)ات(، عند تحضري لعب األدوار من قبل املتطوَعنْي.    
نطلب من املشاركني)ات( تدوين ما يالحظونه من تواصل لفظي وغري لفظي خالل لعب األدوار ومن    

تواصل غري لفظي خالل اللوحات التعبريية. 
بإمكاننا استبدال عمل املجموعات بـلعب أدوار حول كل من السلوكيات ومن ثم نناقش طريقة ترصف    

ونتائج كل سلوك واملشاعر املرتبطة بكل سلوك. 

كيف أكون حازما؟ 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعداد الخطوات األربع للتعبري من خالل السلوك الحازم    
تطوير رسائل حازمة    

75 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نذكّر بتعريف السلوك الحازم ونحدد أن السلوك الحازم يستخدم للتعبري عن ما نريد ونحتاج كام وأنه 
يستخدم ملقاومة ضغط األقران السلبي. 

2. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
الهدف من هذا التمرين هو التعبري عن ما نريد ونحتاج باعتامد السلوك الحازم    
سيعمل كل مشاركان متجاوران عىل استخالص خطوات السلوك الحازم من خالل قراءة وتحليل النص الذي    

سنوزعه عليكم
ستعرضون عملكم بعد ذلك.   

3. نوزع النص عىل املشاركني)ات( 
4. يعمل كل مشاركني)تني( متجاورين عىل قراءة النص واستخالص خطوات السلوك الحازم عىل أن يدونونها 

عىل ورقة لوح قالب )10 دقائق(
5. تعرض كل مجموعة عملها )10 دقائق(

6. بناءا عىل عرض املشاركني)ات(، نعرض الخطوات األربع للرد الحازم ونفصلها )10 دقائق(
7. نطلب من املجموعات الثنائية التي تم تكوينها أن تؤلف قصة حول وضع معني تتضمن الرسائل التي 

تتناسب مع خطوات الرد الحازم )5 دقائق(
8. تعمل املجموعات )10 دقائق(

9. يقرأ من يرغب ِمن املجموعات قصته )10 دقائق(
10. نناقش الرسائل ونحاول إيجاد بدائل يف حال لزم األمر )10 دقائق(

11. نُلّخص خطوات السلوك الحازم ) 5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

نسخ من النص عىل عدد املشاركني)ات(   
لوح قالب وأوراق وأقالم   
ورقة لوح قالب مكتوب عليها مسبقاً خطوات السلوك الحازم   
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ارفض! ارفض! بحزم ١

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف 5 أساليب يستخدمها األقران أو اآلخرين للضغط      
تعريف 6 أساليب ملواجهة ضغط األقران أو اآلخرين والرفض الحازم   
تطبيق خطوات الرفض الحازم ومواجهة أساليب الضغط واإلقناع   

90 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
سنضعكم يف حالة معينة وهي: أنتم مجموعة شباب تعملون يف الحي نفسه. بعض الشباب أحرضوا بعًض    

من الحشيش لتدخينها. فقرر البعض تدخينها أما اآلخرين فقرروا عدم مشاركتهم.
ستعملون ضمن 3 مجموعات:    

- املجموعة األوىل: مع تجربة املخدرات وعىل أعضائها الضغط عىل املجموعة الثانية للتدخني أيضاً
- املجموعة الثانية ضد التدخني وعليها مواجهة ضغط املجموعة األوىل 
- املجموعة الثالثة تراقب الوضع وتدون األساليب املتبعة من الطرفني

2. نعطي املجموعات بعض الوقت للتحضري قبل بدء تنفيذ الوضع يف حالة )5 دقائق( 
3. ننفذ الوضع يف حالة )15 دقيقة(

4. بعد االنتهاء نسأل من يرغب من املشاركني)ات( يف املجموعتني التعبري عن مشاعرهم والصعوبات التي 
واجهتهم خالل عملية اإلقناع ومواجهة الضغوط. ثم نطلب من املجموعة الثالثة أن تعطي مالحظاتها )10 

دقائق(
5. نناقش األساليب وكيف متت مواجهتها ونضيف أساليب أخرى وطرق مواجهة أخرى وخطوات الرفض الحازم. 

)15 دقائق( 
6. نلّخص )5 دقائق(

7. نرشح للمشاركني)ات( النشاط عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
اآلن وقد أصبحتم عىل علم بخطوات الرفض الحازم وبأساليب اإلقناع واملواجهة سوف تطبقونها ضمن    

مجموعات ثنائية. 
تختارون موضوع حيث ميارس أحدكم الضغط السلبي عىل اآلخر الذي عليه أن يواجهه بأسلوب الرفض الحازم.    
ثم تتبادلون األدوار.    

أوراق العمل

نص القصة:
الشاب األول: مرحباً   
الشاب الثاين: مرحبا! كيف ميكنني مساعدتك؟   
الشاب األول: كل يوم صباحاً تستيقظ باكراً للقيام بالرياضة. و لكن خالل تحضريك للخروج تزعج جميع    

املوجودين يف الغرفة. هذا جيد عندما يكون علينا اإلستيقاظ باكراً و لكننا بحاجة للراحة صباحاً. هل ميكنك 
أن تكون أكرث هدوئاً أو أن تؤخر موعد استيقاظك يف بعض األيام؟ هذا سيكون مناسباً للجميع!

أفكار لنا!

بإمكاننا أن نطلب من املشاركني)ات( العمل عىل أوضاع أو مواقف متعلقة بالبيئة، العنف األرسي،    
التواصل مع األهل، املدرسة، األقران. 

من املمكن إضافة خطوتني للسلوك الحازم لكن مل نتطرق إليها هنا ألنه ليس بالرضورة تطبيقها دامئاً عند    
اعتامد السلوك الحازم. هاتان الخطوتان هام: سؤال اآلخر عن رأيه وشكره يف حال املوافقة.

ندور عىل املجموعات خالل عملهم يف تأليف القصص والرسائل لنتأكد أن هذه األخرية تتامىش وخطوات    
السلوك الحازم.
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خطوات 

تنفيذ 

النشاط

8. تعمل املجموعات ونراقب عملها ونوجه عند الحاجة )15 دقيقة( 
9. يتشارك من يرغب بالخربة التي عاشها )10 دقائق(

10. نضيف بعض األمور التي لحظناها خالل مراقبة عمل املجموعات ونُلّخص خطوات الرفض بحزم وأساليب 
اإلقناع واملواجهة )10 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   
ورقة لوح قالب كتب عليها خطوات الرفض بحزم   
ورقة لوح قالب كتب عليها أساليب الضغط وأخرى كتب عليها أساليب املواجهة.   

--أوراق العمل

أفكار لنا!

نسمح للجميع باملشاركة ضمن رشوط االحرتام واإلصغاء لآلخر.   
نبقى يقظني للتدخل يف حال انزعاج أحد املشاركني)ات( نتيجة ألساليب اإلقناع واملواجهة.    
نوجه املشاركني)ات(، عند الحاجة، للتوصل إىل أساليب الضغط واملواجهة.    
من املمكن استبدال حالة اإلرضاب، بأحد األوضاع اآلتية، عىل أن يتناسب مع مجموعة الشباب التي نعمل    

معها: "مجموعة من الشباب تحاول الضغط عىل مجموعة أخرى للتدخني أو لتجربة املخدرات أو ملامرسة 
العنف ضد أقرانهم" أو "مجموعة من الشباب تحاول الضغط عىل أحد أعضائها للقيام بعالقة جنسية مع 

فتيات التقوا فيهن يف النادي اللييل. 
ندور عىل املجموعات الثنائية خالل عملها لنتأكد أنه يتم تطبيق الخطوات واألساليب بشكل جيد.   

ارفض! ارفض! بحزم 2

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تطبيق خطوات الرفض الحازم ومواجهة أساليب الضغط واإلقناع   

85 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
ستقومون بتمرين فردي حيث تحاولون اإلجابة عن األسئلة املرفقة    
ستعرضون عملكم ونناقش بعد ذلك   

2. نوزع أوراق العمل عىل املشاركني)ات( ومنهلهم بعض الوقت لتنفيذ العمل 
3. يعمل املشاركون عىل التمرين الفردي )10 دقيقة(

4. بعد االنتهاء نسأل من يرغب من املشاركني)ات( مشاركة أجوبته مع املجموعة الكربى )10 دقائق(
5. نناقش األساليب وكيف متت مواجهتها ونضيف أساليب أخرى وطرق مواجهة أخرى وخطوات الرفض الحازم. 

)15 دقائق( 
6. نلّخص )5 دقائق(

7. نرشح للمشاركني)ات( النشاط عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
اآلن وقد أصبحتم عىل علم بخطوات الرفض الحازم وبأساليب اإلقناع واملواجهة سوف تطبقونها ضمن    

مجموعات ثنائية. 
تختارون وضع حيث يحاول أحدكم الضغط السلبي عىل اآلخر الذي عليه أن يواجهه بأسلوب الرفض الحازم.    
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خطوات 

تنفيذ 

النشاط

ثم تتبادلون األدوار.    
8. تعمل املجموعات ونراقب عملها ونوجه عند الحاجة )15 دقيقة( 

9. يتشارك من يرغب بالخربة التي عاشها )10 دقائق(
10. نضيف بعض األمور التي لحظناها خالل مراقبة عمل املجموعات ونُلّخص خطوات الرفض بحزم وأساليب 

اإلقناع واملواجهة )10 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   
نسخ من ورقة العمل عىل عدد املشاركني)ات(   
ورقة لوح قالب كتب عليها خطوات الرفض بحزم   
ورقة لوح قالب كتب عليها أساليب الضغط وأخرى كتب عليها أساليب املواجهة.   

أوراق العمل

دراسة الحالة 
تصور بأنك تعمل مع اثنني من زمالئك يف ورشة عمل تصليح السيارات وتم تكليفك مع زمالئك من قبل صاحب 
الورشة بتقاسم العمل عليكم إىل ثالث مجاميع. فطلب منك زميلك، ترك عملك يف مجموعتك واالنضامم إليه يف 
عمله ملساعدته. املطلوب منك أن ترفض بطريقة إيجابية/السلوك الحازم بحيث ال تخرس زميلك وتكسب رضا 

صاحب الورشة. 
أكمل العبارات اآلتية 1-4 ومن ثم قم بصياغة األسئلة 7-5: 

1. عندما أترك عميل_____________________________
2. أخىش أن__________________________________
3. لذلك أرغب بأن______________________________
4. يك نتمكن من _______________________________

5. أكتب طلب رأي زميلك بصيغة سؤال:___________________
6. اكتب جوابك يف حال قبول أو رفض زميلك:____________________

7. أكتب رأيك يف حال تكرار رفض زميلك_____________________
8. اكتب سؤال يحث زميلك عىل مراجعة نفسه:________________________

9. اكتب سبب رفضك:___________________________________
10. اقرتح نشاط أو حل يريض الطرفني:______________________________

أفكار لنا!

نوجه املشاركني)ات(، عند الحاجة، للتوصل إىل أساليب الضغط واملواجهة.    
ندور عىل املجموعات الثنائية خالل عملها لنتأكد أنه يتم تطبيق الخطوات واألساليب بشكل جيد.   
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إدارة النزاع والتفاوض

معلومات مرجعية
ماذا نعني بالنزاعات؟

تعترب النزاعات جزًء طبيعيا من حياة كل إنسان 

وهي بحد ذاتها ليست سيئة لكن موقف الشخص 

تجاهها وردة فعله عليها تجعلها بناءة أو هّدامة. 

فنحن مختلفون ومنلك آراء ووجهات نظر مختلفة 

حول عدة أمور مام يضفي صبغة من الغنى 

والتشويق والتجدد. حني يتناقش الشباب حول 

موضوع ما، يعطي كل منهم وجهة نظره وأفكاره 

بناًء عىل خربته وتطلعاته ومواقفه واحتياجاته 

وقيمه ونظرته إىل الحياة، ويستمر النقاش والتفاعل 

غنياً إىل أن يتمسك كل فرد أو مجموعة من األفراد 

بأفكارها معتقدة  أنها وحدها عىل صواب وأن 

عليها وحدها أن تربح النقاش بدل من الوصول إىل 

فهم أو قرار مشرتك. فندخل يف نزاع تتوقف نتيجته 

عىل ردة فعل األشخاص وكيفية التعامل معه. هل 

سيتم اللجوء إىل العنف أم إىل الحوار؟ 

ويعرف النزاع عىل أنه "رصاع ُمفصح عنه بني 

طرفني عىل تواصل وترابط يدركون أن لديهم غايات 

متضاربة، موارد شحيحة وتدخل من قبل الطرف 

اآلخر لتحقيق هدفهم"46. 

"ميكن فهم النزاع كخطر وكفرصة. لذلك فالنزاع 

بحد ذاته ليس سيئاً؛ إن طريقة معالجته والتعامل 

معه تصنع الفرق"، كوملن رايدر انرتناشيونال، 

  .1997

كام يعرفه آخرون عىل أنه "تعارض املصالح والقيم 

واألفعال ووجهات النظر والتوجهات. والنزاع 

يبدأ عند حدوث التصادم ويأيت نتيجة للتفاعل 

والخالفات عندما ينظر األشخاص إىل األمور من 

وجهة نظرهم فقط"47. 

تحصل النزاعات عىل عدة مستويات؛ املستوى 

الشخيص، بني األفراد واملجموعات، بني الفرد 

والقانون وعىل املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي.

"في خضم الصعوبات توجد الفرص"، البرت اينشتاين

46 Looking out Looking In , 13th Edition, by Ronald Adler and Russel Proctor II, 2011
47 http://www.fao.org/docrep/w7504e/w7504e07.htm

سلبياإيجابيا

يجد الحلول للمشاكل والقضايا املهمة   

يرشك الجميع يف إيجاد الحلول   

يُنّفس االنفعاالت والقلق والضغوط بطريقة إيجابية   

يساعد األشخاص عىل اكتشاف بعضهم البعض والتعاون   

يطور التفاهم ومهارات التواصل واإلقناع والتفاوض    

يبدد االهتامم بنشاطات أخرى   

يؤذي روح وعزم الفرد أو الفريق    

يُفرّق بني األشخاص واملجموعات ويجعل التعاون صعباً   

يجعل تركيز األشخاص منصب عىل الفوارق    

يؤدي إىل سلوكيات خطرة كالقتال والشتم وغريها   

يكون النزاع:
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ما هي أسباب النزاعات؟

تنبع النزاعات من عدة أسباب يصعب تحديدها 

أحياناً ومنها: 

اختالف يف وجهات النظر نتيجة الختالف    

يف األهداف واأليديولوجيات واملبادئ والقيم 

واملعتقدات ودرجة الوعي واالستعداد والتوقعات 

واملوقع االجتامعي والخربة وغريها. 

اختالف يف مواقع السلطة؛ فقد ال يتقبل أحد    

املسؤولني يف املدرسة اإلصالحية مثالً أو الوالد يف 

العائلة أن نقرتح أمراً مبدعاً وجديداً إذ قد يأخذه 

عىل أنه تحدي لسلطته وقدراته.

إجبار الشخص عىل القيام بأمر ما يرفض القيام    

به.

وجود أدوار غري واضحة وسلطات غري محددة.    

تضارب الغايات وتضارب املصالح بني األشخاص    

و/أو املجموعات بحيث إن تحقيق أهداف األول 

متنع الثاين من تحقيق أهدافه. 

وجود صعوبة يف التواصل بني األشخاص.    

نقص يف التنسيق وتوحيد الجهود يف مهامت    

محددة. 

فهم مختلف للقوانني والقواعد ضمن العائلة أو    

املجموعة أو مكان العمل. 

وجود نزاعات سابقة مل يتم حلها مام يؤدي إىل    

القلق واإلجهاد ويعزز من إمكانية وقوة نشوء 

نزاعات أخرى.  

أسباب صحية كاألمراض النفسية والعصبية.   

أسباب اجتامعية-اقتصادية؛ كالحالة املعيشية    

والبطالة والفقر وغريها.

كام أن هنالك العديد من العوامل التي قد 

تساهم يف النزاعات؛ مثالً الدين واللون والجنس 

والجنسية واملستوى االقتصادي-االجتامعي. وتشكل 

األدوار االجتامعية أحد هذه العوامل؛ ففي بعض 

املجتمعات يتم الضغط عىل النساء والفتيات يك 

ال يعرّبن عن احتياجاتهن ورغباتهن ومُتْنْعن من 

قبل القانون واملجتمع من املشاركة يف عملية 

اتخاذ القرار التي تعترب من مهام الرجال والشبان، 

مام مينعهن من املشاركة يف عملية التفاوض لحل 

النزاعات اللوايت قد تكن طرفاً فيه. فضالً عن ذلك، 

إن منع النساء والفتيات من املشاركة والتمييز يف 

املعاملة والحقوق يولّد لديهن شعور باإلجحاف 

والظلم الذي قد يرتجم مبارشة بأزمة أو ينتظر أن 

تسنح الفرصة بذلك.

ما هي أنواع النزاعات التي قد يواجهها الشباب؟

النزاعات الشخصية التي يختربونها عندما    

يريدون اتخاذ القرارات مثالً.

النزاعات االجتامعية بني شخصني أو أكرث، مثالً    

بني شاب أو شابة وأحد أقرانهام، وبني الشابة وأمها 

وبني الشاب و املسؤول عنه أو بني الزمالء يف العمل 

أو األقران أو بني العامل وصاحب العمل أو صاحب 

املهنة والزبون. 

النزاعات ضمن املجموعة الواحدة، مثالً بني    

أعضاء من فريق كرة السلة/القدم أو بني فريق 
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العمل يف وحدة ما. 

النزاعات بني مجموعتني أو أكرث، مثالً بني حزبني    

أو بني اإلدارة واألساتذة وطالب املعهد أو املدرسة 

وغريها. 

ما هي مظاهر وديناميكيات النزاعات؟

يف أغلب األحيان بإمكاننا أن نتوقع حدوث النزاع 

ونحول دون تطوره يف حال تعاملنا معه بطريقة 

بّناءة منذ البداية. لكن ما يحصل عموماً هو اآليت: 

ينظر كل طرف يف النزاع إىل اآلخر عىل أنه سبب    

املشكلة ويتبادالن اللوم والتهجم.

يقل التواصل الفّعال املبني عىل االحرتام بني    

الطرفني. 

تّشتد االنفعاالت والتوتر ويتطور املوقف ليصبح    

عدائياً.  

يتفاقم املشكل ويزداد تعقيدا وتشويشا.    

يسود جو من الخوف والغضب مام يؤثر عىل    

عمليتي اإلصغاء والتواصل البّناء.

يتم استبدال السبب األصيل للنزاع بأمور أخرى    

إما مستجدة أو حدثت قبل النزاع.

تنعدم الرغبة بالتسامح أو تجاوز الخالف.    

ما هي مراحل حدوث النزاع48؟ 

املرحلة األوىل: احتامل نشوب النزاع

كيف تتم عملية التواصل بني الطرفني أو    

األطراف، هل يتوصل الطرفني أو األطراف إىل 

التواصل بوضوح؟ هل يتم توفري املعلومات 

الصحيحة والدقيقة واملرتبطة باملوضوع؟ 

ما هو نوع العالقة بني الطرفني أو األطراف؟ هل    

هنالك اختالف يف مواقع السلطة و/أو األدوار؟ هل 

هنالك عوامل أخرى أو اختالفات أخرى قد تؤثر 

عىل نشوب النزاع؛ مثالً اختالف يف اإليديولوجيات 

وغريها؟

ما هي نظرة كل من األطراف إىل األمر؟    

املرحلة الثانية: اكتشاف وإدراك احتامل حصول 

النزاع

هل يدرك أو يشعر األطراف أن هنالك نزاع؟    

يف بعض األحيان قد يدرك أحد األطراف أو    

الطرفان معاً أن هنالك أزمة لكن يفهمون الحقاً أن 

األمر مل يكن سوى سوء فهم وأنهام يتحدثان حول 

نفس األمر ولكن باستخدام كلامت مختلفة. 

يف أحيان أخرى قد يشعر الطرفان أن هنالك أزمة    

ويدركون ذلك فتقوى االنفعاالت وتصبح املواقف 

عدائية وحاقدة. 

املرحلة الثالثة: التحكم بالنزاع وإدارته

يف هذه املرحلة يحاول األشخاص بعد أن أدركوا أن 

هنالك نزاع بالتعامل مع هذا النزاع وذلك من خالل 

استخدام طرق مختلفة مناسبة للوضع واألشخاص 

املعنيني. )أنظر فقرة طرق إدارة النزاع الحقاً(    

املرحلة الرابعة: ظهور النزاع

يف حال فشلت املرحلة الثالثة، يظهر النزاع جلياً 

48 Conflict Negotiation Skills for Youth, UN , NY 2003
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للمرة األوىل ويرتاوح سلوك األطراف املتنازعة من 

خالف بسيط إىل مساءلة أو اعرتاض معلن إىل 

تهديد وإنذار إىل اعتداء جسدي عدواين وأخرياً إىل 

مسعى علني لتحطيم الفريق اآلخر. لذلك، نتابع 

محاولة إدارة النزاع.

املرحلة الخامسة: النتيجة

يف هذه املرحلة تظهر نتيجة النزاع التي كام ذكرنا 

سابقاً قد تكون إيجابية أو سلبية. ففي حال تم 

التوصل إىل قرارات جديدة وحلول إبداعية وتم 

االستجابة إىل احتياجات الطرفني وأصبحت العالقة 

أقوى واملواقف أكرث إيجابية تكون النتيجة إيجابية. 

أما يف حال توقفت عملية التواصل ومل يتم التوصل 

إىل حل مقبول من الطرفني وشعر أحد الطرفني 

أنه يف وضع الخارس بينام اآلخر رابح تكون النتيجة 

سلبية وقد يتأىت منها ترصفات عنيفة أو أزمات 

أخرى.   

كيف ميكن إدارة النزاعات؟

أوالً، من املهم أن نعي ويعي الشباب بعض املبادئ 

يف العمل عىل إدارة وحل النزاعات: 

أن النزاعات أمر طبيعي وليس بالرضورة سيئة؛   

إن طريقة التعامل مع النزاعات مهمة جداً؛   

مبقدرونا التعامل مع النزاعات دون اللجوء إىل    

العنف والشتم؛

لكل نزاع طريقة مختلفة بالتعامل معه؛    

ليس من املمكن حل أي نزاع يف حال مل يكن    

األطراف راغبني بذلك. 

ثانياً، نحن نحتاج ملهارات حياتية أخرى لنتمكن 

من إدارة النزاعات بطريقة فعالة وإيجابية، كمهارة 

التفكري النقدي والقدرة عىل التحليل والتساؤل، 

مهارة التفكري املبدع، مهارة اتخاذ القرار، القدرة 

عىل التواصل الفّعال، مهارة التفاوض والتعاطف.    

ثالثاً، بإمكاننا إتباع الخطوات اآلتية49: 

1. نحدد املشكلة واالحتياجات التي مل يتم تلبيتها 

عىل الصعيد الشخيص أو عىل صعيد أطراف النزاع 

ونطرح األسئلة عىل كافة املعنيني للحصول عىل 

49 Adapted from the Watershed information Network-Purdue University, http://www.ctic.purdue.edu/KYW/
brochures/manageconflict.html

كيف نعرّف التفاوض؟

تضم عملية التفاوض طرفني أو أكرث يحاول كل منهام    

الحصول عىل ما يريده من الطرف اآلخر والوصول يف 

النهاية إىل اتفاق أو حل مقبول من كليهام. 

يحدث التفاوض بصورة متواصلة ضمن األرسة بني    

األخوة واألخوات وبني األهل وأوالدهم وبناتهم ويف 

مكان العمل بني الزمالء واملوظفني والرؤساء واإلدارة 

والنقابات واملستشارين وغريهم ويف املدرسة ومنظامت 

املجتمع املدين بني األقران وبني الشباب والكبار ويف 

املحال التجارية عند رشاء سلعة ما وغريها من األماكن 

وميادين الحياة.  

ما هي مبادئ التفاوض؟

تكون عملية التفاوض ناجحة عندما تنتهي إما بحل 

مريض للطرفني )رابح-رابح( أو بالفشل )خارس-خارس( 

 وليس عندما تنتهي برابح واحد )رابح-خارس(. 

التفاوض مهارة حياتية ميكن ألي شخص أو شاب وشابة 

تعلمها واستخدامها يف الفرص اليومية مام يجعلنا 

نكتسبها.
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أكرب قدر من املعلومات )األسباب، املعنيني، إمكانية 

الحلول(. من املهم خالل هذه املرحلة أن نحرتم 

أنفسنا واآلخرين.

2. نحدد ما هي طرق إدارة النزاع األكرث مناسبة 

للحالة التي قد نستخدمها. لكن القرار النهايئ يتأثر 

بالحوار الذي سيجري مع الطرف اآلخر. 

3. نختار أفضل وقت ومكان للبدء بالحوار 

واملفاوضات.

4. مرحلة بدء التفاوض:

يبدأ أحد األطراف بالحوار؛    

نتوافق عىل:    

- قواعد الحوار: اإلصغاء والتعاطف، االحرتام، 

الرتكيز عىل املشكل وليس عىل األشخاص 

- املعلومات التي سيتم تداولها ومناقشتها وكيف 

سيتم التوصل إىل القرار 

نتأكد من أن الجميع عىل استعداد للمناقشة    

والتفاعل والوصول إىل حلول.     

5. مرحلة التفاوض: 

نطرح املشكلة واألسباب واالحتياجات واملخاوف    

والدوافع

ندرس وجهة نظر الطرف اآلخر   

نتفاوض حول الحل:   

- نحدد االحتامالت املتوفرة

- نقيم مختلف االحتامالت 

- نختار الحل األفضل 

نتأكد أن األمور واضحة للجميع ومن التزام    

الجميع بالعمل عىل تنفيذها

6. مرحلة ما بعد التفاوض:

ينفذ كل طرف النشاطات الخاصة به التي تم    

التوافق عليها

نتابع التواصل والعمل املشرتك   

مالحظة: بإمكاننا اللجوء إىل طرف ثالث محط 

ثقة وعىل إطالع باملوضوع ليجري عملية الحوار 

والتفاوض عىل أن يكون حيادي ويتمتع مبهارات 

التواصل وإدارة النزاع واتخاذ القرارات.  
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ما هي طرق إدارة النزاع ونتائج التفاوض؟

الهروبالتكيف/التنازلالتنافسالتسويةالتعاونطرق إدارة النزاع

خارس-خارسخارس-رابحرابح-خارسحل وسطرابح-رابحما هي النتيجة

ماذا نعني؟

تهدف إىل    
إيجاد حل 

يناسب جميع 
األطراف 

تدل عىل    
اهتامم متساوي 

بالعالقات  
اإلنسانية 
واألهداف 

ترشك الجميع    
يف تحسني العمل 

وتنفيذه
تعترب الطريقة    

الفضىل 

إيجاد حل    
وسط 

نحافظ    
عىل األهداف 
والعالقات يف 
الوقت نفسه

تعترب بديل    
ألسلوب التعاون

تعتمد عادة    
خصوصاً عندما 
يتمتع األطراف 
بنفس مستوى 

السلطة

ندافع عن    
وجهة نظرنا عىل 
حساب اآلخرين

نهتم كثرياً    
للغايات/

األهداف وال 
نكرتث بالعالقات  

اإلنسانية

أسلوب جيد    
عندما يقبل أحد 
األطراف أنه عىل 
خطأ وأن لديه 
الكثري ليخرسه 
والقليل لريبحه 

نهتم كثريا    
بالعالقات 
اإلنسانية 

دون االهتامم 
بالغايات/

األهداف

مبنية عىل نبذ    
النزاع فتعمل 
عىل تأخريه أو 
تجاهله بهدف 

إعطاء وقت 
لتهدأ األمور 

وتفادي املواجهة 
املبارشة  

عدم االهتامم    
بالغايات/
األهداف 

وبالعالقات  

اإلنسانية

ملاذا؟

جميع    

األطراف عليهم 

تحقيق غاياتهم 

يجب اإلبقاء    

عىل عالقات 

جيدة 

القبول بربح    

يشء مقابل 

خسارة القليل

ربط حل    

النزاع بالتنافس 

والتباري والربح

األمور    

املشرتكة أهم 

من األمور 

األخرى 

واالختالفات التي 

قد تؤثر عىل 

العالقات

األمور املتنازع    
عليها تافهة 

مواقف    
الطرف اآلخر 
قاسية وعنيدة

الوقت    
واملكان غري 

مناسبني للتحدث 

باألمر 

كيف؟

نستخدم    
مستوى عال من 
التعاون ومستوى 

منخفض من 
املواجهة

نناقش النزاع    
علنية

نجد حلول    
مبدعة تريض 

الجميع 
نعرتف    

مبصلحة اآلخر 
ونحمي مصالحنا 

يف الوقت ذاته

نتقابل    

يف منتصف 

الطريق ملا فيه 

خري املجموعة 

وتحقيق جزء من 

مطالبنا

نستخدم كل    

قوتنا لربح النزاع

نلجأ إىل الكثري    

من التعاون 

والقليل من 

املواجهة

نشدد عىل    

األمور املشرتكة 

ونخفف 
من أهمية 
االختالفات

نتعاون    

ونتواجه  بدرجة 

منخفضة

نطلب تأجيل    

املناقشة 

نُغرّي املوضوع    

أو نتجنبه 
ننسحب من    

الوضع
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متى؟

يرغب الجميع    

يف التعاون 

وإيجاد حل 

يثق الجميع    

ببعضه البعض

يرفض الجميع    

االستحواذ عىل 

اتخاذ القرار

يغري الكل    

تفكريهم عىل 

ضوء املعلومات 

الجديدة

يرغب الجميع    

بالعمل عىل 

تبديد األذى 

الشخيص وخيبة 

األمل

تربط األطراف    

عالقة متينة 

وطويلة األمد 

ال يحتمل    

األمر التسوية 

نظراً ألهميته

يرغب الجميع    

بالخروج بحلول 

مبدعة وفريدة 

يلتزم الكل    

بالطريقة نفسها 

للوصول إىل غاية 

املجموعة

يريد األطراف    

ربح الوقت من 

خالل التوافق 

عىل وضع 

يناسب الكل 

مؤقتاً أو الوصول 

إىل حلول رسيعة 

ومؤقتة ملشكلة 

معقدة

ال يعطي    

األطراف أهمية 

كربى لتحقيق 

جميع األهداف

يلتزم األطراف    

بشدة بغايات 

غري مرتابطة 

ببعضها البعض

تكون األمور    

متوسطة 

باألهمية 

يرفض الطرف    
اآلخر التعاون

يحتاج أحد    
األطراف إىل قرار 

ال شعبية له
يعرف أحد    

األطراف أنه عىل 
صواب وموقفه 

رضوري
يحتاج إىل    

قرار رسيع 
بسبب عدم توفر 
الوقت للوصول 
إىل نتيجة رابحة 

للطرفني 
املوضوع ليس    

مهام لدرجة 
التفاوض مطوال

تواجد    
شخصيات قوية 
تكسف اآلخرين

أحد األطراف    
يريد أن يحمي 

نفسه من 
شخص يريد 

االستفادة من 
وجود أشخاص 

غري قادرين عىل 
املنافسة

يدافع أحد    
األطراف عن 

حقوقه وموقعه  

تعترب املسائل    
غري مهمة ألحد 

األطراف كام هي 
بالنسبة للطرف 

اآلخر
يعرف أحد    

األطراف أن ليس 
بإمكانه الربح أو 

أنه عىل خطأ
تُعطى أهمية    

ألن يتفق 
الجميع 

كلفة الربح    
عىل املدى 

البعيد ال توازي 
ما هي عليه عىل 

املدى القريب
تكون األمور    

املشرتكة أهم من 
االختالفات

يريد أحد    
األطراف أن 
يرتك الطرف 

اآلخر يتعلم من 
أخطائه

يريد أحد    
األطراف 

املحافظة عىل 
رصيد لنزاعات 

أخرى

يعترب النزاع    
صغري مقارنة 

مبستقبل العالقة 
الذي يعترب عىل 

املحك
عدم توفر    

الوقت لحل 
النزاع

يوجد أمور    
أكرث أهمية من 

النزاع
عدم توفر    

فرصة ليطلع 
الطرف اآلخر 

عىل األمور التي 
تقلقنا

يكون أحد    
األطراف متأثر 

عاطفياً
يحتاج األمر    

مزيدا من 
املعلومات 

يرتتب عىل    
املواجهة كلفة 
تفوق فائدتها 

نرغب بتهدئة    
األمور ودرس 
وجهات النظر 

متى نختار أسلوب 

آخر؟ 

نريد حل    

رسيع وغري 

مكلف

ينتهز أحدهم    

ثقة اآلخر

قد نفقد أموراً    

مهمة 

عندما تكون    

مطالب أحد 

األطراف أكرب 

بكثري من 

أن تتحملها 

املجموعة

قد نزيد    

األمور سوءا

قد ينتقم    

الخارسون من 

الرابحني

عند إمكانية    

خسارة 

املصداقية 

والتأثري 

تفادي    

القرارات أو 

تأجيلها سيزيد 

األمور سوءا

القرارات تتخذ    

يف حالة التغيب 

أو اإلهامل
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يظهر الرسم أدناه العالقة بني طرق إدارة النزاع وأهمية املوضوع والعالقة:

املوضوع 

+

-
- +

العالقة

التنافس

التسوية/حل وسط

التعاون

الهروبالتكيف

من هم األشخاص الذين قد نواجههم خالل إدارة النزاعات؟

خالل العمل عىل إدارة النزاعات قد يواجهنا أنواع 

مختلفة من األشخاص الذين ال ميكننا أن نغري 

طباعهم ولكن بإمكاننا مواجهتهم ملنعهم من عرقلة 

العملية50.

كيف نتعامل معهم؟أنواع األشخاص

يجادلون ويعربون عن آرائهم وكأنها وقائع يتصيدون    

اآلخرين ويطلقون العبارات القاسية خالل االجتامعات لكن 

يتفادون املواجهات الفردية

نلفت انتباههم من خالل استخدام اسمهم كبداية    

لجملتنا

نحافظ عىل تواصل العني ونعطيهم الوقت إلشاحة النظر   

نواجههم دون شجار    

نقرتح أن يجلسوا ملتابعة النقاش   

نلفت االنتباه إليهم جهارا وإىل الطريقة التي    

يستخدمونها

نحصل عىل آراء اآلخرين   

نقرتح بدائل للنزاع املبارش   

نقاطعهم بتهذيب ونتحكم بالوضع   يتذمرون دامئاً ويجدون األخطاء يف اآلخرين دونهم   

نستخلص من الوقائع   

نطلب منهم أن يقدموا شكواهم كتابة   

يؤمنون أن ال يشء جديد سوف ينجح ويعطلون عمل    

املجموعة

نعرتف لهم بالشق الحقيقي ملا يقولوه    

نذكر بالنجاحات السابقة   

نتفادى أن نقول أنهم مخطئون وأننا عىل صواب   

50 "How to Disagree without Being Disagreeable", Fast Company Magazine, November 1995 issue, Don Wallace 
and Scott McMurry. http://pf.fastcompany.com/online/01/disagree.html
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نعطيهم الوقت للسيطرة عىل غضبهم   يفتعلون نوبات غضب تتفاقم برسعة   

نطلب منهم بهدوء التوقف عن ترصفهم ألنه يؤثر سلباً    

عىل العملية

نطلب منهم االجتامع عىل حدا    

نطلب من أحد األشخاص املقربني منهم تهدئتهم    



6٧

دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق | المهارات الحياتية - االجتماعية

األنشطة المقترحة

النزاع إيجابي...سلبي!

النزاع: أنواع وأسباب!

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف النزاع   
إدراك أن النزاع بإمكانه أن يكون فرصة وخطر   

40 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نطرح عىل املشاركني)ات( السؤال اآليت: "ما هو النزاع؟" )10 دقائق(
2. ندون اإلجابات عىل اللوح القالب ونحاول تصنيفها تحت خانتني إيجابية أم سلبية. يف حال مل نتمكن من 

ذلك نقرأ اإلجابات ونعلق بناء عىل ما ورد
3. نُعرّف النزاع ونضيف أن النزاع ميكن أن يكون "خطر" و "فرصة" يف الوقت نفسه )5 دقائق(

4. نطلب من كل مشاركني)تني( متجاوَريْن أن يتناقشا ويعطيا إجابة واحدة حول "كيف ميكن أن يكون النزاع 
خطرا أو فرصة؟" )5 دقائق(

5. نطلب بالتسلسل من كل مشاركني)تني( إعطاءنا الجواب الذي اتفقا عليها )10 دقائق(
نناقش األجوبة مع املشاركني)ات( ونُلّخص أنه يف حال متّكن اإلنسان من التعامل مع النزاع بطريقة إيجابية 

خالقة سيصبح النزاع حينها فرصة وإذا فشل فسوف يتحول النزاع إىل خطر. ومن هنا أهمية أن نتمتع مبهارة 
إدارة النزاع والتفاوض )10 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم    

--أوراق العمل 

أفكار لنا! 
نُركّز أن هدف هذا النشاط هو النزاع وأنه سيتم التعاطي مع عملية التفاوض وإدارة النزاع من خالل    

متارين أخرى 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تحديد أنواع النزاع    
تحديد أسباب النزاع    
تحديد العوامل الخارجية املساعدة عىل النزاع    
تعداد مظاهر نشوء النزاع   

45 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
سننفذ عمل مجموعات بحيث تعمل كل مجموعة عىل بعد من أبعاد النزاع   
ستجيب املجموعة األوىل عىل السؤال األول واملجموعة الثانية عىل السؤال الثاين وهكذا دواليك   

2. نقسم املشاركني)ات( إىل 4 مجموعات ونزود كل مجموعة بسؤالها
3. منهلها بعض الوقت إلنجاز العمل وتدوين اإلجابات عىل ورقة لوح قالب )15 دقيقة( 

4. تعرض كل مجموعة عملها، نناقش ونضيف عند الرضورة )20 دقيقة(
5. نلخص )5 دقائق(
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املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم    
بطاقات كتب عىل كل منها أحد األسئلة من ورقة العمل    
أوراق لوح قالب مكتوب عليها مسبقاً مضمون األسئلة    

أوراق العمل 

أسئلة عمل املجموعات  
املجموعة األوىل: ملاذا قد يحدث نزاع؟   
املجموعة الثانية: ما هي العوامل الخارجية عن املشكل والتي قد تساعد عىل النزاع؟    

املجموعة الثالثة: ما هي أنواع النزاعات التي قد تواجه الشباب؟    

املجموعة الرابعة: ما هي مظاهر نشوء النزاع؟   

أفكار لنا! 

خالل عمل املجموعات، نتنقل بينها ونتأكد من أن األسئلة مفهومة وأن املجموعة تناقش يف االتجاه    
الصحيح. 

نُركّز أن هدف هذا النشاط هو النزاع وأنه سيتم التعاطي مع عملية التفاوض وإدارة النزاع من خالل    
متارين أخرى.  

والدة متعسرة! 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعداد مراحل حدوث النزاع    

75 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نُذكّر املشاركني)ات( مبفهوم النزاع ونُضيف أن النزاع يتكون عىل مراحل سنقوم باكتشافها من خالل قصة 

فادي ومازن )5 دقائق( 

2. نرشح النشاط للمشاركني)ات( كام ييل: ستعملون ضمن مجموعات الستكامل القصة التي سنزودكم بها. 

القصة تتناول تطور نزاع بني شابني وعليكم استناداً إىل مراحل نشوب النزاع )ورقة عمل 2( إكاملها وخلق نزاع 

مستعينني باألسئلة املطروحة.  )5 دقائق(

3. نقّسم املشاركني)ات( إىل 4 أو 5 مجموعات ومنهلهم الوقت للعمل عىل استكامل القصة )20 دقيقة ( 

4. تعرض املجموعات عملها )15 دقيقة( 

5. نرشح ونناقش الخطوات بالتفصيل بعض عرض جميع املجموعات  )15 دقائق( 

6. نناقش مع املجموعة:"كيف كان بإمكان فادي ومازن تفادي النزاع الذي حصل بينهام"؟ )10 دقائق( 

7. نلخص بأن: النزاعات أمر طبيعي وليس بالرضورة يسء، إمنا طريقة الرد عىل النزاعات مهمة جداً. وكل منا 

ميلك الحكمة واملعرفة للرد عىل النزاعات دون استخدام العنف. إن ورشات العمل والتدريبات توجهنا للتعامل 

مع النزاعات ولكنها ال تعطينا وصفات سحرية. )5 دقائق(  

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   

نسخ من القصة عىل عدد املشاركني)ات(   

نسخ من ورقة العمل 2 عىل عدد املشاركني)ات(    
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أوراق العمل 

ورقة عمل 1: نص القصة

نُكمل القصة...
اليوم يلعب فريق .......... و فريق.................املباريات النهائية لهذا املوسم    
يقوم الشباب يف املدرسة مبتابعة املباريات.   
يقول مازن لفادي وهو من مشجعني الفريق الخصم:"أنت متأكد من دعوتنا لحضور املباراة سوياً! هل    

أنت مستعد لرؤيتنا نفرح ونهلل لفوز فريقنا وخسارة فريقك!"
يجيب فادي:"أنت تحلم! يف آخر لقاء لهام فاز فريقي، أتذكر؟"    
مازن:"لقد حالفكم الحظ املرة املاضية!" ويلتفت إىل أسامة قائالً:"ال ميكنني أن أتخيل كيف سيكون وضعه    

إذا خرس فريقه فهو ال يتقبل الخسارة". 
أىت أصدقاء فادي لحضور املباراة... ها قد شارفت املباراة عىل النهاية خمس دقائق ويصفر الحكم نهاية    

املباراة. وإذا بالحكم يعلن رضبة جزاء لصالح فريق مازن! الكل دهش، حتّى مازن. مل يتوقع احد بأن هذه 
الكرة ستحسب رضبة جزاء  

غوووووووووووووول! .......   

ورقة عمل 2- مراحل تطور النزاع: 

املرحلة األوىل: احتامل نشوب النزاع
هل يتواصل الطرفني أو األطراف بوضوح؟   
هل يتم توفري املعلومات الصحيحة والدقيقة واملرتبطة باملوضوع؟   
ما هو نوع العالقة بني الطرفني أو األطراف؟   
هل هنالك اختالف يف مواقع السلطة و/أو األدوار؟ هل هنالك اختالفات أخرى قد تؤثر عىل نشوب النزاع؛    

مثالً اختالف يف اإليديولوجيات وغريها؟
ما هي نظرة كل من األطراف إىل األمر؟   

املرحلة الثانية: اكتشاف وإدراك احتامل حصول النزاع
هل يدرك األطراف أن هنالك نزاع؟    
هل يشعرون بذلك؟    

املرحلة الثالثة: التحكم بالنزاع وإدارته
هل يحاول األطراف التعامل مع النزاع؟    
ما هي الطرق التي يستخدمونها؟    

املرحلة الرابعة: ظهور النزاع
بعد فشل املرحلة الثالثة،   
هل ظهر النزاع جلياً للمرة األوىل؟  )خالف بسيط ، مساءلة، اعرتاض معلن، تهديد وإنذار، اعتداء جسدي،    

مسعى علني لتحطيم الفريق اآلخر( 

املرحلة الخامسة: النتيجة
ظهور نتيجة النزاع ميكن أن تكون إيجابية أو سلبية.   

أفكار لنا! 

من املمكن أن نزود املجموعات بقصة مختلفة عىل أن تكون نابعة من الواقع املعاش للشباب. لكن    
سيتطلب ذلك وقت أطول للعرض واملناقشة. 

ندور عىل املجموعات ونتأكد من فهمها ملراحل النزاع.     
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كيف أتعامل مع النزاعات؟

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تحديد طرق التعامل مع النزاعات   

45 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نذكر املشاركني)ات( مبفهوم النزاع وان هناك طرق عديدة ميكن استعاملها إلدارة النزاع ) 5 دقائق(

2.  نرشح التمرين للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: ستعملون ضمن 5 مجموعات وتحاولون ملئ جدول 

الطرق الخمس للتعامل مع النزاع مستخدمني العبارات التي سنزودكم بها.  ) 5 دقائق(

3. نقسم املشاركني)ات( عىل 5 مجموعات ونوزع عليهم الجدول )ورقة عمل( وقصاصات مكتوب عليها 

عبارات الطرق الخمس إلدارة النزاع ) 5 دقائق(

4. تعمل املجموعات عىل إمتام الجداول )15 دقيقة( 

5. نعطي اإلجابات وتقوم املجموعات بتصحيح جداولها ومن ثم نتأكد من الجداول ونعلن املجموعة الفائزة 

تلك التي لديها أكرب عدد من اإلجابات الصحيحة )10 دقيقة(

نناقش ونلّخص الطرق الخمسة مركزين عىل تعريف الطريقة وأهميتها وكيف ومتى يتم استخدامها معطني 

أمثلة )15 دقائق(  

املوارد 

الالزمة

نسخ من ورقة عمل  عىل عدد املشاركني)ات(   

5 مجموعات من القصاصات للطرق الخمس إلدارة النزاع   

رشيط الصق     

أوراق العمل 

جدول طرق التعامل مع النزاعات:

أفكار لنا!

نخلق جو من الحامس خالل املرحلة األوىل    

نؤكد عىل أهمية محاولة اعتامد دامئاً طريقة التعاون أو التسوية عند إدارة النزاعات ولكن يف بعض    

األحيان قد نضطر إىل الطرق الثالث األخرى. 

ال ميكن استعاملها 
يف حالة:

ميكن استعاملها 
يف حالة: 

ماذا يحصل إذا 
استعمله؟ 

التنافس 

التعاون

التسوية

النكران/ التجنب

التكيف 
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أتعامل مع النزاعات...

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تطبيق طرق التعامل مع النزاعات   

60 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت:  )5 دقائق(

سرنوي عليكم وضع نزاع    

ضمن عمل مجموعات ستحرضون لتمثيلية تظهر أحد طرق إدارة النزاع التي سنوزعها عليكم   

ثم ستعرضون التمثيلية وسنناقش      

2. نروي لهم الوضع )ورقة العمل 1(. )5 دقائق(

3. نوزع عىل كل مجموعة طريقة من طرق التعامل مع النزاعات. 

4. تعمل كل مجموعة عىل تحضري متثيلية لتظهر كيف ستتعامل مع هذا النزاع عىل أن تستخدم الطريقة 

املعطاة إليها. )10 دقائق( 

5. تعرض كل مجموعة متثيليتها ونناقش بعد كل عرض فنبدأ بسؤال املجموعة عن طريقة التعامل ونقرتح 

التعديالت واإلضافات عند اللزوم. )35 دقائق( 

6. نستخلص أهمية استخدام الطريقة املناسبة. )5 دقائق( 

املوارد 

الالزمة

ورقة العمل 1   

5 نسخ من صفحة طرق إدارة النزاع حيث يشار يف كل واحدة منها إىل طريقة من الطرق الخمسة لتعمل    

عليها املجموعة )ورقة العمل 2(

أوراق العمل 

ورقة العمل 1- وضع نزاع 

يدعوكم رب العمل إىل اجتامع يف مكتبه ويعلمكم مبا ييل:"هذا العام لن أمتكن من إعطاء مكافئة مالية 

للجميع؛ لذلك قررت أنكم ستأخذون أربعة أيام عطلة مدفوعة األجر بدالً من املكافئة املالية، وعليكم أن 

تربمجوا هذه العطل يك يبقى املعمل مفتوحاً وعىل الجميع أن يأخذ األيام األربعة هذه خالل الشهر الحايل 

والشهر القادم إىل أبعد حد". الجميع مستاء من هذا القرار، فلقد اعتادوا أن يرصفوا هذا املبلغ اإلضايف السنوي 

عىل سد احتياجاتهم كام أن البعض قد أخذ فرصته السنوية. 

ورقة عمل 2 – اقرتاح لنصوص التمثيليات

الهروب )خارس- خارس(

أقرتح تأجيل مناقشة املوضوع ألنه موضوع بسيط ال يستدعي املناقشة. هناك أمور أهم علينا مناقشتها. كام 

إنه يبدو أنك قد قررت عدم منحنا املكافأة املالية ونحن ال نريد الدخول يف مواجهة معك.

التنازل )خارس – رابح(

بالنسبة لنا املكافأة ليست مهمة جدا كام أنها ستكلفك كثريا إذا أعطيتنا جميعنا املكافآت بينام خسارة كل 

واحد منا قليلة ونحن ال نريد أن نخرسك ونرتك األمر لضمريك لتقدير الحالة.

التنافس )رابح – خارس(

إن املكافأة هي حق من حقوقنا وال نسمح ألحد بحرماننا منها،بالنسبة لك املبلغ ضئيل ولكنه بالنسبة لعائالتنا
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أوراق العمل

كبري. ال ميكن أن تبقى أنت املستفيد دامئا، ميكننا أن نرتك العمل إذا بقيت مرصا عىل رأيك واملوضوع ال يستحق 

كل هذه املناقشات ألننا محتاجون للمكافئات اآلن. عليك التفكري مبصلحتنا كام تفكر مبصلحتك.

التسوية )حل وسط(

نحن بحاجة للمكافأة ونقدر وضعك املايل املتعرس ولكن تحويل املكافأة إىل أربعة أيام إجازة لن يفيدنا. ممكن 

أن نلتقي يف منتصف الطريق متنحنا جزء من املكافأة وتقلل أيام العطل.

التعاون )رابح - رابح(

علينا أن نفكر بسبب املشكلة، ملاذا مل مير املعمل بضائقة مالية سابقا ونحن الزلنا نعمل بنفس الجدية، قد 

يكون من األفضل أن نعمل سوية عىل زيادة اإلنتاجية ونغري طريقة العمل وميكن تأجيل املكافأة للعام القادم 

وال نأخذ األيام األربعة إجازة ألن أغلبنا أخذ إجازته السنوية وبدال من ذلك نحسن إنتاجية العمل

ونوعية املنتجات. يهمنا أن تربح وأن نحصل عىل مكافأة مجزية، مصلحتنا مشرتكة، ال نريد أن نغمض أعيننا 

عن املشكلة الحقيقية التي قد تتكرر يف السنة القادمة ونعاين منها جميعا.

أفكار لنا!

ندور عىل املجمعات خالل فرتة تحضريها للتمثيلية ونتأكد من أن األهداف واضحة وننتبه إىل أن التمثيلية    

ستتضمن طريف النزاع وتستخدم الطريقة املعطاة للمجموعة. من املمكن االستعانة بالنصوص يف ورقة العمل 

2 يف حال تعرثت املجموعات يف مهمتها.

 نتأكد خالل وبعد عرض التمثيليات أنه مل يتم املساس مبشاعر أحد أو جرحها ونتدخل قبل حدوث ذلك    

إذا استطعنا. 

نؤكد عىل أهمية محاولة اعتامد دامئاً طريقة التعاون أو التسوية عند إدارة النزاعات ولكن يف بعض    

األحيان قد نضطر إىل الطرق الثالث األخرى.  

مراحل...مراحل 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعداد مراحل إدارة النزاع    

40 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نُذكّر املشاركني)ات( مبفهوم النزاع وأننا حينام نصل إىل مرحلة الخطر علينا إتباع خطوات معينة إلدارة وحل 

النزاع. )5 دقائق(

2. نرشح التمرين للمشاركني)ات( مسبقاً عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(

سنوزع عىل 6 مشاركني)ات( متطوعني من بينكم بطاقة كتب عليها عنوان مرحلة من مراحل عملية إدارة    

النزاع )ورقة العمل(

يختار املتطوعون الستة مجموعة من املعاونني )2-3( من بقية املشاركني)ات( للتداول معهم عن معنى    

الخطوة ومكانها يف تسلسل الخطوات

بعد ذلك عليكم الوقوف بالتسلسل الذي ترونه منطقياً   

3. نطلب من املشاركني)ات( ستة متطوعني، نعطي كل منهم بطاقة من البطاقات

4. يختار كل متطوع معاونيه 

5. ننفذ التمرين )10 دقائق(
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خطوات 

تنفيذ 

النشاط

6. عندما يقف املتطوعون الستة بالتسلسل الذي يرونه مناسباً، يرشح كل منهم مضمون خطوته أو مرحلته. 

)10 دقائق( 

7. نناقش تسلسل الخطوات واملراحل ومضمون كل منها ونضيف عند الحاجة. )10 دقائق( 

نلصق الخطوات واملراحل بالتسلسل عىل اللوح القالب. 

املوارد 

الالزمة

6 متطوعني    

بطاقات كتب عىل كل واحدة منها بالخط الكبري خطوة من خطوات إدارة النزاع   

نسخ من ورقة العمل عىل عدد املشاركني)ات(   

أوراق العمل 

مراحل وخطوات إدارة النزاع  

1. االعرتاف بوجود مشكلة واالحتياجات

2. تحديد طريقة إدارة النزاع  

3. اختيار أفضل وقت ومكان للبدء بالحوار واملفاوضات

4. مرحلة بدء التفاوض

5. مرحلة التفاوض

6. مرحلة ما بعد التفاوض

أفكار لنا!

نشدد بأننا نحتاج للعديد من املهارات الحياتية األخرى للتمكن من إدارة النزاعات بطريقة فعالة    

وإيجابية.

ندخل بتفاصيل كل مرحلة من املراحل؛ بدء التفاوض، التفاوض وبعد التفاوض.    

نطلب من املشاركني واملشاركات تطبيق الخطوات الست إلدارة النزاع ضمن العائلة أو مع األقران    

واألصدقاء والرجوع إلينا بخربتهم ومالحظاتهم.

من املمكن استبدال النشاط بلعب دور يظهر مراحل إدارة النزاع، عىل الشكل اآليت: أنت مرشد سياحي    

لآلثار، قمت برحلة مع مجموعة من السياح إىل مدينة بابل األثرية. خالل الرحلة، تشهد اختالف وجهة 

نظر بني سائحني حول توقيتات الربنامج؛ فالسائح األول يرغب أن يزور املتحف األثري يف املدينة قبل الفقرة 

الثانية من الربنامج التي تنص عىل التسوق من مركز املدينة والتي كانت بطلب من السائح الثاين. يتفاقم 

الوضع بني السائحني ويصل إىل حد االنفجار. ييل لعب األدوار نقاش: 

- ما هو سبب النزاع بني السائحني؟

- إىل أية مرحلة وصل هذا النزاع؟

- ماذا حاول املرشد أن يقوم به؟

- ما هي طريقة إدارة النزاع التي استخدمها؟

- ما هي النتيجة؟    
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دبلوماسية تفاوضية 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تطبيق مراحل إدارة النزاع    

70 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(

ستنقسمون إىل مجموعتني كبريتني بحيث سنضعكم يف وضع نزاع وعليكم التفاوض.    

ستحرضون الوضع ملدة 10 دقائق   

وضع النزاع هو عىل الشكل اآليت: هنالك غرفة فارغة يف املركز و سيتم تخصيصها للنشاطات. هنالك    

اختالف بني وجهتي نظر الشباب والعاملني مع الشباب عىل كيفية استثامرها. 

2. نقسم املشاركني)ات( إىل مجموعتني؛ مجموعة شبابية ومجموعة عاملني مع الشباب. )5 دقائق(

3. تُحرض املجموعات )10 دقيقة( 

4. نُنّفذ الوضع يف حالة )25 دقيقة( 

5. بعد االنتهاء، نسأل ونناقش: )20 دقيقة(

ماذا شعرتم؟    

ما هو الهدف الذي أرادت كل مجموعة بلوغه؟    

ما هي النتيجة؟    

كيف توصلوا إليها؟ ما هي طرق إدارة النزاع التي تم استخدامها؟   

كيف كانت عملية التواصل خالل التفاوض؟    

6. نلّخص أهمية وطرق إدارة وحل النزاع )5 دقائق(  

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   

أوراق العمل 

--

أفكار لنا!

نكون يقظني إلمكانية أن تزداد درجة التصادم خالل الوضع يف حالة.    

نرشح للمشاركني)ات( أن الوضع الذي اختربناه مل يكن حقيقي وأن علينا ترك املشاعر املزعجة التي قد    

تكون تكونت جانباً.  

نطلب من املشاركني واملشاركات تطبيق أساليب التفاوض الخمسة.   
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هناك بديل للنزاع )١( 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تحديد مراحل تطور النزاع واسبابه    

50 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(

نحتاج إىل متطوعني للعب أدوار حيث يلعب أحدهم دور موظف يف مركز تشغيل والثاين دور شاب    

يبحث عن عمل. 

سييل لعب األدوار نقاش، لذلك املطلوب من الباقيني الرتكيز عىل لعب األدوار وتدوين مالحظاتهم.    

2. نرشح األدوار للمتطوعني ومنهلهم بعض الوقت للتحضري )5 دقائق(

3. يؤدي املتطوعان لعب األدوار فيام يتابعهام البقية ويسجلون املالحظات )10 دقائق( 

4. نناقش مع املشاركني)ات( ما ييل: )25 دقيقة(

ماذا حدث بني موظف التشغيل والشاب طالب العمل؟   

ما هو سبب/مسبب تطور النزاع؟    

كيف تطور النزاع؟    

ماذا كانت نتيجة النزاع؟   

5. نلخص أسباب النزاع ومراحل تطور النزاع 

6. نختم النشاط بأنه يف نشاط آخر سنحاول مساعدة الطرفني عىل إدارة النزاع والبحث عن بديل له )5 دقائق( 

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   

متطوعني )2( للعب األدوار   

أوراق العمل 

دور موظف التشغيل
انت موظف يف مركز تشغيل مسؤول عن قسم إيجاد الوظائف للعاطلني عن العمل. اتصل بك صاحب عمل يبحث 
عن عامل ماهر يف تشغيل املكائن. راجعت سجالتك واتصلت بالسيد حميد قاسم وطلبت منه مراجعتك يف اليوم 

التايل الساعة العارشة.
جاء السيد حميد قاسم يف اليوم التايل متأخرا ساعة واحدة عن موعده. قمت بتوبيخه عىل تأخره. ثم عرضت عليه 
العمل. ولكنه طرح عليك أسئلة عديدة عن نوع العمل ومقدار الراتب وظروف العمل. مل تستطع اإلجابة عن كافة 

أسئلته ألنك ال متلك كل املعلومات وأصبحت عصبيا ألنك اعتقدت إنه يتحجج وال يريد العمل فهددته بشطب 
اسمه من سجالت املركز.

دور الشاب  
أنت شاب عاطل عن العمل، سجلت يف مركز التشغيل منذ تسعة اشهر ومل يتم إيجاد عمل لك لغاية اليوم. اتصل 
بك موظف التشغيل وطلب منك الحضور يف اليوم التايل الساعة العارشة. وصلت الساعة العارشة ولكن سكرترية 
املوظف أخربتك إنه مشغول مبكاملة هاتفية. انتظرت ساعة واحدة إىل أن قابلته. بدأ بتوبيخك عىل تأخرك عن 
املوعد. رشحت له السبب ثم عرض عليك العمل برسعة وطالبك باملوافقة أو الرفض. سألته عن طبيعة العمل 

وراتبه وظروفه لكنه انزعج من كرثة األسئلة وطالبك مرة ثانية باملوافقة أو الرفض وهددك بشطب اسمك من سجل 
املركز إذا رفضت. أجبته بعصبية إنك تنتظر منذ تسعة أشهر وإنك ستشتكيه ملديره وخرجت من الغرفة منزعجاً. 

أفكار لنا!
نرشح ملن يؤدي الدور الهدف من الدور ونعطيه املجال للتحضري واإلضافة منبهني إىل أن ال يؤثر ذلك عىل    

الدور.
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هناك بديل للنزاع )2( 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تطبيق مراحل إدارة النزاع    

55 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نذكر املشاركني)ات( بالنزاع الذي حدث بني السيد حميد قاسم وموظف التشغيل )5 دقائق(

2. نرشح هدف النشاط بأننا سنحاول من خالل مرسحية حيث سيؤدي املتطوعان نفسهام )يف حال رغبا بذلك( 

أدوارهام القدمية محاولني إدارة النزاع بأسلوب جديد.

3. يؤدي املتطوعان أدوارهام بناء إىل النص املعطى إليهام مسبقاً لتحضريه )10 دقائق(

4. نناقش مع املشاركني)ات(: )25 دقائق(

ماذا حاول املتطوعان أن يفعال خالل املرسحية؟    

ما هو رأيكم بأسلوب إدارة النزاع وما مدى فاعليته؟    

هل من أساليب أخرى؟   

هل من املمكن أن تطبقوا هذا األسلوب يف حياتكم اليومية وما هي الصعوبات التي قد تواجهونها؟   

5. نلخص أساليب إدارة النزاعات معطني أمثلة )15 دقيقة(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   

كامريا فيديو   

أوراق العمل 

نص الحوار

املوظف: أهال بك. هل من املمكن لو سمحت أن تفرس يل سبب تأخرك عن املوعد.

حميد: لقد حرضت الساعة العارشة متاما وأخربتني السكرترية أنك مشغول مبكاملة هاتفية. فانتظرت أن تناديني.

املوظف: كنت بانتظارك. يبدو إنه حصل سوء فهم أعتذر عنه. اآلن هل تفرس يل سبب عدم قبولك العمل وأنت 

تعرف صعوبة الحصول عىل فرصة عمل هذه األيام وكم بذلنا من جهد للحصول عىل هذا العمل.

حميد: أنا مقدر لجهودكم وأنا بحاجة ماسة للعمل ولكنني أردت أن أستفرس عن نوع العمل، األجر، واملوقع. إنني 

أشعر أن ترشيحكم يل لهذا العمل هو تقدير منكم لكفاءايت. أحتاج إىل هذه املعلومات ألتخذ قراري باملوافقة أم 

ال. ألنني يف حال وافقت أريد أن أكون ملتزما مع صاحب العمل يك ال يأخذ فكرة سيئة عن مركزكم فيام لو تركته 

الحقا. كام أن معرفتي لألجر، يعزز من استمراري يف العمل. بالنسبة يل العمل مهم وبالنسبة لكم تريدون كسب 

ثقة صاحب العمل بصحة ترشيحكم عىل ما اعتقد.

املوظف: وملاذا مل تقل يل ذلك؟

حميد: ألنك كنت عصبيا

املوظف: كنت عصبيا ألن طريقة رفضك كانت رسيعة وبأسلوب غري مقبول. أشعرتني وكأنك ال تحتاج للعمل.

حميد: أعتذر عن ذلك

املوظف: إذن دعنا نوفر لك ما تريده من معلومات ونلبي طلب صاحب العمل برسعة ألنه بحاجة ماسة لشخص 

يقوم باملهام. أقرتح عليك لو تذهب غدا إىل صاحب العمل يف موقع العمل لتسأله عن طبيعة العمل واألجر ثم 

تعود يل لتخربين النتيجة.

حميد: تقول إن صاحب العمل مستعجل جدا، ما رأيك لو ذهبت إليه اليوم. أرجو أن تتصل به لتتأكد من وجوده 
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نتفاوض!

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 

تحديد مربرات الرفض أو القبول      

مامرسة بعض  أساليب مواجهة ضغط األقران أو الرفض الحازم   

تطبيق خطوات الرفض الحازم ومواجهة أساليب الضغط واإلقناع   

75 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط  للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(

سنطرح عليكم حالة /قضية يف معمل ما ستقومون مبناقشتها للوصول إىل الحل املناسب.   

سنطلب من تسعة أشخاص التطوع للعب دور ممثيل اللجان النقابية عىل أن يشكل كل ثالثة  لجنة من    

اللجان الثالثة. أما بقية املشاركني فيمثلون العامل يف املعمل.

2. نقرأ املشكلة عىل املشاركني)ات( ونوزع عىل املشاركني)ات( النصوص أو األسئلة كل بحسب أدواره )10 

دقائق(

3. ننفذ الوضع يف حالة )40 دقيقة(

4. نناقش ونستخلص أساليب التفاوض والحل الذي تم التوصل إليه )20 دقيقة(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   

أوراق كبرية   

نسخ من أوراق العمل    

أوراق العمل 

املشكلة

أنتم عامل تعملون يف معمل خاص منذ سنوات. قررت الحكومة إعطاء منحة للعامل يف القطاع الحكومي 

والخاص عىل حد سواء. لغاية اآلن، مل يدفع لكم صاحب العمل املنحة ألنه فوجئ بالقرار وهو متعرس. كام أنه 

مل يعدكم بيشء. لكن عرفتم أن عامل املعامل األخرى قد استلموا املنحة. تم مناقشة األمر يف اللجان النقابية 

وبرزت ثالث آراء متباينة. 

املطلوب مناقشة املشكلة مع اللجان النقابية ومن ثم التصويت عىل القرار املناسب. 

اللجنة األوىل:  نحن مع إعالن اإلرضاب الفوري للضغط عىل صاحب العمل وليك ال يتامدى يف هضم حقوقنا 

ألنه ميلك املال وال يشعر بحاجتنا.

اللجنة الثانية: نحن ضد اإلرضاب. نحن نخاف من انتقام صاحب العمل إذ قد يفصلنا إذا عارضناه.

اللجنة الثالثة: نحن ال منانع يف اإلرضاب ولكن نقرتح إعطاءه مهلة أسبوع واحد لتدبري أمره. ويف حالة عدم دفعه

أوراق العمل

وتسأله إن كان لديه وقت ملقابلتي وسأخربك النتيجة بالهاتف.

املوظف: اقرتاح رائع فنحن سنلبي طلبه الرسيع وإذا مل تقتنع بالعمل وتخربين بالهاتف سنبحث رسيعا عن شخص 

آخر قد يناسبه العمل أكرث منك. وبهذا نلبي رغبتك وحاجة صاحب العمل وقد نوفر فرصة لشخص آخر.

أفكار لنا!
يذكر املدرب املشاركني)ات( بتسجيل مالحظاتهم ومقارنة أسلوب الحوار مع األسلوب القديم.   

نعطي النص مسبقاً للمتطوعني لتحضريه   
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أوراق العمل

املنحة بعد هذه املدة، نعلن إرضاب جزيئ وإذا أرص عىل موقفه نعلن إرضاب تام. يجب أن نتفهم أن صاحب 

العمل قد يكون محرجا حيث تفاجأ بقرار الحكومة. فضالً عن ذلك، صاحب العمل مل يفعلها سابقا. كام أن 

إتحاد العامل سيساندنا إذا طبقنا هذه املعايري املتفق عليها واملحددة يف قانون العمل.

بقية املشاركني)ات( يوجهون أسئلة إىل اللجان الثالث، كام ييل: 

األسئلة واملالحظات للجنة األوىل:

ملاذا ترصون عىل اإلرضاب؟هل لديكم مشكلة خاصة مع صاحب العمل؟ ما هو املطلوب منا؟   

نرفض اإلرضاب ألنه يرض مبصلحة صاحب العمل وبالتايل يرضنا.   

أنا ال أومن باإلرضاب وسيلة للحل.   

اإلرضاب سيعقد املشكلة   

لدينا عائالت ونخىش اإلرضاب   

دعنا نفكر بحل آخر ملصلحتنا ومصلحة صاحب العمل. لنسمع رأي اآلخرين.   

األسئلة  واملالحظات للجنة الثانية

ملاذا تخافون اإلرضاب؟ أتجهلون حقوقكم؟ ما هذا الشعور باإلحباط؟ هل تريدوننا أن نسكت طول عمرنا؟    

اإلرضاب ليس جرمية، قانون العمل يكفله لنا.   

لسنا أول من يرضب عن العمل   

اإلرضاب وسيلة للضغط وليس العقاب   

ملاذا ال نسمع رأي اللجنة الثالثة؟   

األسئلة واملالحظات للجنة الثالثة

هل تأجيل اإلرضاب من صالحنا؟ ملاذا ترصون عىل كسب تأييد إتحاد العامل؟ هل لديكم ثقة بصاحب    

العمل؟

لدينا عائالت ومهلة أسبوع طويلة جداً.   

هل أنتم عىل اتصال بصاحب العمل؟ ملاذا ال تتفاوضون معه ونسمع رأيه؟   

أقرتح أن نصوت عىل أحد الحلول فنحن جميعا رشكاء وهذا حقنا.   

أفكار لنا!
نذكر املشاركني)ات( بأهمية تطبيق املهارات التي تدربوا عليها واملحافظة عىل جو من األلفة.   

يسعى املدرب لضامن أن تحرتم جميع اآلراء وان ال تؤدي املناقشات إىل أذية أو إزعاج أي مشارك.    
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كسب التأييد/المناصرة/المناداة/الحشد/الدعوة/المناشدة

معلومات مرجعية
ما هو تعريف كسب التأييد؟ 

"الدفاع عن قضية أو فكرة أو ترشيع أو سياسة أو 

قانون ما والعمل إلحداث تغيري بصددها ملا فيه 

منفعة األشخاص املعنيني".

"هي السعي وراء تغيري السياسات التي تؤثر 

يف حياة الناس تأثرياً مبارشاً. وتهدف إىل التأثري 

بالسياسات العامة وعىل القرارات املتعلقة 

بتوزيع املوارد داخل النظم واملؤسسات السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية"51. 

"هي عملية منظمة تشاركية عىل كافة املستويات، 

تؤمن بالحقوق، وتتبنى قضية وتحشد لها التأييد 

بهدف إحداث تغيري مجتمعي يشمل السياسات 

والقوانني واملامرسات والتأثري عىل املعنيني 

واملستهدفني"52. 

ما هي العوامل التي تؤثّر عىل نجاح عملية كسب 

التأييد؟

العوامل53 التي تؤثر يف نجاح عملية كسب التأييد 

وفعاليتها هي كاآليت: 

رشعية القضية: القضية التي تتطلب كسب    

التأييد تلبي حاجة ملموسة يف املجتمع وتحل 

مشكلة وتعنى بهموم الشباب مثالً البطالة، العنف 

ضد املرأة، التثقيف حول الصحة اإلنجابية مبا فيها 

اإليدز، وغريها.

عاجلة ولها أولوية: التغيريات املطلوبة تشكل    

أولوية عىل أمور أخرى ويجب القيام بها برسعة 

للحد من تفاقم املشكل وزيادة الكلفة، مثالً: 

العنف األرسي، الزواج املبكر، ختان البنات، 

املشاركة يف صنع القرار، التدخني وغريها. 

عملية: الخطوات املطالب بها من املمكن    

تنفيذها من الناحية التقنية والسياسية واملادية.

ذات مصداقية: األشخاص الذين يطرحون القضية    

ويقومون باملنارصة موثوق بهم. 

قوة املدافعني/املؤيدين: كلام كان العدد كبريا    

كلام كان الضغط أكرب.

مهارات املدافعني: يف استخدام وسائل كسب    

التأييد ومهارات التواصل واإلصغاء والتفاوض 

والتأثري والتفكري بطريقة إبداعية وغريها؛ هل 

يعرف املدافعون مثالً كيفية استخدام وسائل 

اإلعالم، ما هي الرسائل الواجب بثها وكيف 

بإمكانهم التأثري عىل الجمهور املستهدف.  

مواقف املدافعني: يتمتعون بالصرب، وروح    

التعاون، والليونة، واملثابرة واإليجابية.

االسرتاتيجيات والطرق: املدافعون يختارون    

"السمكة القوية هي التي تستطيع أن تعوم ضد التيار، في حين يستطيع حتى السمك الميت 
أن يعوم مع التيار"

"من يتبع خطى الحشود، لن يبلغ نقطة أبعد مما بلغته هذه الحشود، أما من يسير وحيدًا فهو 
حتما سيجد نفسه قد بلغ ما لم يبلغه أحد غيره"

365 مقولة في النجاح، رؤوف شبابيك، 2٠٠8

  معهد املناداة، املناداة من أجل العدالة االجتامعية 51
املناداة بحقوق الطفل يف العامل العريب: املفهوم والخربات تقرير عن ورشة عمل إقليمية لورشة املوارد العربية واملنظمة السويدية لرعاية األطفال- قربص 2002 52
53 Adapted from http://www.cril-online.org/informedEmpowered/advocate/10steps.html, and Community Tool Box: http://ctb.
ku.edu, and اتجاهات حديثة يف اإلعالم التنموي، جامعة جونز هوبكنز/مركز برامج االتصال 
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الطرق الفّعالة واملناسبة لخطتهم يف كسب التأييد.

التخطيط: يتم دراسة الخطة جيداً بتفصيلها،    

فالتخطيط الجيد يبعدنا عن الرصاعات خالل عملية 

كسب التأييد .

التحضري الجيد ودقة وشمولية املعلومات:    

يقوم املدافعون ومنارصيهم بتكوين ملف متكامل 

يحتوي عىل معلومات دقيقة ومقنعة حول القضية 

املعينة ومعطياتها. من املهم اإلطالع عىل كافة 

التفاصيل ومن ضمنها آراء املعارضني واملنارصين 

للقضية عىل السواء.

ما هي العوامل التي تؤثّر عىل نجاح عملية كسب 

التأييد؟

باإلضافة إىل عكس ما ذكرناه أعاله، تشكل العوامل 

أدناه حواجز لنجاح كسب التأييد: 

الخوف من االنتقام ورد اآلخرين   

الشعور أننا أقل مستوى من اآلخرين   

جهل حقوقنا    

توقع أمور كثرية وغري واقعية.   

متى نستخدم كسب التأييد؟

ننتبه إىل أن كسب التأييد عملية طويلة األمد 

تطلب جهد وقدرات كبرية، لذلك علينا أن نعتمد 

كسب التأييد عندما:

نكون أكيدين، من خالل خرباتنا أو خربات    

اآلخرين، أن الطرق األخرى كتجميع الدعم املادي 

أو الدعم املعنوي مل تؤدي إىل الوصول إىل الغاية 

املنشودة. 

تكون لدينا القدرة املادية والتقنية عىل القيام    

بعملية كسب تأييد، باإلضافة إىل القدرة املعنوية 

عىل متابعة جهود كسب التأييد.

يكون كسب التأييد إسرتاتيجية غري مستخدمة    

كثرياً يف املجتمع الذي نعمل به، ألن ذلك قد يؤدي 

إىل ملل الناس والتعامل مع القضية عىل أنها قضية 

إضافية فتفقد معناها وأهميتها. 

من نستهدف بعملية كسب التأييد؟

من املمكن أن تستهدف عملية كسب التأييد     

عدة مستويات وذلك بحسب القضية املطروحة. 

فالقرارات التي تؤخذ عىل املستويات العاملية أو 

الوطنية تؤثر عىل الناس والشباب، كام أن بإمكان 

الشباب أن يؤثروا أيضاً يف هذه السياسات والقرارات. 

إذا نحن بإمكاننا أن نستهدف املستويات اآلتية54: 

ونستهدف: 

متخذي القرار يف املؤسسات واملنظامت   

واضعو السياسات    

مقدمو الخدمات عىل اختالف أنواعها   

قادة املجتمع مبا فيهم رجال الدين والسياسة    

الشباب أنفسهم    

عموم الناس   

بعض األمثلة للقضايا التي من املمكن أن نعمل من 

أجل كسب التأييد لها عىل مختلف املستويات:

العاملي: الديون العاملية، انبعاث الغازات    

الدفيئة، قواعد التجارة العاملية، 

اإلقليمي: النزاعات اإلقليمية، والسياسات التجارية   

 
54 Understanding  advocacy-Advocacy tool kit, Tearfunds, roots resources number 1, 2002 
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الوطني: السياسة الصحية والتعليمية، وحرية    

التعبري واملشاركة والتمثيل السيايس 

السلطات املحلية: توفري الرعاية الصحية    

والتعليمية، مشاركة املرأة والشباب

املجتمع: دور النساء واألطفال   

العائلة: مشاركة األطفال والشباب يف قرارات    

العائلة، العمل، التعليم، تخصيص املوارد، ودور 

املرأة

الشخيص: املشاركة يف االنتخابات عىل مختلف    

املستويات

من ميكنه القيام بعملية كسب التأييد؟

الشباب املدرب واملؤمن بالفكرة واملندفع للقيام    

بذلك

املختصني بالقضية املعينة أو بالقانون    

والسياسات أو باسرتاتيجيات كسب التأييد 

املعنيني من املجتمع مثالً منظامت التي تعمل يف    

مجال الشباب 

األشخاص املؤمنون بالقضية مثالً الشباب فهم    

أدرى بقضاياهم من بقية الناس

املستفيدين من الخدمات الذين يؤمنون    

بفعاليتها

ملاذا يجب مشاركة الشباب يف عملية كسب 

التأييد؟

بعض األسباب التي تبني أهمية مشاركة الشباب يف 

مختلف خطوات عملية كسب التأييد:

نضمن أن تنري تجارب الشباب مرحلة تحليل    

القضية باإلضافة إىل الحصول عىل آرائهم حول 

"ماذا نريد أن نغري"، "ملاذا نريد أن نغري" و"كيف 

سنغري"؟.

نّغري النظرة إىل الشباب وتوعية الناس وإدراكهم    

أن الشباب لديهم قدرات ليكونوا رشكاء يف عملية 

تغيري السياسات. 

نؤثر يف املعنيني فالشباب بإمكانهم أن يكونوا    

مؤثرين ومقنعني فيام يتعلق بتلبية حقوقهم.

نخلق شعور بامللكية وااللتزام لدى الشباب نحو    

السعي إىل تنفيذ التغيريات املقرتحة. 

 نطور ونعزز قدرات الشباب ومنوهم.    

العاملي

االقليمي
الوطني

السلطات املحلية

املجتمع

العائلة
الشخيص
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 ما الدور الذي من املمكن أن يلعبه املدافعون/

املنارصون عن قضية ما؟

بناًء عىل القضية التي نُجري بصددها عملية كسب 

التأييد وبناًء عىل أهداف حملة كسب التأييد 

وخربات الشباب وقدراتهم، مبقدور هؤالء لعب 

دور أو أكرث ملنارصة قضية ما تهمهم. ما هي هذه 

األدوار؟

نتكلم ونتفاوض مع املعنيني عن قضية ما يعاين    

منها الناس مبعنى آخر مُنثّل اآلخرين، مثالً: األساتذة 

يف معهد ما يتكلمون مع املدير ويحاولون إقناعه 

وكسب تأييده حول تغيري هيكلية املؤسسة لتمكني 

الشباب من املشاركة يف اتخاذ القرار.

نرافق الذين يعانون من القضية: مثالً: جمعية    

تناضل يف مجال حقوق املرأة تنظم حملة كسب 

تأييد حول تطبيق قانون العنف وتشارك فيها نساء 

معنفات أو مجموعة دعم املصابني بفريوس اإليدز 

تنظم حملة كسب تأييد لتغيري القانون حول حق 

هؤالء بالعمل.

منّكن الناس من التكلم عن قضاياهم: مثالً ندرب    

الشباب أو مجموعة من املتعايشني مع فريوس 

اإليدز أو متعاطي املخدرات حول كيفية تنظيم 

حمالت كسب تأييد وكيفية التعامل مع اإلعالم 

وكيفية إجراء البحوث لإلطالع عىل مشاكل الشباب 

وإمكانية حلها. من ثم الشباب الذي تم تدريبهم 

يقومون بعملية كسب التأييد.

نلعب دور الوسيط فنسهل عملية التواصل بني    

األشخاص؛ مثالً: أنا أدعم قضية ما )املتعايشني مع 

فريوس اإليدز( وهنالك طرفان معنيان بها )الربنامج 

الوطني ملكافحة اإليدز وجمعيات املصابني أو 

املصابني أنفسهم(، أعمل عىل تسهيل تالقيهم 

وعملية التواصل بينهام.

نعطي املثل/النموذج من خالل مامرستنا لعملية    

كسب التأييد للمعنيني ولألشخاص الذين يعانون 

من قضية معينة.

نبني التحالفات من خالل التشبيك بني عدة    

أشخاص ومؤسسات ومنظامت تعمل يف مجال 

كسب التأييد  حول قضية ما ولديها أهداف ومنافع 

معينة.

ما هي خطوات عملية كسب التأييد؟

1. نُحلل الوضع: تعترب هذه الخطوة مهمة جداً 

لضامن نجاح جهود كسب التأييد. عندما نقوم 

بتحليل الوضع  نجمع املعلومات والوقائع من عدة 

مصادر ونطرح األسئلة اآلتية:  

ما هي املشكلة أو املشكالت التي نريد العمل    

عليها؟ ما هي تأثرياتها عىل صعيد الفرد، العائلة، 

املجتمع، املؤسسات؟ 

من هي الفئات التي تعاين منها؟ ما هي    

خصائصها؟ ملاذا تعاين هذه الفئات من هذه 

املشكلة/املشكالت؟ من هم املناهضون واملؤيدون 

وذوي املواقف غري الواضحة؟ ملاذا هنالك من 

يناهض؟ هل تعرف هذه املجموعات حقوقها؟ 

ما هي السياسات والقوانني املؤدية إىل هذه    

املشكلة؟ عىل أي مستوى؟ 

ما هي السياسات والقوانني والربامج التي قد    

تشكل عنرص داعم لحل مشكلتنا؟ 

من هم صانعي القرار املعنيني؟ من بإمكانه أن    



83

دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق | المهارات الحياتية - االجتماعية

يؤثر عليهم؟ ما هي الحجج والرباهني التي يقتنعون 

بها؟ ما هي أولوياتهم؟ كيف ميكن الوصول إليهم؟ 

إىل أي درجة هم يعارضون هذا األمر؟

كيف يتم تغيري السياسات يف هذا املجتمع/   

املنطقة/الوطن؟   

ما هو التغيري املطلوب )سن قانون جديد؟    

تفعيل القوانني؟ وضع آليات ملراقبة تنفيذ القانون؟ 

مامرسة الحلول يف املؤسسات؟ وغريها(؟

ماذا يتطلب التغيري املطلوب لجهة الكلفة، تغيري    

يف الهيكلية، بناء قدرات، وغريها؟  

ما هي الفائدة التي ستعود عىل األشخاص،    

املجموعات واملجتمع؟

هل ميكن كسب القضية يف الوقت الراهن؟ متى    

ميكن ذلك؟ 

هل تستحق هذه القضية الجهد الذي سيبذل    

لها؟

هل هنالك من أشخاص/مؤسسات/منظامت    

عملت عىل املوضوع من قبل؟ ما هي النتائج التي 

وصلت إليها؟ كيف ميكنها أن تساعد؟ 

2. نحّدد املشكلة: بعد تجميع املعلومات وتحليلها 

ودرسها وربطها بعضها ببعض، نحدد املشكلة التي 

سنقرر العمل عليها. 

3. نحدد الهدف: نختار من بني الحلول التي اطلعنا 

عليها تلك األكرث مناسبة للفئة املعنية باملشكلة 

واألكرث واقعية وعىل عالقة باملشكل ونحدد الفرتة 

الزمنية التي نتوقع أن يتحقق خاللها. 

ما هو الهدف/األهداف الذي نريد تحقيقه)ها(    

من خالل عملية كسب التأييد؟ 

بعد كم من الوقت؟   

هل ميكن تحقيقها؟   

هل هي مناسبة للفئة التي تعاين من األمر؟   

هل هي عىل عالقة باملوضوع؟   

4. نحّدد املستهدفني: بناًء عىل ما ورد أعاله نحدد 

من هي الفئات التي سنستهدفها: 

من هو الجمهور املستهدف من عملية كسب    

التأييد ؟ 

هل سنتوجه إىل املؤيدين واملعارضني فقط أو إىل    

أولئك الذين مل يحددوا موقفهم؟ 

من هي األفراد/املجموعات/املؤسسات/املنظامت    

التي ستساعدنا خالل حملة كسب التأييد؟ ما هي 

احتياجاتها للقيام بهذا العمل؟ 

هل ستشارك الفئة املترضرة يف الحملة؟ كيف    

ستشارك؟ ما هي احتياجاتها لضامن مشاركة فعالة؟ 

5. نختار طرق العمل: نحدد كيف سنتوجه إىل 

مختلف الفئات، أي ما هي االسرتاتيجيات املناسبة 

التي سنستخدمها وما هي الرسائل التي سنوجهها: 

الجمهور األسايس: صانعي القرار

الجمهور الثانوي: أفراد، مجموعات قادرة عىل التأثري 
عىل صانعي القرار أو عىل صلة بهم كقيادات من رجال 

األعامل، منظامت غري حكومية، أحزاب... 
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هل سنعمل عىل تغيري معلومات ومواقف    

ومعتقدات الناس حول املشكلة/القضية؟ هل 

سنحفزهم عىل أهمية أن يلعبوا دوراً يف عملية 

كسب التأييد؟

هل سننظم نشاطات موجهة إىل صناع القرار    

عىل املستويات التي تم تحديدها سابقاً؟

هل سنواجه صناع القرار من خالل وسائل اإلعالم    

ومظاهرات ووسائل ضغط مبارشة؟  

هل سنقوم بدعاوي قضائية حيث نلجأ إىل    

القضاء لنحمي أنفسنا؟ 

ما هي الرسالة التي سنوجهها: ما هو مضمونها    

)ماذا نريد؟ ملاذا؟ كيف؟ ماذا عىل مستلم الرسالة 

أن يفعل؟( ما هي الحجج التي سنستخدمها؟ 

ما هو شكل الرسالة؟ ما هي الكلامت التي 

سنستخدمها وبأية لغة؟  ما هو توقيت الرسالة؟ ما 

هي القناة التي ستستعمل لبث الرسالة؟ كم مرة 

سنكرر الرسالة؟ 

6. نضع خطة العمل: بعد أن حصلنا عىل أجوبة 

لألسئلة أعاله نضع خطة متكاملة، بحيث نحدد 

لكل نتيجة نتوخاها: 

ما هي األنشطة؟   

من هي الفئة املستهدفة من كل نشاط؟   

ما هي املهام )تفصيل األمور الواجب القيام بها    

للتحضري لألنشطة وتنظيمها وتنفيذها؟

من هو املسؤول عن القيام بها؟   

متى سنقوم بكل نشاط ومهمة؟   

أين سيتم تنفيذ األنشطة؟   

ماذا تتطلب هذه األنشطة من موارد برشية    

ومالية؟

ما هي الكلفة؟   

7. نُنّفذ بحسب الخطة التي تم وضعها.

8. نُتابع ونقّيم: 

كيف يتم تنفيذ األنشطة؟ وما الذي حققته    

وما الذي يجب تعديله؟ ما هو األثر املرتجع من 

املعنيني؟ 

ما هو األثر الذي تركته عملية كسب التأييد :    

هل زاد عدد األشخاص املؤيدين للقضية؟ هل تم 

تعديل القوانني / السياسات؟ هل تغريت مواقف 

صانعي القرار؟   

9. نُعّدل الخطوات واألهداف ونتابع العمل

اسرتاتيجيات كسب التأييد52:

التوعية: من اجل التأثري عىل ثقافة الناس 

التنسيق و التعاون: العمل مع صانعي القرار من اجل 
التأثري عليهم  بهدف تغيري املطلوب

املواجهة: استعانة بكل املوارد واألنشطة ملواجهة مبارشة 
مع أصحاب القرار بهدف تغيري املطلوب

دعوى قضائية:  شبيهة للمواجهة إال أن املواجهة ليست 
مبارشة لكن عرب طرف ثالث محايد: القضاء للبحث 

باملوضوع.
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األنشطة المقترحة

مناصرة، مناداة، كسب تأييد 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف كسب التأييد     
تعداد العوامل التي تنجح كسب التأييد  وتلك التي من املمكن أن تفشلها    

45 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نوزع بطاقة عىل كل مشارك ونطلب منهم أن يكتبوا كلمة واحدة تخطر يف بالهم عندما نقول "منارصة أو 

كسب تأييد". )5 دقائق( 

2. نطلب منهم بعد ذلك أن يعلقوها عىل الحائط. 

3. نقرأ األجوبة ونحاول أن نخرج منها بتعريفز.)5 دقائق(

4. نعرّف مفهوم "كسب التأييد " ونعطي أمثلة. )10 دقائق(

5. نطرح السؤال اآليت:"برأيكم ما هي العوامل التي قد تنجح عملية كسب التأييد ؟". )10 دقائق(

6. نرسم عىل اللوح القالب ميزان ندون العوامل التي تنجح عملية كسب التأييد.  

7. نضيف عوامل أخرى إذا لزم األمر ونرشح. )5 دقائق(

8. نطرح السؤال اآليت:"ما هي العوامل التي قد تفّشل عملية كسب التأييد؟". )5 دقائق(

9. ندون عىل الكفة الثانية للميزان العوامل التي قد تؤدي إىل فشل عملية كسب التأييد  ونضيف عوامل أخرى 

مل يتم ذكرها. 

10. ننهي النشاط بالقول أنه عند اتخاذ قرار بالقيام بعملية كسب تأييد من املهم أن نتأكد أن كفة امليزان 

الراجحة هي لجهة العوامل التي تؤدي إىل نجاح عملية كسب التأييد. )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   

--أوراق العمل 

أفكار لنا! 

نستخدم تعريف كسب التأييد  مكتوباً عىل ورقة لوح قالب للرشح ونتوقف عند الكلامت األساسية.   
نجمع أمثلة من الواقع العراقي عن حمالت كسب التأييد يف مجال الشباب.   
منيّز بني "كسب التأييد" و "التوعية لتغيري السلوك" عىل أن األخرية هي أحد االسرتاتيجيات التي قد    

تستخدم يف كسب التأييد. 
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مستويات كسب التأييد 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعداد مستويات كسب التأييد    
تحديد األدوار التي من املمكن أن يلعبها املدافع/املنارص   
إدراك أهمية مشاركة الشباب يف عملية كسب التأييد   

30 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نُذكّر املشاركني)ات( بتعريف عملية كسب التأييد  ونضيف أنها تحصل عىل عدة مستويات سنكتشفها معاً 

)5 دقائق(

2. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(
ستعملون ضمن مجموعات مؤلفة من شخصني     

سنوزع عليكم ورقة العمل حيث ستقومون بإعطاء مثل ملستويات كسب التأييد   

3. نوزع عليهم ورقة العمل  

4. تعمل املجموعات عىل إيجاد أمثلة لكل مستوى من املستويات )10 دقائق(

5. ندون أجوبة املجموعات عىل ورقة لوح قالب موضوع عليها مسبقاً الهرم 

6. نناقش بعد أن تعرض كافة املجموعات ونعطي تعريف املستويات ونضيف أمثلة )10 دقائق(

7. نستخلص أن عملية كسب التأييد  تتم عىل عدة مستويات ويتوقف ذلك عىل نوع القضية ألن اتخاذ القرار 

عىل أحد املستويات يؤثر عىل املستويات األخرى.

املوارد 

الالزمة

ورقة لوح قالب عليها ورقة العمل بحجم كبري   
لوح قالب وأوراق وأقالم    
نسخ من ورقة العمل عىل عدد املشاركني)ات(   

أوراق العمل 

هرم مستويات التدخل

نحرض أوراق اللوح القالب مسبقاً   أفكار لنا! 

الدويل

املناطقي
الوطني

السلطات املحلية

املجتمع

العائلة
الشخيص
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أدوار كسب تأييد 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تحديد األدوار التي من املمكن أن يلعبها املدافع/املنارص   
إدراك أهمية مشاركة الشباب يف عملية كسب التأييد   

40 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح التمرين مسبقاً بأنه مترين فردي سيقوم كل شخص من خالل الرسوم عىل ورقة العمل أمامه بالتعرف 

عىل الدور الذي من املمكن أن يلعبه املؤيد/املنارص/املدافع  ويحدد خصائص هذا الدور )5 دقائق(

2. نوّزع عىل املشاركني)ات( ورقة العمل 

3. يعمل املشاركون عىل تحديد الدور )10 دقائق(

4. نأخذ اإلجابات عشوائياً ممن يرغب وندونها عىل ورقة لوح قالب عليها رسوم ورقة العمل بشكل واضح )10 

دقائق(

5. نصحح ونضيف إذا لزم األمر، ثم نناقش أهمية مشاركة الشباب يف عملية كسب التأييد  )10 دقائق(

6. نلّخص أن بإمكان الشباب بحسب خرباتهم واهتامماتهم وقدراتهم أن يلعبوا هذه األدوار )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

ورقة لوح قالب عليها رسوم ورقة العمل بحجم كبري   
لوح قالب وأوراق وأقالم    
نسخ من ورقة العمل عىل عدد املشاركني)ات(   

أوراق العمل 

أدوار املؤيد

أفكار لنا! 
نحرض أوراق اللوح القالب مسبقاً   
نؤكد عىل أهمية أن يلعب الشباب دوراً يف عملية كسب التأييد    
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هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
اختيار املوضوع/ املشكل التي يجب كسب التأييد له    

55 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. ذكّر املشاركني)ات( مبفهوم كسب التأييد )5 دقائق( 

2. نرشح النشاط للمشاركني)ات(: )5 دقائق(
ستعملون ضمن مجموعات بهدف تحديد موضوع تعتقدون أنه يجب تنظيم عملية منارصة من أجله    

محددين األسباب. 

الرجاء أن تدونوا إجاباتكم عىل ورق لوح قالب   

3. نقسم املشاركني)ات( إىل مجموعات من 4-5 أشخاص 

4. تعمل املجموعات عىل تحديد املواضيع  )10 دقائق( 

5. تلصق كل مجموعة ورقة عملها عىل الحائط

6. منر عىل املجموعات ونصغي للعرض )10 دقائق( 

7. نزود املجموعات بورقة العمل 

8. نطلب من  املشاركني)ات( دراسة العنارص يف ورقة العمل والقيام استناداً عليها بالتعديالت التي يرونها 

مناسبة لجهة املوضوع أو األسباب )15 دقيقة( 

9. ندور عىل املجموعات مرة ثانية ونناقش التعديالت التي تم إجراؤها وتربير ذلك )20 دقيقة( 

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   
نسخ من ورقة العمل عىل عدد املشاركني)ات(    

أوراق العمل 

عنارص موضوع كسب التأييد  
1. وجود مشكلة

2. إنها حاجة ملحة للمجتمع 
3. يصل بني القضايا الخاصة والعامة 

4. يؤدي إىل تحسن الوضع الحيايت للمجتمع/الشباب 
5. متجانس مع قيم املجتمع 

6. ال ميكن حل املوضوع إال عن طريق كسب التأييد 
7. فرصة النجاح عالية 

8. يستحق املوضوع الوقت املنشود ملداولته
9. ميكن تحديد الفئة املستهدفة

10. مبني عىل حقائق علمية 
11. يف حال عدم املعالجة تتفاقم املشكلة  

12. الوقت والزمن مناسبان للمنارصة حول هذا املوضوع بالذات
مرجع: املناداة بحقوق الطفل يف العامل العريب: املفهوم والخربات تقرير عن ورشة عمل إقليمية لورشة املوارد العربية . 

واملنظمة السويدية لرعاية األطفال- قربص 2002

أفكار لنا! 
نتأكد من أن الجميع عرفوا الهدف من النشاط ونوضحه يف حال تطلب األمر ذلك.   
عند املرور عىل املجموعات للعروض مير كافة املشاركني)ات( ونتوقف عند كل مجموعة فتقوم بعرض عملها.    

لماذا مناصرة هذا الموضوع وليس سواه؟
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هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تحديد الفئات املستهدفة من عملية كسب التأييد      
صياغة الرسائل املناسبة ملوضوع كسب التأييد    

85 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نذكر املشاركني)ات( انه تم التعرف لغاية اآلن عىل مفهوم كسب التأييد  والعنارص األساسية الختيار موضوع 

يصلح للمناداة. )5 دقائق(

2. نعرض عىل املشاركني)ات( ملصقا ونحلل معهم الرسالة من خالل األسئلة اآلتية: )10 دقائق(

إىل من تتوجه الرسالة؟    

ما الذي تطلب هذه الرسالة القيام به؟   

ما هو الهدف من الرسالة؟ ما هي األسباب وراء هذه الرسالة؟   

كيف تم إرسال الرسالة؟    

ما هي الحجج التي تستخدمها هذه الرسالة؟    

مام تألفت الرسالة )غري الكلامت(؟   

من هو مرسل الرسالة؟   

3. نلخص عنارص الرسالة وخصائصها لتكون فعالة يف عملية كسب التأييد.  )10 دقائق(

4. نسأل ونناقش:"عموماً من هي الفئة املستهدفة من عملية كسب التأييد  وما هي خصائصها؟" )10 دقائق(

5. يتفق املشاركون عىل موضوع لحملة منارصة ونطلب من كل مشاركني)ات( متجاورين صياغة رسالة موجهة 

لكل من الفئات التي تم تحديدها يف السؤال السابق. )5 دقائق(

6. تعمل املجموعات عىل صياغة رسائلها وتدونها عىل أوراق لوح قالب. )10 دقائق(

7. نجمع األوراق ونعيد توزيعها عىل املجموعات. 

8. نطلب من املجموعات أن تحدد الفئة املستهدفة من كل رسالة وأن تقيّم الرسالة لجهة: املضمون، اللغة، 

الشكل، الوضوح، الطلب الذي تطلبه، الهدف وغريها من خصائص الرسالة الفعالة. )10 دقائق(

9. تعرض كل مجموعة نتائج التقييم. )10 دقائق(

10. نناقش ونصحح أو نضيف عند الحاجة. )10 دقائق(

11. نلّخص العنارص األساسية للرسالة الجيدة. )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

ملصقات من حمالت كسب تأييد   
لوح قالب وأورق وأقالم     

--أوراق العمل 

أفكار لنا! 

ننتبه إىل عدم الخوض يف االسرتاتيجيات والقنوات التي من املمكن استخدامها يف عملية كسب التأييد إذا    
سيتم معالجتها يف مترين آخر. 

نتأكد من أن نتائج التقييم تعطى بطريقة إيجابية.   
نؤكد عىل أهمية أخذ التقييم مبوضوعية فالنقد موجه للرسالة وليس للمجموعة التي عملت عليها.   

رسائل تأييد
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هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تحديد االسرتاتجيات التي ميكن إتباعها يف عملية كسب التأييد     
تحديد قنوات كسب التأييد     

60 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نذكر املشاركني)ات( انه خالل التمرين السابق تم تحديد: الفئة املستهدفة وعنارص رسالة عملية كسب 

التأييد ، يف هذا التمرين سنعمل عىل تحديد االسرتاتجيات والقنوات التي تستخدم يف عملية كسب التأييد. )5 

دقائق( 

2. نرشح للمشاركني)ات( النشاط: 
ستقومون ضمن عمل مجموعات باختيار موضوع تريدون تنظيم عملية منارصة بصدده وباختيار الفئة    

التي ستتوجهون إليها.
ثم ستعملون عىل تحديد كيف ستقومون بعملية كسب التأييد مع هذه الفئة.   
ستعرضون عملكم بطريقة مبدعة.   

3. نقسم املجموعات عىل أن ال يتعدى عدد األشخاص يف املجموعة الخمسة.

4. تعمل املجموعات عىل تحديد اسرتاتيجيات وقنوات العمل عىل موضوع كسب التأييد. )15 دقيقة(

5. تعرض كل مجموعة عملها. )15 دقائق(

6. نحدد بعد كل عرض االسرتاتيجيات والقنوات التي تم استعاملها. )5 دقائق(  

7. نرشح عن مختلف االسرتاتيجيات وأنه بإمكاننا استعامل أكرث من اسرتاتيجيه يف الوقت نفسه وذلك يعتمد 

عىل الهدف من كسب التأييد  والفئة املستهدفة منها. 

8. نسأل املشاركني)ات(: ما هي املواد التي استعملتموها خالل العرض وملاذا؟ )5 دقائق( 

9. نناقش أن ما قاموا باستعامله هو إحدى القنوات التي ميكن استعاملها إليصال الفكرة املرجوة. نعدد ونفصل 

حسنات وسيئات القنوات التي من املمكن أن تستخدم: الراديو، التلفزيون، الجرائد، وجه لوجه وغريها. )10 

دقائق(

10. نلخص األفكار الرئيسية. )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

أوراق ملونة وأوراق بيضاء   
أقالم تلوين   
ورق الصق   
لوح قالب وأوراق وأقالم   

--أوراق العمل 

أفكار لنا! 

نشجع عىل استخدام املواد املوجودة لعرض نتائج عمل املجموعات. كام بإمكانهم أن  يبدعوا باستخدام    
مواد أخرى متوفرة معهم. 

منر عىل املجموعات لنتأكد أن األمور واضحة بالنسبة إليهم ونقدم املساعدة يف هذا اإلطار.    
نشدد أن االسرتاتيجيه هي منهجية عمل وهي الوصول من النقطة "أ" إىل النقطة "ب" أما القنوات فهي    

الوسائل االتصالية التي تستخدم  لرتجمة االسرتاتجيات إىل واقع. 

استراتيجيات وقنوات 
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هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعداد خطوات عملية كسب التأييد      
كتابة خطة لحملة منارصة    

90 دقيقة مدة النشاط 

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   
نسخ من ورقة العمل عىل عدد املشاركني)ات(   

أوراق العمل 

خطوات كسب التأييد 
1. نُحلل الوضع 

2. نحّدد املشكلة 
3. نحدد الهدف

4. نحّدد املستهدفني 
5. نختار طرق العمل 
6. نضع خطة العمل 

7. نُنّفذ الخطة 
8. نقيّم

9. نُعّدل الخطوات واألهداف ونتابع العمل

أفكار لنا! 

نتأكد من أن يستعمل املشاركني)ات( اسرتاتجيات مختلفة وقنوات مختلفة )التلفزيون، الراديو، اللوحات    
اإلعالنية، الحوار الشخيص، وغريها(. 

من املمكن لربح الوقت العمل عىل املشكالت التي تم تحديدها يف التمرين السابق.   
كام بإمكاننا اختيار هذا املشكل الذي يعاين منه الشباب والبدء مبناقشة ما مدى توفر عنارص كسب التأييد    

ملشكلة بطالة الشباب ثم الطلب إىل املجموعات وضع خطة لكسب التأييد:
- املشكلة: وصلت البطالة بني الشباب إىل 30% وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول املنطقة والعامل. الغالبية 
العظمى من الخريجني ال يجدون فرص عمل. الكثري من العامل املاهرين ال يجدون فرص عمل مجزية. 

القطاع الخاص ضعيف بسبب فتح السوق أمام البضاعة األجنبية الرخيصة الثمن. 
-  تتضمن خطة كسب التأييد الحصول عىل تأييد الحكومة )ميثلها مدير مركز تشغيل( والقطاع الخاص 

)ميثله صاحب عمل( ومنظمة شبابية ميثلها ممثل عن منظمة غري حكومية أو وزارة الشباب.
نشجع املشاركني)ات( عىل التفكري اإلبداعي يف اختيار وسائل كسب التأييد.    

نخطط لمناصرة فعالة!
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56 Adopted from http://www.ndt-ed.org/TeachingResources/ClassroomTips/Teamwork.htm

العمل كفريق

معلومات مرجعية
ما هو تعريف الفريق؟ 

الفريق هو مجموعة من األشخاص قلييل العدد 

نسبياً، يربطهم هدف مشرتك يتعاونون عىل 

تحقيقه من خالل تكامل مهامهم وتخصصاتهم 

وأدوارهم وتنسيق جهودهم للسامح لكل عضو من 

أعضاء الفريق أن يستخدم قدراته إىل حد أقىص56.  

أمثلة: فريق كرة القدم، فريق "رباع الحديد/

األثقال" أو "لعبة الشطرنج"، فريق مرشوع ما، 

فريق من األطباء يعملون عىل شفاء حالة مرضية 

معينة، فريق ليحل مشكلة معينة، فريق تنفيذ 

الخطط أو التفكري بالبدائل والحلول، فريق يتواجد 

أعضاؤه يف عدة مناطق وبلدان ويعمل إلنجاز 

هدف ما عرب وسائل التواصل الحديثة. 

ما هي أهمية العمل كفريق؟ 

يعترب العمل ضمن الفريق مهم جداً لنمو الشباب 

وتطورهم؛ لألسباب اآلتية:

خلق روح من الحامس بني الشباب والكبار عىل    

حد سواء.

تطوير وتعزيز مهارات الشباب، فالعمل ضمن    

الفريق يتطلب العديد من املهارات كمهارة 

التواصل ومهارة التعاون، ومهارة إدارة وحل 

النزاعات ومهارة اتخاذ القرار وحل املشكالت 

ومهارة التفكري املبدع والناقد.

تنمية مواقف إيجابية تجاه اآلخر املختلف وروح    

التعاون واملسؤولية.

تنمية الثقة بالنفس لدى الشباب وتحسني    

العالقات بني الشباب والكبار.

إحقاق حق من حقوق الشباب وهو املشاركة يف    

اتخاذ القرارات.

يتم التعامل مع القضايا واملشكالت واملشاريع    

من عدة وجهات نظر مام يؤدي إىل الغنى باألفكار 

واإلبداع يف التنفيذ.

تصبح التوصيات أكرث قبوالً من كرب املعنيني وذلك    

ألنها ناتجة عن عمل فريق.

يشعر الشباب بأنهم معنيني مبا يسعون إليه    

من أهداف ويتبنون النتائج التي توصلوا إليها 

ويناضلون من أجل إحقاقها.  

تصبح نتائج العمل أفضل ألنها حصيلة عمل عدة    

أشخاص وليس شخص واحد فقط. 

 يد اهلل مع الجماعة...معًا يستطيع كل فرد أن ينجز أكثر
جامعة جونز هوبكنز، كلية الصحة العامة/مركز برامج االتصال

 الفريق الذي يعمل أعضاءه معا سيفوز حتما، سواء في أرض الملعب أو في معترك الحياة
فينس لومباردي

’’ابحث عن أناسك: أحبهم؛ تعّلم منهم؛ خّطط معهم؛ اعمل معهم؛ ابدأ بما لديهم؛ ابن على 
معارفهم ومهاراتهم. أهم القادة هم الذين عندما ينجز الناس عملهم، يقولون: لقد قمنا بالعمل 

بأنفسنا‘‘، مثل ياباني
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57 http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development

ما هي مراحل تطور الفريق؟

تعددت تصنيفات مراحل تطور الفريق وتشابه 

بعضها. نفّصل يف ما ييل إحدى هذه التصنيفات 

التي أدرجها بروس توكمن سنة 1965 وتضمنت 4 

مراحل ليعود مع زمليته ماري آن جنسون ويضيف 

إليها مرحلة خامسة سنة 1977. 

يشدد توكمن عىل أهمية هذه املراحل وترابطها 

بعضها ببعض، فهي تجعل الفريق يتطور ليصبح 

قادراً عىل مواجهة التحديات والصعوبات وإيجاد 

الحلول وتحقيق النتائج.  

من املهم أن يعلم أعضاء الفريق وخصوصاً قائده 

بهذه املراحل وذلك ليعملوا عىل تسهيل بلوغ 

الفريق للنتائج املرجوة.  

خمسة مراحل لتطور املجموعة57، نوردها ضمن 

الجدول اآليت: 

ماذا يحدث؟املرحلة
ماذا يجب أن نقوم به كقادة/ميرسين 

للفريق؟

1)Forming( يجتمع األفراد ويتعرفون إىل    التكوين

بعضهم البعض

يرغب الجميع يف أن يتم تقبلهم   

يتفادى الجميع حدوث النزاعات   

يسود جو من االحرتام   

يركز كل فرد عىل نفسه   

يجمع األفراد املعلومات    

واالنطباعات عن بعضهم البعض

يستعلم األفراد عن املهمة وكيفية    

القيام بها

قد يشعر بعض األفراد أنه مل يتم    

انجاز الكثري يف هذه املرحلة

فرتة مريحة لألعضاء   

مساعدة الفريق عىل:    
- تحديد هدف وطريقة عمل 

املجموعة
- وضع قواعد العمل ضمن 

املجموعة
نؤكّد عىل أهمية وضع القواعد    

وتحديد األهداف وتفاصيل طريقة 
العمل 

2)Storming( يبدأ أعضاء املجموعة بالعمل:    مرحلة العاصفة

تتزاحم األفكار العديدة وتحدث 

النقاشات الحامية بسبب تساؤل 

األفراد عن كيفية القيام بالعمل، 

توزيع األدوار، الشعور بالتمييز 

باملشاركة أو مبحاولة سيطرة بعض 

األعضاء، وغريها

يحاول كل فرد يف املجموعة أن    

يجد موقعه ويحدد دوره

نُفرّس للجميع أن النزاع أمرا صحيا    

ومهام لتطور الفريق

نستخدم مهارة إدارة النزاعات    

نطالب أعضاء الفريق بالتسامح    

والصرب 

نوّجه األعضاء إىل محاولة حل    

النزاعات 

منتنع عن التغايض عن النزاع ألنه    

سيعاود الظهور الحقاً
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2)Storming( باإلمكان أن يُحل النزاع برسعة    مرحلة العاصفة
وذلك يتوقف إىل حد ما عىل درجة 

نضج أعضاء الفريق أو بعضهم
يف حال تخطت املجموعة هذه    

املرحلة، يصبح هنالك تواصل رصيح 
وتُبنى الثقة وتقاسم املسؤوليات 

بني األعضاء 
مرحلة صعبة جداً ولكنها أساسية    

يف بناء الفريق وتطوره
مرحلة مزعجة ومؤملة لألعضاء    

الذين ال يحبون النزاعات
مرحلة خطرة قد تقيض عىل    

الفريق يف حال مل يعرف كيف 
يتعامل معها

نُوّضح األدوار وآلية العمل    

نُذكّر بقواعد العمل ورمبا نُضطر    

إىل تعديلها وإضافة قواعد جديدة 

عليها

نتفق عىل طرق مُتّكن الجميع    

من املشاركة

نُنّفذ متارين تعيد العالقات    

الجيدة بني أعضاء الفريق بعد 

حل النزاع

3)Norming(  يستقر الفريق بحسب معايري    التنظيم

ومامرسات مقبولة من الجميع

يصبح التنظيم واضحاً للجميع   

يجد كل شخص موقعه ويحدد دوره    

يكون الكل مستعد ومتحمس    

للعمل والتواصل بفعالية وحل 

املشكالت وإمتام املهام وإنجاح الفريق

قد يتنازل البعض عن أفكارهم    

لخري الفريق

يعتربون النزاعات فرص للتطور    

ويعملون عىل حلها

نُشعر كل عضو بأهميته    

ومبسؤوليته

نؤمن أن الجميع بإمكانه أن    

يلعب دور القائد بحسب املهمة

نتأكد من التقدم الذي تم إحرازه    

يك ال يعود الفريق إىل املرحلة 

السابقة

4)Performing(   يشعر الفريق بكفاءته وقوته    األداء املميز
وينظر إىل النزاع عىل أنه فرصة

يكون األعضاء مرتابطني ويعملون    
باستقاللية عن القائد/امليرس

يركّز الفريق عىل مهامه ويصل    
إىل نتائج 

يقرتب الفريق من تحقيق أهدافه   
مرحلة من النضج واإلبداع واملرح    

والحامس والديناميكية والفعالية

نُحّفز األعضاء ونبقي عىل مستوى    
عال من التوقعات

نتأكد من أن الكل موافق عىل    
القرارات التي تتخذ

نعمل عىل استمرارية التواصل الجيد   
نشارك الكل بالقيادة    
ننتبه إىل سري العالقات بني    

األعضاء للحد من خطر العودة إىل 
املراحل السابقة

نعاود خطوات املرحلة األوىل يف    
حال حدوث تغيري يف أعضاء الفريق

نحتفل باإلنجازات   
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5)Adjourning(   ينهي الفريق عمله ويحقق    إنهاء املجموعة

النتائج املرجوة

قد يستمر الفريق للقيام بعمل    

آخر أو قد يتفكك 

يشعر أعضاء الفريق بالخسارة   

نعقد اجتامعا نهائيا لتقييم العمل    

واإلعراب عن التقدير والوداع ورمبا 

الحزن ملفارقة األعضاء اآلخرين

ما هي عنارص نجاح الفريق؟

يك نضمن استمرارية الفريق وتخطيه للمراحل التي 

ذكرناها أعاله وتحقيقه أهدافه، من املهم أن تتوفر 

العنارص اآلتية: 

أهداف املهمة أو عمل الفريق واضحة ومحددة    

والجميع عىل علم بها وموافق عليها.

خطة عمل تتضمن االسرتاتجيات واألنشطة    

لتحقيق األهداف والجدول الزمني. باإلضافة إىل 

االحتياجات لجهة بناء قدرات الفريق للقيام بعمل 

ما واملوارد الالزمة لتحقيق األنشطة.

أدوار محددة لكل عضو من أعضاء الفريق    

وواضحة بالنسبة إليه وإىل اآلخرين ومناسبة 

لقدراته. من املهم أيضاً أن يرى الجميع كيف تصب 

مختلف األدوار يف تحقيق مهمة الفريق.

القدرة عىل التواصل بفعالية والتعامل مع    

النزاعات والتعاون متوفرة بني أعضاء الفريق.

االتفاق عىل نظام العمل وكيفية اتخاذ القرارات.   

قواعد عمل الفريق تم االتفاق عليها من قبل    

األعضاء وتتم مراجعتها من فرتة إىل فرتة وتعديلها 

يف حال تطلب األمر ذلك.

مشاركة كافة أعضاء الفريق بإبداء األفكار    

والنقاشات واتخاذ القرار.

الفريق يعمل يف نفس الوجهة ويتم معالجة    

مشكلة املصالح الشخصية يف حال تبني أن أحد 

األعضاء لديه مصالح شخصية.

جو من االنفتاح والتعاون والثقة واالحرتام    

والصدق بعيد عن األحكام املسبقة أو االتهامات 

املتبادلة.

التحفيز والتشجيع متوفران من الداخل أي بني    

األعضاء ومن الخارج )مدير املركز، العاملني مع 

الشباب، األهل، رئيس البلدية، وغريهم(.

وجود قائد ميلك مهارات القيادة خصوصاً يف    

البداية ويتعامل بطريقة جيدة مع األعضاء وعىل 

قدم املساواة منهم دون أن يستغل منصبه ألمور 

أخرى أو لتلقي اإلطراء فقط. كام يعمل باتجاه 

تنمية قدرات األعضاء وسنح الفرص لهم للعب دور 

القيادة.     
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ما هي األدوار التي قد يلعبها أعضاء الفريق؟ 

يلعب أعضاء الفريق عدة أدوار إضافية مساعدة 

وداعمة إلنجاز العمل واستمراريته كام وأدوار 

أخرى معرقلة لتقدم عمل الفريق. من الجدير 

ذكره، أن هذه األدوار تختلف عن األدوار املتعلقة 

باملهمة نفسها أي مثالً يف حال كانت مهمة الفريق 

التخطيط لحملة منارصة حول تغيري القوانني 

املتعلقة مبشاركة الشباب، فقد تكون األدوار 

املتعلقة بهذه املهمة كاآليت: 1- تجميع القوانني 

املتعلقة مبشاركة الشباب ودراستها وتصنيفها، 

2- االتصال بالشباب واإلطالع عىل رأيهم بالقوانني 

وغريها. ما هي هذه األدوار؟ لقد تم اعتامد 

التقسيم اآليت: 

األدوار املتعلقة بالعمل: هي األدوار التي يلعبها    

أعضاء الفريق والتي تؤدي إىل الوصول إىل النتائج 

والغايات املرسومة

- املبادر: يطرح أفكاراً جديدة أو أساليب 

مختلفة للتعامل مع مشكلة أو للوصول إىل 

هدف. 

- املتحدي: يطرح األسئلة ليحمل الفريق عىل 

الذهاب أبعد من حدوده ورفع مستوى املعايري 

ويدفع الفريق للمجازفة. 

- امللخص: يلخص بني الحني والحني األفكار التي 

تم تناولها والقرارات التي تم اتخاذها. 

- املوضح: يفرس أفكار أو مقرتحات أفراد 

آخرين يف الفريق.

- الدافع: يشجع املجموعة عىل التقدم يف العمل.

- مقدم املعلومات أو املطالب باملعلومات: 

يعطي معلومات إضافية أو يطالب الفريق 

مبعلومات إضافية. 

- مبدي الرأي أو املطالب بالرأي: يعطي رأيه 

للفريق أو يطالب الفريق بإعطائه آراءه بأمر ما.

- املعيار: يقرتح املعايري بهدف تحسن نوعية 

العمل ويذكر بقواعد عمل الفريق. 

األدوار املتعلقة باالستمرارية: هي األدوار التي    

تساعد عىل بناء عالقات جيدة بني أعضاء الفريق 

باإلضافة إىل أنها تؤثر تأثرياً كبرياً عىل استمرار 

العمل املنتج للوصول إىل الغايات املنشودة 

- املشجع: يثني عىل إنجازات األفراد والفريق 

ويحرتم ويتفهم آراء اآلخرين ويشجع عىل 

املشاركة.

- املراقب: يراقب سري العالقات بني أفراد 

املجموعة، يصفها ويقرتح اسرتاتيجيات لتحسينها.

- املرح: يخفف من ضغط العمل و/أو النقاشات 

باستخدام الفكاهة.  

- املتواصل: يقرب بني وجهات النظر ويحاول 

حل النزاعات.

- املتابع: يتابع تقدم الفريق ويعطي صدى 

مرتجع ألعضائه.

األدوار املانعة أو املعيقة لفعالية الفريق: هي    

األدوار التي تؤثر عىل اإلنتاجية والعالقات 

- العدواين: يجادل ويعارض آراء اآلخرين 
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مستخدما أسلوب هجومي.

- اإلتكايل: يتكل عىل اآلخرين يف اتخاذ القرارات 

وميتنع عن اتخاذ موقفاً محدداً.  

- املسيطر: يحاول أن يأخذ السلطة بهدف 

السيطرة.

- املامنع: يرفض بعناد من دون أي سبب 

ويتناول أمور تخطاها الفريق.

- املطالب بالعطف: يعرب عن الشعور بعدم 

األمان وعدم التقدير. 

ما هي خصائص الشخص الفّعال ضمن الفريق؟

الرصاحة   

التعامل بإيجابية    

املوضوعية   

روح التعاون    

التواضع   

املرونة   

الصدق   

التعاطف    

التواصل بفّعالية    

اإلصغاء إىل اآلخرين   

التشارك باملشكالت والحلول   

احرتام وجهات نظر اآلخرين    

مشاركة اآلخرين بالخربات الشخصية    

التشجيع واإلطراء والثناء عىل أعضاء املجموعة    

عدم الحكم عىل اآلخرين وأفكارهم ومواقفهم    

ومعتقداتهم

عدم أخذ األمور عىل محمل شخيص    

عدم الخجل والخوف من إبداء الرأي   

تحمل املسؤولية    

الحامس والعمل الجاد    

امتالك قدرات اتخاذ القرار وحل النزاعات    

واملشكالت والتفكري املبدع والناقد

تقديم االقرتاحات واألفكار وطلب املساعدة عند    

اللزوم

امتالك املهارات التي تتطلبها املهمة   

معرفة نقاط القوة والضعف الشخصية   

الثقة بالنفس   

إذا كنا قادة!

باإلضافة إىل ما ذكر أعاله: 

نبني الثقة يف الفريق    

نقيّم انجازات الفريق مبوضوعية    

نقدم النصح واملساعدة عند الرضورة   

نشّجع ونٌحّفز    

نوّجه الفريق بوضوح ومنطق      
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نتعامل بإيجابية    

نتابع ونقيّم ونصحح املسار    

نتقبل التغيري واإلبداع    

منتنع عن التحيز   

نعتمد الحزم   

نتمتع بالصرب   

نسنح الفرص للجميع للمشاركة وإبداء الرأي   

نشارك األعضاء باملسؤولية والقيادة    

كيف نعرّب عن االحرتام إلسهامات اآلخرين 

وأساليبهم املختلفة؟

كقادة/ميرسين أو كأعضاء يف الفريق أو كعاملني 

مع الشباب، علينا أن:

نشكر اآلخرين عىل أفكارهم واقرتاحاتهم.   

نبدأ باألمور اإليجابية دامئا ونعلق عىل األمور    

السلبية باستخدام جمل "األنا"، "هذا رأيي" وغريها. 

نحاول أن نرى األمور من وجهة نظرهم ونأخذ    

بعني االعتبار احتياجاتهم أيضا.

نحاول إيجاد أمور مشرتكة ونبني عليها.   

ننتقد الفكرة وليس الشخص نفسه.   

نعرض فكرة تلو األخرى ونتأكد من موافقة    

الشخص عليها قبل االنتقال إىل فكرة أخرى. 
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األنشطة المقترحة

الفريق 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعريف الفريق   
تحديد عنارص نجاح الفريق    

45 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح التمرين مسبقاً للمشاركني)ات( ونطلب منهم االلتزام بالتعليامت اآلتية: )5 دقائق(
ستقفون بشكل دائري ضمن مجموعات من 5-6 أشخاص.    
ميد كل شخص يديه إىل وسط الدائرة وميسك بكل يد من يديه، يد مشارك آخر يف املجموعة، بحيث    

تتشابك األيدي ببعضها. 
ستقومون بعد ذلك بفك التشابك/العقدة من دون أن ترتكوا أيادي بعضكم البعض.    

2. ينفذ املشاركون)ات( النشاط )10 دقائق(

3. عند انتهاء التمرين نطلب من املشاركني)ات( العودة إىل أماكنهم ونسألهم عن شعورهم. )5 دقائق(

4. نناقش:  )10 دقائق(
ما كان الهدف من النشاط؟    
هل متكنتم من تحقيقه؟    
كيف متكنتم من ذلك؟    
ملاذا مل تتمكنوا من تحقيقه؟   

5. نعرّف الفريق )5 دقائق(

6. نستخلص أن العنارص والعوامل )العدد، التواصل، وضوح الهدف، النزاعات، التشاور بني األعضاء قبل العمل، 

الخ( التي تم ذكرها هي أمور واقعية تواجه الفريق. )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   

--أوراق العمل 

أفكار لنا! 

نحذر املشاركني)ات( من االنتباه إىل عدم إيذاء بعضهم البعض خالل مترين العقدة البرشية.   
يف حال كان املشاركون من الجنسني، ننتبه إىل مراعاة التقاليد االجتامعية فنكون مجموعات تتألف من    

الشبان وأخرى من الشابات.
نكون يقظني ملعالجة نزاعات قد تنشب بني املشاركني)ات( كاتهام بعض األفراد بأنهم عرقلوا العمل    

بطريقة أم بأخرى. نلفت النظر إىل أهمية احرتام آراء اآلخرين وأن هذه األمور من الطبيعي أن تحصل يف 
انعدام التعليامت الواضحة وقرص الوقت. 

نلتزم بأهداف النشاط يف حال حاول أحد املشاركني)ات( الخروج عنها محددين أنه سيتم معالجتها ضمن    
نشاطات أخرى. 
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اثنين أو ثالث أفضل من واحد

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعداد أهمية/فوائد العمل كفريق   
تحديد أدوار األشخاص الذين يعملون ضمن الفريق ومهامهم    
تحديد خصائص الشخص الفّعال ضمن الفريق   
تقييم القدرة الشخصية واملساهمة يف الفريق   

85 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: ستعملون ضمن مجموعات للقيام مبهمة ما لكن قبل ذلك 

عىل كل فريق أن يحدد أهدافه، اسمه، شعاره، وصيحته.  )5 دقائق(

2. ينقسم املشاركون عشوائياً إىل مجموعات متساوية. )5 دقائق(

3. تعمل املجموعات إلنجاز مهمتها. )20 دقيقة( 

4. نسأل املجموعات عن شعورها تجاه التمرين ونتائج عملها. )5 دقائق(

5. نستخلص أهمية وفوائد العمل ضمن مجموعة.  )5 دقائق(

6. تعرض كل مجموعة عملها وترشح كيف تم التوصل إىل النتيجة النهائية؟ )10 دقائق(  

7. نناقش: )15 دقائق(
ما هي األدوار التي لعبها كل شخص يف الفريق؟    
ملاذا لعب هذا الدور؟    
ما هو شعوره يف تأدية هذا الدور؟    
هل كان هنالك من لعب أكرث من دور؟     

هل كان هنالك أدوار حاولت عرقلة سري العمل؟ كيف تم التعامل معها؟   

8. نوضح مختلف األدوار التي من املمكن أن تتواجد ضمن املجموعة وأهمية التعامل مع تلك املعرقلة بهدوء 

وإيجابية باإلضافة إىل الخصائص التي يجب أن يتمتع بها أفراد املجموعة ونعطي أمثلة من عمل املجموعات.   

)10 دقائق(

9. نلخص أهمية العمل ضمن الفريق وأهمية األدوار التي يلعبها األعضاء يف القيام بالعمل واالستمرارية 

واإلنجاز. نضيف أهمية أن يقوم كل فرد باألدوار اإلنتاجية املناسبة لقدراته. )5 دقائق(

10. نوزع عىل املشاركني)ات( ورقة العمل، نرشحها ونشجعهم عىل استخدامها كتقييم ذايت لقدراتهم يف العمل 

ضمن املجموعة ونضيف أنه بإمكانهم الرجوع إليها بني الفرتة واألخرى لتحديد أي تقدم. )5 دقائق( 

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   
نسخ عن ورقة العمل عىل عدد املشاركني)ات(   
أوراق بيضاء وملونة وأقالم تلوين، ومقص عدد 2-3 )الرجاء اإلنتباه عند استعامل املقص(، والصق ورق    

وغريها ملساعدة املشاركني)ات( عىل رسم شعارهم.
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أوراق العمل 

أقّيم قدرايت للمساهمة يف الفريق
إقرأ كل عبارة واخرت اإلجابة األكرث مناسبة لك.    
بإمكانك أن تسعى من خالل بناء قدراتك عىل تحسني إجاباتك من ضعيف إىل وسط ومن ثم جيد مثال.     

أفكار لنا! 

ننتبه إىل الرتكيز عىل هدف النشاط يف حال حاول املشاركني)ات( التطرق إىل مراحل تطور الفريق مثالً    
مؤكدين أننا سنعالج املوضوع يف مترين آخر.

خالل عمل املجموعات، نجول عليها ونالحظ طريقة التفاعل ومشاركة األعضاء ومختلف األمور التي    
تحدث للتمكن من التعليق عليها الحقاً. فضالً عن ذلك، نتدخل يف حال تطور النزاع إىل عنف ونذكر بقواعد 

العمل سوية. 
ننتبه خالل النقاشات من التطرق إىل أدوار األفراد ضمن الفريق وخصائص الفرد الفعال.    

ًجيدوسطضعيفضعيف جداً جيد جدا

أتجنب إلقاء اللوم عىل اآلخرين 1

أسمح بأن يكون للجميع فرصة إلظهار مهاراته وكفاءته2

أترصف مبا فيه مصلحة الفريق 3

قادر عىل تحمل املسؤولية4

أثني عىل انجازات أعضاء الفريق5

أمتنع عن األفكار املسبقة6

أتعاون7

أعرب عن رأي برصاحة وبوضوح وبإيجابية8

أتعامل بإيجابية واحرتام مع اآلخرين9

أشارك10

أنا موضوعي11

أصغي إىل اآلخرين12

متحمس وأعمل بجدية13

أمتنع عن الحكم عىل اآلخرين14

أشارك اآلخرين بخربيت ومعلومايت 15

أحاول تحقيق اتفاق متبادل حول حلول للنزاعات16

أقرتح أفكاراً جديدة أو أساليب مختلفة 17

أحاول التقريب بني وجهات النظر املختلفة18

امتنع عن أخذ األمور عىل محمل شخيص19

أنتقد األفكار وليس األشخاص20

احرتم وجهات نظر اآلخرين21

أقدم املساعدة لآلخرين عند الحاجة 22

أقوم بدوري بفعالية23

أتطوع ألداء املهام التي يتعني القيام بها24

التزم بقرارات الفريق 25
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خطوة خطوة...

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تعداد وتعريف مراحل تطور الفريق   
تحديد عنارص نجاح الفريق   

70 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح التمرين للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )10 دقائق(
أنتم مجموعة من الخرباء تم اختياركم لشهرتكم يف مجال عملكم.   
سوف تعملون ضمن مجموعات كفريق لبناء منوذج ما استناداً إىل املواد التي سنوفرها لكم.   

نحدد رشوط العمل عىل الشكل اآليت:    

- كل فرد سيعطى ورقة مكتوب عليها مهنته، عىل املشاركني)ات( أن يعملوا ضمن فريق متنوع املهن.

- سيقيم عمل كل فريق استناداً إىل: جاملية العمل، مدى صالبته، إمكانية االستفادة منه، االستخدام املبدع 

للمواد املتوفرة، والرسعة يف التنفيذ.

- نحدد أن بإمكانهم التواصل مع الفرق األخرى مرتني وميكنهم استبدال األشخاص للحصول عىل مهن 

يفتقدونها. 

- كل فريق يحق له زيارة واحدة للطاولة واخذ املواد الالزمة لتنفيذ مجسمه. 

2. نوزع أوراق املهن عشوائياً.

3. نقسم املجموعات ونختار 4 أو 5 مراقبني لعمل املجموعات بحسب عدد املجموعات.

4. تعمل الفرق عىل تنفيذ مجسمها )20 دقيقة(

5. تعرض األعامل، ونطلب من كل مجموعة أن تخرب كيف تم عمل الفريق استناداً إىل هذه  املعايري األربعة:  

)15 دقيقة(
كيف بدء العمل؟   
ما هي منهجية العمل املتبعة؟   
ما هي التحديات التي واجهتكم؟    

هل تم تنفيذ املهام املوكلة؟   

6. نطلب من املراقبني أن يعطوا مالحظاتهم. 

7. ندون إجابات املجموعات يف الخانات املناسبة عىل ورق لوح قالب مقسمة مسبقاً إىل 5 أقسام )مراحل 

تطور املجموعات(.  

8. نرشح أنه من الطبيعي أن مير كل فريق باملراحل اآلتية، نذكرها وندونها كعنوان لألقسام الخمس عىل اللوح 

القالب. نفصل املراحل الخمس منطلقني من اللوح القالب. )15 دقيقة(

9. نقوم بتقييم األعامل استناداً عىل املعايري ونعلن الفريق الفائز. )10 دقائق(

املوارد 

الالزمة

أوراق بيضاء وملونة، ورق الصق، مساطر، أقالم، مشابك، علب فارغة، كرتون، مقصات، مصاصات، أسالك   
أوراق صغرية مكتوب عليها املهن )ورقة العمل(     
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أوراق العمل 

مهن األعضاء
رسام )2(   
كاتب )2(   
طباخ )2(   
عامل فيزياء )3(    
مهندس كهربايئ    
مدرس ثانوي )2(    
مهندس ديكور)2(   
صحفي)2(   
صياد)3(   
طبيب )2(   
عامل بناء   
عامل )2(   

أفكار لنا! 

خالل املناقشة نطرح أسئلة الستنباط األفكار التي مل تذكر )أهمية وجود املنافسة، الرغبة بالفوز والخوف    
من الفشل، وغريها( 

ننتبه إىل أن نبقي الرتكيز عىل مراحل تطور الفريق وليس عىل أدوار األعضاء.   
خالل عمل املجموعات، نجول عليها ونالحظ طريقة التفاعل واملراحل التي مير بها الفريق للتمكن من    

التعليق عليها الحقاً. فضالً عن ذلك، نتدخل يف حال تطور النزاع إىل عنف ونذكر بقواعد العمل سوية. 
من املمكن استبدال مضمون عمل املجموعات مبا ييل:    

- اقرتاح 1: 

. أنتم مجموعة من العامالت يف محل حالقة نسائية فتح حديثاً. ال تعرفن بعضكن البعض. االختصاصات 
املتوفرة هي: قص شعر، تلوين شعر، تجميل البرشة، العناية باألظافر، وغريها. 

. تجتمعن سوية لوضع خطة عمل ملدة شهر. 

- اقرتاح 2:

. أنتم مجموعة من املختصني يف تثقيف األقران. طلبت منكم أحد املنظامت االجتامع لوضع خطة 
لربنامج تثقيف األقران بني الشباب حول الصحة اإلنجابية واإليدز. 

. أنتم ال تعرفون بعضكم كام أنكم مختصون من مؤسسات مختلفة والبعض منكم يعمل عىل حسابه. 
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سوية نركب الجهاز

أنا قائد )١(

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
تطبيق مهارات العمل ضمن فريق   
تحديد عنارص نجاح الفريق   

55 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(

ستعملون ضمن ثالث مجموعات، حيث ستقوم كل مجموعة برتكيب جهاز لكن من خالل رشوط عمل    

خاصة )ورقة العمل( كام يف البطاقات التي سنوزعها عليكم 

ستعرضون نتائج عملكم وسنناقش بعد ذلك   

2. نطلب من املشاركني)ات( تشكيل ثالث مجموعات حسب رغبة املشاركني)ات(. )5 دقائق(

3. نوزع عىل كل مجموعة جهازا عىل أن يكون نفس النوع باإلضافة إىل رشوط العمل )ورقة العمل( تبدأ 

املجموعات برتكيب األجهزة. )20 دقيقة(

4. نسجل وقت إكامل كل مجموعة لعملها عىل أن يفحص العمل ويتأكد من نوعيته. )10 دقائق(

5. نعرض للمشاركني)ات( النتائج ونناقش تأثري الرشوط التي فرضناها عىل إنجاز املجموعة لجهة الوقت 

والنوعية وتأثري ذلك عىل العالقات. )10 دقائق(

6. نلخص أهداف النشاط وعنارص نجاح العمل كفريق. )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق وأقالم   
ثالث مناذج من جهاز بسيط     
ساعة توقيت    
3 بطاقات كتب عىل كل منها رشوط العمل للمجموعة املعنية     

أوراق العمل 

رشوط عمل املجموعات
املجموعة األوىل: يعمل أعضاؤها بصمت دون أن يتحدثوا مع بعضهم البعض.   
املجموعة الثانية: يحق ألعضائها التحدث مع بعضهم البعض.   
املجموعة الثالثة: يتحدث أعضاؤها مع بعضهم ويختارون قائدا لهم ويتبعون مخططا للرتكيب.   

أفكار لنا! 
ميكننا استبدال الجهاز بعمل من صنع املدرب.   
من املهم أن نتابع املجموعات أثناء عملها ونسجل مالحظاتنا عن أسلوب عمل الفريق.     

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 

تحديد صفات القائد الناجح   

مقارنة صفاتهم بصفات القائد   

30 دقيقة مدة النشاط 
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أنا قائد )2( 

هدف 

النشاط

يف نهاية النشاط سيتمكن الشباب من: 
التمييز بني صفات القائد حسب أهميتها   
مامرسة بعض مهام القائد   

70 دقيقة مدة النشاط 

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1. نرشح النشاط للمشاركني)ات( عىل الشكل اآليت: )5 دقائق(

ستعملون ضمن 3 مجموعات عىل إنجاز مهام معينة    

ستختارون مجموعتكم بحسب رغبتكم    

ستختارون قائد املجموعة    

2. يختار املشاركون مجموعاتهم وقادتهم )5 دقائق(

3. نوزع املهام لكل مجموعة بحسب ورقة العمل 

4. يبدأ املشاركون بأداء املهام املطلوبة منهم )30 دقيقة( 

5. نجمع املشاركني)ات( ملناقشة عمل كل مجموعة: ) 20 دقائق(

يفسح املجال ألعضاء الفريق ليعربوا عن رأيهم بأسلوب قيادة القائد.    

نعطي الفرصة للقادة الثالث إلبداء آرائهم حول الصعوبات التي واجهوها وكيف تغلبوا عليها وكيفية    

إقناعهم ألعضاء املجموعة أداء املهمة. 

6. نبدي مالحظاتنا ونركز عىل الصفات اإليجابية لدى كل قائد وكيف ميكن ألي شخص يتمتع بهذه الصفات أو 

يعمل عىل اكتسابها بأن يكون قائد. )10 دقائق( 

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأوراق   
مواقع عمل ومواد للتنظيف والنقل     

خطوات 

تنفيذ 

النشاط

1.نكتب يف بداية الجلسة أسامء القادة التي وجدها املشاركون وتلك التي وجدناها. )5 دقائق(

2.نستعرض ومبشاركة املشاركني)ات( أسامء وصفات القادة )بحدود 8( وأهم أعاملهم وما هي املصاعب التي 

واجهوها وكيف اكتشفوا مهاراتهم القيادية. )20 دقيقة(

3. يلخص املدرب أهم الصفات القيادية. )5 دقائق(

املوارد 

الالزمة

لوح قالب وأقالم   
أوراق وأقالم   

--أوراق العمل 

أفكار لنا! 

نطلب من املشاركني)ات( قبل بضعة أيام من موعد النشاط )من خالل سؤال األرسة واألصدقاء أو عن    
طريق اإلنرتنت( اختيار أسامء قادة مشهورين وتحديد مميزاتهم الفريدة. 

نختار نحن أيضا مسبقاً بعض أسامء لقادة معروفني مع مميزاتهم.   
ننبه املشاركني)ات( إىل مراجعة صفات القادة ألنهم سيحتاجون لتطبيق قسم منها يف النشاط القادم.    
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أوراق العمل 

مهام املجموعات

)التحضري قبل و ايجاد ما ميكن أن تكون األعامل املطلوبة يف املدرسة اإلصالحية(

املجموعة األوىل: تنظيف حديقة املركز     

املجموعة الثانية: تنظيف ورشة تدريبية   

املجموعة الثالثة: نقل مواد من مكان إىل آخر   

أفكار لنا! 

نختار املهام التي تعزز شعور املشاركني)ات( باملسؤولية، عىل أن تكون مالمئة ألعامرهم وخصائصهم    

واهتامماتهم األخرى.

ميكن إضفاء نوع من البهجة عىل النشاط مثالً من خالل الغناء أو من خالل استخدام أساليب أخرى.   

خالل عمل املجموعات، منر عىل املشاركني)ات(، لنتأكد من أن القائد يجسد الخصائص التي تم التعرف    

عليها يف نشاط سابق.  

إن كان من الغري ممكن القيام بأعامل خارجية، ميكن استبدالها بأمور داخل الغرفة:    

- املجموعة األوىل: إعداد برنامج تثقيف األقران حول املخدرات 

- املجموعة الثانية: وضع خطة أولية لعملية كسب تأييد حول العنف األرسي

- املجموعة الثالثة: تحديد الخطوط العريضة لخطة عمل املجموعة يف اإلسبوع املقبل
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المقّدمة

تُعيد مجموعة كبرية )مؤلفة من لجان الخاّصة 

ومجموعات العمل الحكومية والسياسية ومراكز 

الخربة وجامعات الضغط والعقوبات( التفكري 

مبوضوع عدالة الشباب يف يومنا هذا. رغم أنَّ نظام 

مه حزب العاّمل الجديد يف العام  اإلصالح الذي قدَّ

١٩٩٨ كان له تأثرياً كبرياً، إالَّ أنَّ التقارير تشري إىل 

معدالت مرتفعة من االنتكاسة وعودة األشخاص 

إىل إرتكاب الجرائم ودخول السجن واإلصالحيات.  

كام تشري التقارير إىل الكلفة العالية املرُتتِّبة عن 

بقاء هؤالء األشخاص داخل السجون 

واإلصالحيّات من ناحية، وإىل حرص 

اإلهتامم بنوعية اإلحتجاز حسب 

األفعال املُرتَكبة دون اإلهتامم 

باحتياجات األشخاص املحتجزين. 

يكون الشباب من األحداث املوَدعني 
عرضًة للخطر. وقد أشارت الدراسات 
واملالحظة إىل أن الشباب يف السجون 

واإلصالحيّات يعانون من الصعوبات النفسيّة 
واإلجتامعيّة ويلجأون إىل سلوكيات منطوية 
رة.   عىل الخطر كإساءة إستخدام املواد املُخدِّ

إىل جانب ذلك، يعاين الكثري من الشباب 
املحتجزين من صعوبات يف التعلّم والكالم 

والتواصل. كام اّن الشباب من األحداث 
املوَدعني يشكِّلون مجموعة مستبَعدة 

إجتامعيّاً، وكثرياً ما رُفضوا من قبل أرُسهم 
واألقران واملدارس واملجتمع املحّل. 

وعالوًة عىل ذلك، إّن هؤالء يخوضون غالباً تجارب 

نفسيّة مؤملة أثناء فرتة اإلحتجاز نتيجة الشعور 

بفقدان الحريّة واالنفصال عن العائلة واإلحساس 

بعدم األمان وانعدام الحوافز... 

إنَّ القدرة عىل التكيُّف مع ظروف اإلحتجاز تختلف 

بني شخٍص وآخر، وكذلك طريقة التّكيُف. إالَّ أنَّ 

الشباب داخل مراكز اإلحتجاز يُظهرون ارتفاعاً يف 

الت إيذاء الذات وإيذاء اآلخرين فضالً عن  معدَّ

ارتفاع يف مستويات الضغط النفيس.
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السلوكيات المنطوية على الخطر

إّن السلوكيات مثل العدوانيّة والجرمية واالنحالل 

والقيادة املتهّورة وتعاطي املخّدرات غالباً ما يُشار 

 Risky -  إليها بالسلوكيات املنطوية عىل الخطر

Behaviors - كونها تُلحق الرضر واألذى 
باألشخاص نفسهم الذين ينخرطون بها كام ترض 

باآلخرين من حولهم وباملجتمع ككل.

يعترب املراهقون)ات( أكرث عرضًة لالنخراط يف 

هذه السلوكيات من أّي شخص من مرحلة أخرى 

من مراحل الحياة )معهد الطب  IOM واملجلس 

القومي للبحوث NRC ٢٠١١(. من أجل ذلك، 

ركّزت األنظمة القانونيّة وواضعي السياسات 

والعلامء عىل سلوكيات املراهقني، ال سيام تلك 

املنطوية عىل املخاطر وأعطتها أهمية بالغة 

باعتبارها تشري إىل مشكالت بحاجة إىل معالجة.

نظراً للمشكالت الناجمة عن السلوكيات املنطوية 

عىل الخطر لدى املراهقني، فمن املُغري إعتبار 

هذه السلوكيات غري قابلة للتغيري. ولكن ذلك غري 

صحيح، إذ أنَّ الدراسات والتجارب قد أظهرت أنها 

نتائج لعملية تنمية غري سليمة وكرثة عوامل الضغط 

يف حياة املراهق، عىل الصعيد الفردي/الذايت و/أو 

اإلجتامعي و/أو اإلقتصادي وغريها يقابلها نقص يف 

العوامل الحامية للمراهق.

وفقاً لذلك، إّن األطفال الذين تربّوا يف بيئات داعمة 

وغنيّة باملوارد )أي الذين يعيشون يف املجتمعات 

املحليّة حيث تتوفّر لهم الشبكات االجتامعيّة 

الداعمة واملوارد، ويكون لديهم عالقات قويّة 

وجيّدة مع املدارس واملدرّسني ويستفيدون من 

الرعاية الوالدية الداعمة حيث اإلنضباط والحدود 

الواضحة والحزم، ومن لديهم عالقات إيجابيّة مع 

أقرانهم(، مييلون إىل منّو طبيعي ويُظِهرون سلوكيات 

وِقيَم صّحية.

أماَّ األطفال الذين تربّوا يف بيئات ذات ضغوطات 

عالية )الذين يعانون من الفقر والتمييز، الذين ال 

يشعرون بأي رابط بينهم وبني محيطهم – الجريان، 

املدرسة، الذين يعيشون يف ظل عالقات أرسية 

تشوبها املشاحنات والنزاعات والتوتر، يخالطون 

أقران جانحني(، غالباً ما يكون منّوهم معرّض 

للسلوكيّات املنطوية عىل الخطر التي تيسء لهم 

ولغريهم.

يعترب التعريف األسايس للخطر أنه "إمكانيّة 

التعرّض ألذى أو خسارة". إّن هذا التعريف ينظر 

فقط للجانب السلبي للخطر كنتيجة دون النظر 

يف العوامل التي تدفع الناس إىل تبني السلوكيات 

املنطوية عىل املخاطر. يعترب املراهق مثالً أنَّ 

الفوائد املتوقّعة من السلوكيّات املنطوية عىل 

الخطر تفوق التكاليف والنتائج.

إنَّ املخاطر هي جزء من الحياة والناس يخوضون 

املخاطر يف كل وقت، ويف جميع مراحل دورة 

الحياة. ال ميكن للمرء أن ينظر إىل السلوكيّات 

املنطوية عىل الخطر مرتكزاً فقط عىل تكاليفها 

الفصل األّول: تعريف المفاهيم
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ونتائجها.

لفهم سلوكيّات املراهق املنطوية عىل الخطر، 

ينبغي أن نراعي اإلعتبارات األساسيّة التالية:

إّن املراهقة هي مرحلة انتقاليّة؛ هي مرحلة    

التحوالت الرسيعة والتغريات املفاجئة، خصوصاً 

عىل صعيدي التفكري والعالقات االجتامعية، تنمو 

فيها الدوافع باتجاه النقد والنقاش والتحليل وتفّهم 

القيم.  

إّن التدّخالت ملعالجة السلوكيات املنطوية    

عىل املخاطر تحتاج لتعزيز قدرة املراهق عىل 

التكيُّف بطرق إيجابية مقابل وظائف التكيّف يف 

السلوكيّات املنطوية عىل الخطر والعدوانيّة مثل يف 

سلوك "اإلستقواء".

إّن سلوكيّات املراهقني املنطوية عىل الخطر    

ليست نتيجة مشكالت يف عملية النمو الشخيص 

فقط بل نتيجة العوامل البيئيّة القاسية وغري 

السليمة.

فهم الفروقات الجنسيّة أمر بالغ األهمية لفهم    

 سيكولوجية سلوكيات املراهق املنطوية عىل الخطر.

إن املتغريات التي تؤثر يف تحديد خصائص املراهقة، 

وخصائص املراهقني واملراهقات وسلوكياتهم كأفراد 

يعيشون يف مجتمع معنّي، تكون عىل الشكل التايل:

- متغريات ناتجة عن الخصائص الفردية للمراهقة 

أو املراهق نفسه.

- متغريات تتعلق بخصائص العائلة باعتبارها 

املؤسسة األكرث أهمية التي يعيش فيها اإلنسان يف 

فرتيت الطفولة واملراهقة.

- متغريات تتعلق باألطر االجتامعية كاملدرسة 

ووسائل اإلعالم وسوق العمل وشبكة املؤسسات 

االجتامعية والثقافية واالقتصادية.

- متغريات تتعلق بالنظم االجتامعية واألدوار 

والتقاليد والثقافة السائدة والقيم ومساحات 

التفاعل وديناميات التغيري والفرص املتاحة.

الكشف المبكر

عرَّف مؤمتر لجنة األمراض املُزمنة – 

Commission on chronic illness-(
CCI(  الذي ُعقد يف العام ١٩٥١ عملية الكشف 

أو الفحص عىل الشكل التايل:

"إنّه تحديد إفتراضي لمرض أو سلوك غير معترف 

به، من خالل تطبيق اإلختبارات والفحوصات أو 

غيرها من اإلجراءات التي يمكن تطبيقها بسرعة. 

 Screening إّن إختبارات الفحص/الكشف

Tests تميِّز جيّداً بين األشخاص الذين يعانون من 
مرض أو مشكلة أو اضطراب ما واألشخاص الذين ال 

يعانون شيء من هذا القبيل. إّن الفحص ال يُعتبر 

أبداً تشخيصاً. يجب إحالة األشخاص ذوي النتائج 

اإليجابيّة أو المشبوهة إلى األطبّاء واإلختصاصيين 

للحصول على التشخيص والعالج الالزمين". 

يشمل الكشف املُبِكر مراقبة إشارات ما قبل 

ظهور املرض )دالئل وإشارات( والفحص البدين 

الرسيع. ميكن أن يشمل أيضاً استخدام االستبيانات 

Questionnaires التي تحتل مكانة مهمة عىل 
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نحو متزايد يف عمليّات الفحص والكشف.

أنواع الكشف

    Mass الكشف/الفحص الجامعي

Screening: يُستخدم هذا املصطلح لإلشارة إىل 
كشف واسع النطاق يتم تطبيقه عىل مجموعات 

سكانية كبرية.

    Selective الكشف/الفحص االنتقايئ

Screening: يُستخدم هذا املصطلح لفحص الفئات 
املعرَّضة للخطر واألكرث قابليًة للتأثُّر، وتكون محّددة يف 

عدد السكان. قد يكون ال يزال عىل نطاق واسع وميكن 

اعتباره شكالً من أشكال الفحص السكاين. 

    Multiphase الفحص املتعّدد املراحل

Screening: لقد تطّور هذا اإلجراء من خالل 
الجمع بني اختبارات عّدة، وهو املرادف املنطقي 

للفحص الشامل. 

 Surveillance المراقبة \ اإلشراف

كثرياً ما يستعمل مصطلح املراقبة كمرادف للفحص 

ومع ذلك ينبغي التمييز بني هذين املصطلحني. 

تعترب املراهقة:"عملية متابعة وثيقة ومستمرة"، يف 

حني أّن تعريف "الكشف/الفحص" هو "الدراسة 

املنهجيّة من أجل التمييز بني مجموعات مختلفة". 

ذ عملية الكشف أو الفحص يف مدة قصرية  تُنفَّ

ا عملية  وتُركِّز عىل األفراد يف دائرة الخطر. أمَّ

ذ خالل مدة زمنية طويلة  املراقبة أو اإلرشاف فتُنفَّ

نسبياً وتشمل مجموعة أكرب من األشخاص.  

أثناء املراقبة، يتم تكرار الفحص عىل فرتات من 

الزمن. 

الوقاية والتدّخل المبكر

من حيث التعريف، إّن مفهوم "الوقاية" يشري 

لوضع حد ملشكلة إجتامعيّة أو نفسيّة أو صحية 

ناشئة قبل بدايتها؛ "التدّخل املُبِكر" هو نشاط 

يهدف إىل وقف تطّور مشكلة موجودة أصالً. 

وبالتايل فإّن التمييز بني املصطلحني هو أساساً 

مرتبط مبرحلة منو املشكلة أكرث من ارتباطه بعمر 

الفرد أو بطول الفرتة الزمنيّة التي أحيل فيها الفرد 

ل. إىل جهة التدخُّ

يُستخدم مفهوم "الوقاية" يف مجال العمل 

اإلجتامعي، لإلشارة إىل نشاط أو مجموعة أنشطة 

تهدف إىل وضع حد لربوز املشكلة أو تطّورها.

تعترب "الوقاية الفّعالة" و"التدّخل املُبِكر" من 

املفاهيم املشرتكة حيث تعزِّز عوامل الحامية وتحّد 

من عوامل الخطر. إّن عوامل الوقاية وعوامل 

الخطر تتفاعل وتتداخل يف مختلف أبعاد حياة 

الشباب، مؤّدية بالتايل إىل "سلسلة من اآلثار" 

 وتشمل األبعاد التالية:

البيئة والحالة املعيشية   

األرسة والعالقات االجتامعيّة   

السلوكيات االجتامعية    
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الصّحة الجسديّة والنفسيّة   

 التعليم وفرص العمل   

يستهدف العمل الوقايئ كافة األبعاد املذكورة أعاله 

ويأيت بنتائج إيجابيّة أفضل لألطفال.

من الرضوري فهم العوامل املنطوية عىل الخطر 

وعوامل الحامية من أجل تطوير العمل الوقايئ أو 

التدّخل املُبِكر عند األطفال.

تكون عمليّة التدّخل أصعب وأكرث تعقيداً عندما 

تصبح اآلثار السلبية راسخة ومركَّبة، لذلك:

يُعترب التقييم السليم والشامل الذي يرُشِك    

عائلة الفرد مفتاحاً هاّماً لتدّخل فّعال

ينبغي التعاون مع الوكاالت والجهات املختلفة    

ملعالجة املشكالت املعّقدة مبختلف أوجهها 

ينبغي اعتامد مجموعة من طرق التدّخل    

تتناسب مع احتياجات الفرد ودوافعه. فليس 

ل. هناك طريقة واحدة أو وصفة جاهزة للتدخُّ

ينبغي تحديد طبيعة التدّخالت وأهدافها    

بشكل واضح. يسمح ذلك بتقييم أثر التدخُّالت.

المقابلة التحفيزّية

لقد تطّور تعريف املقابالت التحفيزية وتمَّ تطوير 

منهجيتها كونها أظهرت فوائد كبرية يف عملية تغيري 

بعض السلوكيات. فقد أثبتت البحوث فعاليّة هذه 

التقنيّة.

 كان وليم ر. ميلر )١٩٨٣( أّول من أعطى وصفاً 

لهذه التقنية، من خالل خربته يف عالج مشكلة 

اإلدمان عىل الكحول. 

يركّز نهج املقابلة التحفيزية عىل الكشف عن 

املشكالت والتناقضات الداخلية لدى الفرد وحلّها. 

يختلف أسلوبها عن األساليب العالجية "القرسية" 

مبعنى أنّها ال تفرض التغيري عىل املستفيد )الذي 

رمبا ال يتناسق مع قيمه الخاصة، معتقداته 

ومتنياته( بل أنها تدعم عملية التغيري بطريقة 

تنسجم مع قيم واهتاممات الشخص.

إّن أحدث تعريف للمقابلة التحفيزية )٢٠٠٩( هو 

التايل:

"... إنّها شكل من أشكال التوّجه التعاوين املرتكز 

عىل الشخص نفسه والذي يعمد استحداث

وتقوية الدوافع للوصول إىل التغيري". 
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اإلستقواء

التعريف

ظهر مفهوم "اإلستقواء" يف أوائل السبعينات أثناء 

دراسات أجريت يف مؤّسسات تربويّة اسكندينافيّة. 

يعود تعريف "اإلستقواء" لعامل النفس "دان اولفيوس" 
الذي حّدده من خالل ثالث معايري: ١

داً إلحاق الرضر )عن قصد(.    يكون املعتدي متعمِّ

تكون الهجامت/التعديات متكّررة وقابلة    

لالستمرار.

الفصل الثاني : السلوكّيات الخطرة

املتطرّفالحاّدالنوع

السخرية   اإلستقواء اللفظّي   
اإلهانة   
النظر إىل اآلخر بشكٍل فيه إحتقار   

التهّكم   
العدائية تجاه العرق، الجنس   
دفع أحدهم للقيام بيشء خطري   
التهديد بتدمري ممتلكات   
التهديد بالعنف الجسدي أو إظهار العدوان   
اإلبتزاز   

الدفع   اإلستقواء الجسدي   
الحرش   
البصق   
الركل   
الرضب   

التهديد بواسطة السالح   
التخريب   
الرسقة   
اظهار سلوك جنيس غري مرغوب فيه   

ارباك اآلخر وإحراجه   اإلستقواء النفيس\اإلجتامعي   
السخرية   
نرش الشائعات   
استبعاد أحدهم من املجموعة   

التشجيع عىل الكراهيّة   
مترير اللوم عىل أحدهم ظلامً   
اإلذالل العلني   

 تكون العالقة بني الجاين أو الجناة والضحيّة غري    

متناظرة. )جهة قوية وجهة أقل قوة(.

عندما نتكلّم عن اإلستقواء، من الرضوري اعتبار أن 

الضحيّة هي يف وضعيّة غري قابلة للدفاع عن نفسها. 

تهدف مامرسة اإلستقواء إىل إنشاء موقف من الهيمنة 

وفرض السلطة.

ميكن لإلستقواء أن يكون "لفظي"، مثل تهديد الشخص 

أو إهانته، "نفيس" مثل نرش اإلشاعات و"مادي/

جسدي" مثل رضب الشخص أو إسقاطه أرضاً.
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خصائص المعتدي والمعتدى عليه

يجب التمييز بني خصائص الجاين والضحيّة كونها 

غري قابلة للتبديل "املعتدي ال يكون الضحيّة 

يف أوقات أخرى ]...[ كام وال ميكن 

للضحيّة أن تظهر سلوكيّات ترهيبيّة 

تجاه اآلخرين". إستناداً إىل دراسة عن 
االستقواء بني التالميذ الكنديني.٢

عىل عكس ذلك، تشري دراسات أخرى لوجود عدد 

كبري من الضحايا / الجناة:

٢٠٪ إىل ٤٦٪ من ضحايا املطاردة يقومون بدورهم 
بالتعّدي ذاته الذين خضعوا له. ٣

من هو المعتدي؟ 

يحب املعتدي أن يشعر بالقوة   

يشعر بعدم األمان وعدم اإلكتفاء   

يشعر باإلهانة   

تعرَّض لسوء املعاملة بطريقة أو بأخرى   

تعرَّض للتعّدي يف منزله   

يتعرّض للضغط لتحقيق النجاح مهام كلّف األمر   

ال يتأقلم مع األطفال \ املراهقني اآلخرين   

لديه شعور بالفشل املستمر   

يعاين من قضايا أرسيّة )طالق، وفاة(   

ال يشعر بالسعادة   

يريد اكتساب الشعبيّة والحصول عىل أصدقاء.   

من هو المعتدى عليه؟

ال يدافع عن نفسه   

يبقى مبفرده معظم الوقت   

أكرث حساسيّة وتوتّر من غريه   

منعزل إجتامعيّاً   

يعاين ضعف يف الثقة بالنفس   

مختلف )يلبس نظّارات طبيّة، من عرق مختلف    

أو ثقافة مختلفة، يعاين من إعاقة ما، ...( 
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العواقب بالنسبة للضحايا

ميكن لالستقواء كسلوك عنيف أن يرتك آثاراً كبرية 

عىل "الضحية"، أبرزها:

يف دراسة أجريت يف اسرتاليا، أفاد ٦٪ من الفتيان    

و ٩٪ من الفتيات أنهم يفضلون البقاء يف املنزل 
لتجّنب التعرّض للمضايقات.4

يف عرض من قبل الباحثني الربيطانيني لعرش    

دراسات أجريت حول ظاهرة اإلستقواء، ذكرت 

كل واحدة من الدراسات أعىل مستويات اإلكتئاب 

بني الشباب الذين كانوا ضحيّة لالستقواء من قبل 
أقرانهم.5

أظهرت نتائج دراسة أجريت يف فنلندا، أنَّ    

األوالد الذين يعانون من اإلكتئاب والذين كانوا قد 

تعرّضوا يف معظم األحيان للتخويف كان عددهم 

أكرث بخمس مرّات من األوالد الذين مل يتعرّضوا أبداً 

ملثل هذه التحرّشات، وكانوا ٤ مرات أكرث عرضة 

لإلنتحار من أولئك الذين مل يتعرّضوا للتخويف. يف 

حني كانت الفتيات املتعرّضات للتخويف معرّضة 

أكرث ب٣ مرات لإلكتئاب و ٨ مرّات أكرث عرضًة 
لإلنتحار.6

لسوء الحظ، فإّن اآلثار السلبيّة لإلستقواء ال    

تختفي بسهولة مع مرور الوقت. فهذا الفعل يرتك 

آثار طويلة املدى عىل اآلخرين. فقد ذكرت مقالة 

 JAMA نرشت يف مجلّة الجمعيّة الطبيّة األمريكيّة

أّن "األفراد الذين تعرّضوا سابقاً للتعّدي يبلغون 

نسبة عالية من اإلكتئاب وتديّن إحرتام الذات يف 

سن ال ٢٣، عىل الرغم من عدم تعرّضهم ملثل هذه 

التحرّشات وعدم إنعزالهم يف سن الرشد." 7

اإلستقواء: عالمة تحذير مبكرة 
للسلوك الجرمي

تشّكل التعّديات التي يشملها فعل اإلستقواء خطراً 

جسيامً عىل األشخاص الذين يتعرَّضون لها )الضحايا( 

وتبقى آثارها طويالً يف حال عدم القيام بالتدّخل 

املناسب. تشري الدراسات الخاصة بظاهرة اإلستقواء 

إىل أن هذا السلوك املعادي لآلخرين وللمجتمع 

ال ينحرص فقط يف املؤّسسات الرتبويّة بل ميتد إىل 

خارج هذه املؤسسات ويستمر لسن الرشد.

إّن نسبة ٦٠٪ تقريباً من فتيان صفوف السادس 

إىل التاسع من الفتيان الذين كانوا ميارسون 

اإلستقواء  ارتكبوا عىل األقل جرمية واحدة يف سن 

ال٢٤، مقارنًة ب٢٣٪ من الفتيان الذين ال ميارسون 

اإلستقواء أو يتعرَّضون له. بل أكرث من ذلك إنَّّ ٤٠٪ 

من الفتيان الذين كانوا ميارسون اإلستقواء - مقارنة 

بنسبة ١٠٪ من الذين مل ميارسوا اإلستقواء أو 

يتعرَّضوا له- ارتكبوا ما يعادل  الثالث جرائم عند 
بلوغهم سن ال٢٤ .8

األطفال الذين يُظِهرون العدوانية داخل املدرسة 

ميثِّلون تحدياً ملموساً ملعلميهم، فهم يشيعون جواً 

من الخوف يف داخل فصولهم املدرسية، ويثريون 

القلق واالنزعاج بني زمالئهم، ويعطلونهم عن 

متابعة واجباتهم الدراسية.

إّن األشخاص الذين هم يف الوقت عينه "ضحايا" 

و"جناة" يكونون أكرث عرضًة للمشكالت وأكرث 

خطورًة من غريهم. تعاين هذه الفئة العديد من 
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املشكالت السلوكيّة مثل ارتفاع معّدالت التدخني 

وأداء أكّادميي متديّن. كام يعاين هؤالء "الجناة" 

مشكالت شبيهة بالتي يعاين منها "الضحايا"، مثل 

الصعوبة يف تطوير الصداقات والشعور بالوحدة. 

األمر الذي قاد الباحثني إلستنتاج مفاده أّن الشباب 

الذين هم "جناة" و"ضحايا" يف الوقت ذاته ميثّلون 

مجموعة خاّصة لديها نسبة عالية جداً من عوامل 

الخطر.

الوقاية والتدّخل

إّن وجود هذه الظاهرة واستمرارها عىل مدى وقت 

طويل دفع البعض للظن بأنّه من غري املمكن منعها 

والوقاية منها. يف حني ال ميكن القضاء عىل هذه 

الظاهرة كلياً، تبنّي البحوث اليوم أنّه ميكننا الحد 

من نصف نسبة هذه الحاالت والوقاية منها. كام 

تشري األبحاث إىل أنَّ  أكرث املستفيدين من الجهود 

للحد من التسلّط والعدوانية هم األشخاص ذوي 

السلوكيّات العدوانيّة الشديدة.

إّن املؤّسسات اإلصالحيّة والرتبويّة وغريها بحاجة 

ماّسة إىل التأكّد من وجود الرقابة واإلرشاف 

املستمرين من قبل الكبار خالل األنشطة، باإلضافة 

إىل الحفاظ عىل مناخ من االحرتام بني األفراد. 

غري أنّه، بالرغم من الرقابة التي من شأنها منع 

السلوكيّات العدوانيّة، يبقى هناك الكثري من 

املواقف التي تحصل عند غياب االرشاف. ومبا أنّه 

من النادر جداً أن تبوح الضحيّة بتعنيفها والتعّدي 

عليها، خوفاً من أن تتعرّض لتحرٍّش أكرب، ميكننا 

اعتامد وسيلة تقييم لحرص النتائج، ما يسمح لنا 

بالتدّخل املبارش من خالل تقنيّات مختلفة، بهدف 

حامية كَل من الجاين والضحيّة والحّد من تعرّضهم 

للخطر.

إّن تقييم مدى التعرّض لإلستقواء9 ، إرتكاب 

اإلستقواء وتجارب املتفّرج هي مجموعة من 

أدوات التقييم املنشور من قبل املركز الوطني 

للوقاية من اإلصابات ومراكز السيطرة عىل األمراض 

والوقاية منها. ميكننا اعتامد هذا التقييم/ القياس 

يف املؤّسسات اإلصالحيّة كوسيلة للكشف املُبِكر عن 

السلوك املذكور.

ميكن التصّدي لهذا النوع من التحرّش من خالل 

نرش واتباع إجراءات حازمة وموّحدة للتعامل مع 

مثل هذه الترصّفات. عىل املؤّسسات اإلصالحيّة أن 

ترسم التوقّعات وتؤّسس مبادئ توجيهيّة لألحداث 

والتي من شأنها منع السلوكيّات غري املناسبة، 

مع تشجيع العالقات االيجابيّة بني األقران. من 

هنا أهميّة تدريب املوظفني واإلدارينّي يف هذه 

املؤّسسات عىل برنامج مهارات التواصل واملهارات 

الحياتيّة ليستطيعوا بدورهم أن يدّربوا األحداث 

عليها ماّم يدعم عندهم القدرة عىل الدفاع عن 

النفس واملواجهة وتعزيز احرتام الذات وبناء 

عالقات إيجابيّة بينهم.

إّن اإلصالحيّة توفّر بيئة مسيطر عليها حيث ميكن 

لألحداث اختبار رعاية "الكبار" )املوظفني( الذين 

يستطيعون مامرسة السلطة بطريقة توجيهيّة، بعيدة 

عن التعّسف. ميكن لهؤالء الكبار أن يثبتوا لألحداث 

أّن "القيادة" وليس "اإلساءة" هي الطريقة املناسبة 

الستخدام مواقعهم يف السلطة بطريقة بّناءة. ينبغي إذاً 
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تقديم برامج تدريبيّة تُركِّز عىل كيفيّة تصميم منوذج 

الرعاية املناسبة والسلوك القيادي للموظفني واإلدارينّي.

إن عملية الرعاية يف املؤسسات اإلصالحية تتضمن 

العمل عىل مستوى الوقاية وعىل مستوى العالج، 

وبالتايل يجب تدريب فريق العمل عىل كيفية 

التدخل أمام مختلف الوضعيات، وأهم ما ميكن 

تدريب هؤالء عليه هو ما نسميه "املهارات 

الحياتية " التي تشمل التدريب عىل مهارات 

"التواصل الالعنفي" ومهارات "القيادة".

ينبغي أن يكون هناك مجموعة قواعد وقوانني 

داخلية  يف املؤسسات اإلصالحية من شأنها أن 

تحمي األحداث من إرتكاب العنف ومن التعرُّض 

له. إضافًة إىل التواجد الدائم يف امليدان، من 

الرضوري القيام بالفحص screening  للتأكد من 

وجود حاالت وبالتايل ملعالجتها .

نظرة عامة عن كيفية حدوث األعمال 
العنيفة، ال سيما في األماكن 

المغلقة:

من املعروف أنه داخل كل إنسان هناك طاقة 

غريزية وهي العدوانية؛ هذه الطاقة ميكنها اما 

أن تتوظَّف يف عدة أماكن إما أن تذهب يف إتجاه 

واحد، ونقصد بذلك أنه لكل حاجة إنسانية عدة 

اسرتاتيجيات تخدمها. تتفاعل عوامل مختلفة 

وتدفع الفرد إىل توجيه العنف نحو اآلخرين. 

ال بد من التعامل بحذر ودراية ودراسة واقع 

الحدث الذي يُظِهر السلوك العدواين دراسة دقيقة 

واعية واإلطالع عىل كافة الظروف البيئية املحيطة 

بحياته األرسية، ألنه مهام كان فهو إنسان. ينبغي 

أن نعرف ماذا به وماذا وراءه. قد يكون وراءه 

أرسة مضطربة بسبب فقدان عائلها أو استشهاده 

أو اعتقاله أو هجرة أو ظروف اقتصادية أو حياتية 

أو طالق..... الخ. وقد يكون وراءه أرسة تُفرِط يف 

اإلهتامم به. وهو يف كل هذه األحوال يحتاج إىل 

م له الصيانة  األخذ بيده .وعىل اإلصالحية أن تقدِّ

ل من اتجاهاته، وتعيد له  الشخصية الالزمة، وتعدِّ

توازنه بإيجاد الجو االجتامعي السليم حتى ميكن 

أن يصبح إنساناً منتجاً.

ميكننا إستخدام عدة أنشطة من شأنها أن تساعد 

الحدث عىل التعبري عن حاجاته وايجاد االسرتاتيجية 

املناسبة للتعامل مع كل منها . لذلك نقرتح العمل 

من خالل "أنشطة تعبريية" و"اجتامعات املواجهة" 

لترصيف الطاقة من خالل اللغة إضافًة إىل األنشطة 

الرياضية التي تهدف إىل تفريغ هذه الطاقة عن 

طريق الجسد.

ينبغي تدريب املوظفني)ات( عىل كيفية التدخل مع 

الطرفني املعنيّني يف حال حدوث سلوكيات عنيفة 

وإستقواء. عىل املتدّخل أن يفهم السلوك املعني 

ويتعامل مع الحدث مستعيناً بتقنيات التواصل 

الالعنفي. يساعد ذلك الحدث  عىل وضع حالته 

العدائيّة والتعبري عنها بكلامت تصف مشاعره 

املرتبطة بحاجات معينة بعيدة عن قدرة الفرد 

إلشباعها بالطريقة املناسبة. فيستعمل بالتايل العنف 

الذي يُعترب من أسهل الوسائل للتعامل مع مشاعر 

متخابطة وغري مفهومة بالنسبة ملرتكب السلوك 

مثالً. كام ينبغي أن يستخدم املوظَّف)ة( املقابلة 

التحفيزية لحّث الحدث عىل تغيري السلوك العنيف.
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اإليذاء الذاتي

التعريف

يشمل مجموعة واسعة من السلوكيات، عىل سبيل 

املثال الحرق والخدش ورضب أجزاء الجسم أو 

التدخل يف التئام الجروح وسحب الشعر)نتف الشعر( 

وابتالع مواد سامة أو كائنات. ومع ذلك, فإن األسباب 

ليست دامئا واضحة. 

يُقصد هنا بتعبري "اإليذاء الذايت" فعلنَي: إّما "تسميم 

الذات" أو "جرح الذات" بغض النظر عن القصد 
الظاهر من الفعل املرتَكب.10

لقد أردنا اعتامد هذا التعريف املحدود ألّن عبارة 

"اإليذاء الذايت" هي واسعة املعاين وميكن أن تنطبق 

عىل سلوكيات عديدة ميارسها الكثري من الناس 

الذين ميكنهم أن يلحقوا األذى بنفسهم يف أي وقت 

كان من حياتهم. إنّنا نشهد اليوم مثالً وجود عّدة 

سلوكيات مختلفة "مقبولة اجتامعيّاً" بالرغم من 

الرضر الجسدي والنفيس الذي تلحقه مبامرسيها مثل 

التدخني والتعاطي الرتفيهي للمخّدرات  واالفراط يف 

استهالك الكحول يف بعض املجتمعات، واألكل بكرثة 

أو اتباع أساليب مرضّة من الحمية الغذائيّة. كام 

ميكننا أن نصادف أفعاالً مؤذية للذات إمّنا تُعترب شكالً 

من أشكال املامرسات والطقوس الدينيّة، أو نوعاً من 

التعبري عن اعرتاضات عىل مواقف اجتامعيّة/سياسيّة 

معيّنة. 

هنالك عّدة تعابري تستعمل لوصف "األذى الذايت"، 

مفردات مثل اإليذاء الذايت املتعّمد، اإليذاء الذايت 

املقصود، االنتحار التظاهري، االنتحار التجريبي، 

السلوك االنتحاري غري املميت، العنف الذايت.

أنواع اإليذاء الذاتي

   self poisoning تسميم الذات

   self injuring جرح الذات

   self mutilation تشويه الذات
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الدوافع وراء إيذاء الذات

من املمكن أن تكون هذه السلوكيات وسيلة إلنهاء 

حياة الفرد، غري أّن العديد منها ال يتعلّق مبارشًة 

بغرض االنتحار. يف بعض األحيان، يكون إيذاء 

الذات وسيلة تهدف للتواصل مع اآلخر أو للتأثري 

عليه مبعنى طلب املساعدة واالهتامم. كام ميكن 

ملرتكب هذا الفعل أن يعتمده كوسيلة للتخلّص من 

معاناة وأوجاع تسبّبها له وضعيّة ضاغطة أو وضع 
عاطفي قايس.11

الطرق المعتمدة في اإليذاء الذاتي

ميكننا حرص مختلف الطرق يف مجموعتني:    

التسميم الذايت والجرح/التشويه الذايت.

م يسعون لطلب  هؤالء الذين يلجؤون لطريقة التسمُّ

العون من اآلخر أكرث من الذين يعتمدون طريقة 

الجرح والتشويه الذايت. إّن نسبة ٨٠٪ من هذه 

الحاالت الطارئة التي يتم إسعافها تكون تحت تأثري 
ابتالع جرعات زائدة من األدوية أو مواد ساّمة. 12

تختلف أيضاً الطرق املعتَمدة باختالف الجنس. 

إّن املراهقات الفتيات تلجأن إىل وسيلة التسميم 

)٤.٩٢٪( أكرث من الفتيان املراهقني )٦.٨٤٪(، يف 

حني يلجأ الفتيان املراهقني )٤.١٥٪( إىل وسيلة 

التشويه أكرث من الفتيات املراهقات )7.٦٪(. 

إّن التشويه الذايت شائع بني السّكان ككل أكرث 

من التسميم الذايت رمّبا مبعّدل ١/٢ بني صفوف 
املراهقني واملراهقات.13

بشكٍل عام، متيل النساء إىل إيذاء ذاتهّن أكرث    

من الرجال، خاّصًة يف سن املراهقة، حيث تتعرّض 

الفتيات إىل اإليذاء الذايت أكرث بثالث مرّات من 

الفتيان.

تحدث ظاهرة اإليذاء الذايت يف مختلف األعامر    

غري أنّها شائعة أكرث يف سن املراهقة وبداية سن 

الرشد.

العوامل المرتبطة بفعل إيذاء الذات

هناك مجموعة من العوامل الضاغطة التي تؤثِّر 

سلباً يف حياة الفرد وتتدفعه إىل إيذاء ذاته. أبرزها:

العوامل االجتامعّية/االقتصاديّة واألحداث    

الحياتّية

ميكن لإليذاء الذايت أن يحدث بني مختلف صفوف 

السّكان ولكّننا نجده شائعاً أكرث بني أولئك الذين 

يعانون من أزمات اقتصاديّة/اجتامعيّة، ظروف 

إقتصادية صعبة ونقص يف شبكة العالقات الداعمة 

وبني أولئك الذين يعيشون وحدهم أو املطلّقني... 

ترتبط ظاهرة اإليذاء الذايت أيضاً باألحداث الحياتيّة 

التي تشمل االضطهاد واالعتداء وال سيّام االعتداء 

الجنيس، كام ميكن للمشكالت العالئقيّة أن تؤّدي إىل 
إيذاء الذات.14

ميكن لعامل املرض أن يؤّدي عند بعض الناس إىل 

إيذاء أنفسهم أيضاً.

العالقة بني إيذاء الذات واالضطرابات النفسية و/   

أو العقلية:

معظم هؤالء الذين يحرضون إىل أقسام الطوارئ 

اإلستشفائيّة بعد فعل من أفعال إيذاء الذات يوجد 
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لديهم إشارات إىل معيار أو أكرث من معايري تشخيص 

األمراض النفسيّة العصبيّة عند تقييمهم. بعض 

الخصائص النفسيّة تكون شائعة أكرث بني أولئك الذين 

يتعّمدون إيذاء نفسهم مبا يف ذلك االندفاعية وتديّن 

القدرة عىل حل املشكالت واليأس.

العالقة بني إيذاء الذات وتعاطي املخّدرات   

عدد ال بأس به من األشخاص املسَعفني يكونوا قد 

تعاطوا املخّدرات قبل ارتكابهم فعل اإليذاء.

العالقة بني إيذاء الذات والعنف املنزيل وسوء    

املعاملة

يؤدي العنف عادًة إىل بروز آثار عاطفية ونفسية 

مثل الشعور باليأس والكآبة وضعف الثقة بالنفس. 

عندما يتعرَّض الطفل/املراهق للعنف، ال سياَم العنف 

الجنيس، نراه مييل إىل اإلنسحاب والعزلة وأحياناً 

لوم الذات والشعور بالذنب والنفور من جسده، إىل 

جانب بروز بعض عوارض "اضطراب ما بعد الصدمة"  

.P.T.S.D، نتيجًة لكل ذلك، يلجأ الطفل/املراهق 
إىل إيذاء نفسه بشكل متكّرر. إىل جانب ذلك، يؤّدي 

العنف املنزيل وسوء املعاملة الجسديّة إىل لجوء 
بعض أفراد األرسة إىل تشويه الذات.15

اإليذاء الذايت يف صفوف الشباب   

إّن معّدل إيذاء الذات منخفض نسبيّاً يف سن 

الطفولة املُبِكرة ولكنه يرتفع بشكل رسيع مع 

بداية سن املراهقة. تجدر اإلشارة هنا إىل قضايا 

أخرى ترتبط أيضاً بهذا السلوك يف املراهقة أال وهي 

اإلستقواء والعنف األرَُسي واإليذاء الجنيس لألطفال 

واالعتداء الجسدي.

اإليذاء الذايت يف صفوف األحداث املوَدعني   

إّن إيذاء الذات شائع يف صفوف املسجونني أكرث 

من انتشاره بني السّكان بشكل عام. يعود سبب 

هذا املعّدل املرتفع إىل توفّر مستويات مرتفعة من 

العوامل الضاغطة واملؤّدية إىل ارتكاب التعنيف 

الذايت مثل ظروف اإلحتجاز )القيود عىل الحرية 

والبعد عن شبكة العالقات الداعمة ورضورة اإللتزام 

بأنظمة وقواعد ...( وعوامل شخصية )لوم الذات، 

مشكالت عاطفية ونفسية  )مبا يف ذلك التّبعيّة 

عىل املخّدرات، اضطرابات الشخصيّة، االضطراب 

العصبي والذهان(.

أكرث األساليب املعتمدة إليذاء الذات شيوعاً داخل 

السجون هي القطع والخدش. 

نتائج اإليذاء الذاتي

التكرار واالنتحار: إن معدل االنتحار عند األشخاص 

الذين يتعمدون إيذاء الذات أعىل من معدل 

االنتحار بني السكان عموماً. وتشري التقديرات إىل 

أّن ربع الناس الذين ميوتون عن طريق االنتحار 

كانوا قد تعّمدوا إيذاء أنفسهم عّدة مرّات قبل 
وفاتهم.16

الصّحة البدنّية: بغض النظر عن غرض الشخص من 

إيذاء نفسه، فإّن ذلك ميكن أن يؤّدي إىل اعتالل 

الصّحة عىل املدى الطويل. ميكن لقطع اليد مثالً أن 

يؤّدي إىل رضر مزمن يف األوتار واألعصاب كام تؤّدي 

الندب الكثرية إىل التشّوە ...
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الكشف، التدّخل والعالج

إّن عمليّتي الكشف والتدّخل يف مسألة اإليذاء 

الذايت تكون صعبة مبا أّن الفعل غالباً ما يكون رّسياً 

ويشمل أجزاء من الجسم يسهل تخبئتها.

أُجريت دراسات قليلة تخترب عمليّات الكشف 

والتدّخل واسرتاتيجيّات العالج يف حاالت إيذاء 

الذات. لكن، تفيدنا خربات املعالجني يف هذا املجال 

بالنصائح الالزمة.

  ميكن لعّدة عالمات أن تشري إىل فعل اإليذاء 

الذايت مثل الحروق غري املرُبَّرة أو الندوب والَقطع. 

أكرث األماكن التي يُتعّمد تشطيبها هي اليدين 

وقبضة اليدين. هناك عالمات أخرى تشمل: لباس 

غري متناسب مع الفصل )يرتدي دامئاً األكامم 

الطويلة أو الرساويل يف الصيف(، استخدام دائم 

لعصابات املعصم/تغطية، عدم الرغبة يف املشاركة 

يف األنشطة التي تتطلّب مثالً لباس ال يغطّي الجسم 

كفاية )لباس السباحة والرياضة(، كرثة الضامدات 

واستخدام أدوات وجودها غري قابل للتفسري 

)شفرات الحالقة أو غريها من أدوات القطع(. 

ميكننا أن نلحظ عند الشخص ذاته عالمات متزايدة 

من االكتئاب أو القلق.

م  عندما يُسأل الفرد عن العالمات يف جسمه، يُقدِّ

قصصاً تبدو غري قابلة للتصديق. من املهم أالَّ تأخذ 

األسئلة حول هذه العالمات املذكورة طابعاً ُمهّدداً 

ومن األفضل إتباع أسلوب محايد. إّن اعتامد أسلوب 

الحياد وإظهار االهتامم الالزم والحرص عىل سالمة 

الشخص قد يفيد وبالتايل يثري إجابات صادقة.

إّن النقاط التالية ميكن أن تساعد عىل الحد من 

األرضار املرتبطة مبامرسات إيذاء الذات:

١- تحّمل مسؤوليّة السلوك املرتَكب

٢- الحد من الرضر الذي ألحقه السلوك

٣- التحديد واالستجابة عىل نحو أكرث إيجابيّة 

لإلصابات واإلشارات الجسديّة

٤- تحديد األشخاص واألماكن اآلمنة لتقديم املساعدة 

عند الحاجة للحد من الرغبة يف إيذاء الذات

 ٥- تجّنب األشياء التي ميكن استخدامها إليذاء الذات 

)عىل سبيل املثال، مشابك الورق، الدبابيس، األشياء 

الحاّدة( 

ينبغي أن تخدم هذه الخطط للمساعدة يف استقرار 

الشخص وتوفري الدعم الكايف له، لحني بدء العمليّة 

االستشاريّة العالجيّة.

بعد الكشف والتحقيق يف بعض حاالت اإليذاء 

ل أن يلتزم بالنقاط  الذايت، يتوّجب عىل املتدخِّ

املذكورة أدناه يك يستطيع  تقديم الدعم واملساعدة 

للشخص املعني:

يتم تقديم العالج الالزم لآلثار الجسديّة بالدرجة    

األوىل

 يعاَمل الحدث الذي ألحق الرضر بنفسه بنفس    

االحرتام والرعاية والخصوصيّة كأّي شخص آخر. 

فضالً عن ذلك، ينبغي عىل املهنينّي فهم العوامل 

املرتبطة بفعل إيذاء الذات.
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ينبغي عىل فريق العمل واملتدّخلني استخدام    

مهارات االتصال والتواصل  لتشجيع الحدث عىل 

التعبري عن نفسه ومشكالته بشكٍل رصيح، وإحرتام 

خصوصيته وتلبية إحتياجاته. 

ينبغي عىل املهنيّني أن يكونوا مستعّدين    

للتعامل مع خدمة اإلستغاثة وتهدئة الوضع، 

وإدارة مشاعرهم الشخصيّة حول الوضع دون املّس 

بدورهم املهني ومسؤوليّاتهم. إّن درجة اإلصابة 

ليست بالرضورة مؤرّشاً ملستوى الشّدة التي يعاين 

منها املتأّذي.

من املهم جّداً أن نفهم أّن توقيف عمليّة إيذاء    

الذات ليس "عالجاً"؛ وقد تكون عمليّة االستكشاف 

والتوّصل إىل التفاهم واإلتفاق حول السلوك 

املرغوب أكرث إفادًة للفرد.

من املهم أن يطلب املتدّخل من الحدث املتأّذي    

رشح وضعه مستخدماً الكلامت الخاصة به.

عىل املتدّخلني أن يعلموا بأّن أسباب إيذاء الذات    

قد تكون مختلفة يف كل مناسبة، وبالتايل كل حلقة 

وكل حدث يحتاج لعالج خاص بحد ذاته.

ال ينبغي عىل املوظفني أن يقوموا بافرتاضات    

حول الظروف املحيطة باإلصابة. يجب طرح األسئلة 

بطريقة حّساسة والتأكُّد مثالً ما إذا كان هذا الفعل 

مجرّد إيذاء أو محاولة انتحار ويف حال تعّمد 

الحدث طريقة التسميم الذايت فيجب أن يسأله عن 

املادة التي ابتلعها.

إذا كان عىل الحدث الذي ألحق األذى بنفسه    

ن له مكان آمن  أن ينتظر العالج، ينبغي أن يؤمَّ

وداعم كغرفة هادئة مستقلّة مع إرشاف متواصل 

واتصاالت منتظمة مع أحد املوظفني لضامن 

سالمته.

إّن مشاركة املوظفني واملهنيّني يف املؤّسسة    

االصالحيّة لتدريبات حول اإلسعافات األّوليّة هو 

أمر ال غنى عنه.

 تقنيّة "املقابلة التحفيزيّة" رضوريّة جّداً وال بد    

من استخدامها كوسيلة تدّخل أّوليّة لحث الحدث 

عىل التعبري عن مشاعره وتناقضاته ودفعه لتغيري 

هذا السلوك املرّض، لحني تحويله إىل إختصايص 

يف العالج النفيس ملعالجة السلوك وما ورائه من 

صدمات وأحداث هلعيّة.
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تعاطي المخّدرات

التعريف

املخّدر هو ماّدة طبيعيّة أو كيامئيّة ميكن 

استخدامها بشكل قانوين أو غري قانوين بهدف 

تغيري حاالت الوعي وميكن أن يؤّدي إىل آثار 

 MILDT Mission(.سلبيّة وإىل حالة إدمان

 Interministerielle de  lute contre
 la drogue et la toxicomanie –

)France

 ،)WHO( وفقاً ملنظمة الصّحة العاّمة العامليّة

إنَّ التعريف الدقيق لإلدمان ينبغي أن يشمل ٤ 

عنارص:

رغبة ملّحة الستهالك املُنتج   

امليل إىل زيادة الجرعة   

االعتامد النفيس والجسدي أحياناً   

آثار سلبيّة عىل الحياة اليوميّة )العاطفيّة،    

االجتامعيّة واالقتصاديّة( 

أنواع المخّدرات

تعمل العقاقري عىل الدماغ البرشي لتعديل السلوك 

واملشاعر. يف البداية، ميكن أن يكون استخدام هذه 

املنتجات القانونيّة )مثل التبغ( أو غري املرشوعة 

)LSD، األمفيتامينات( من وقت اىل آخر وبهدف 

الرتفيه. لكن، ميكن أن يؤّدي ذلك إىل حالة "ادمان" 

وهذا يختلف باختالف املاّدة واألشخاص والظروف:

ملحة عن أنواع املخّدرات األكرث إنتشارا":

األمفيتامينات: هي منتجات اصطناعيّة ذات    

طة وميكن استخدامها بطرق مختلفة إّما  آثار منشِّ

عن طريق الفم أو عن طريق الحقن. ميكنها أن 

تُزيد القدرة عىل االحتامل - مكافحة الجوع والنوم 

وزيادة التنبّه، وإمّنا هذه اآلثار تعمل عىل املدى 

القصري. من بني اآلثار الطويلة األجل، هي تلك التي 

تصيب الصّحة الجسديّة والنفسيّة: الطفح الجلدي، 

فقدان الوزن أو سوء التغذية، االكتئاب، زيادة 

معّدل رضبات القلب والتعرّق، كام ميكن أن تسبّب 

تبعيّة نفسيّة قويّة عىل هذه املنتجات.

الحشيش: هو املاّدة األكرث استهالكاً يف العامل.    

إنه منتج طبيعي ميكن أن يدّخن يف السجائر أو 

األنابيب كام ميكن أن يؤكَل )يوضع يف الكعك أو 

يف الشاي(. يخلق مشاعر نشوة واسرتخاء، وتختلف 

آثاره تبعاً لعّدة عوامل: نلحظ زيادة يف معّدل 

رضبات القلب وانخفاض افراز اللعاب، احمرار 

العينني وزيادة االبداع... هذه آثار قصرية املدى، إّما 

عىل املدى البعيد فيمكنه أن يسبّب تبعيّة نفسيّة 

قويّة عىل هذه املنتجات.

الكوكايني: هو مسحوق ناعم أبيض ميكن    

استخدامه من خالل الشم أو الحقن أو البلع أو 

التدخني. عىل املدى القصري، تُشعر هذه املادة 

املُستَهلِك بالقّوة والنشوة والالمباالة تجاه التعب 

واألمل. مفعوله قوي جّداً وإمّنا قصري املدى )حوايل 

نصف ساعة(. ميكن أن يؤثّر استخدامه، عىل 

املدى البعيد، عىل القلب )زيادة يف معّدل رضبات 

القلب(، وعىل جوانب أخرى نفسيّة مثل املعاناة 

من القلق أو االكتئاب أو األرق وفقدان الوزن 

كام ميكن أن يؤّدي أحياناً إىل نخر األنف. وتؤّدي 

هذه املادة إىل حالة من اإلدمان النفيس والجسدي 

أحياناًً.
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االكستيس: من املنتجات االصطناعيّة، قريبة من 

األمفيتامينات. تكون عىل شكل أقراص تؤخذ 

عن طريق البلع وهي تُستعَمل غالباً يف الحفالت 

 .)Rave parties( املوسيقية املعروفة بالرايف

من اآلثار القصرية املدى: مشاعر الفرح واإلثارة 

والنشوة كام ميكن أن تسبّب عوارض تشّوش ذهني 

وأوهام. اآلثار البعيدة املدى: فقدان الوزن، عدم 

استقرار املزاج، اكتئاب حاّد، اضطراب السلوك 

باإلضافة إىل عوارض جسديّة من مشكالت يف القلب 

وغريها.

الهريويني: مادة تُستخَرج من األفيون. ميكن    

تدخينها أو أخذها عن طريق الشم أو الحقن. 

مشاعر النشوة والراحة هي من اآلثار القصرية 

املدى وإمّنا تكون قويّة جّداً. عىل املدى البعيد، 

يؤدي إستهالك هذه املادة إىل  فقدان الشهيّة 

ومشكالت يف الصّحة الجسدية. من املعروف أّن 

زيادة الجرعة من هذه املاّدة تثري اضطراباً قويّاً يف 

الجهاز التنّفيس ماّم قد يسبّب املوت. ومن املعروف 

أيضاً أنّها من أكرث املنتجات التي تسبّب اإلدمان 

خالل فرتة وجيزة  وتبعيّة جسدية/ونفسية. 

املهلوسات مثل ال LSD: هي ماّدة تسبّب 

هلوسات قويّة وتغيريات حسيّة وعىل املدى البعيد 

ميكن أن تسبّب االكتئاب وبعض العوارض الُذهانيّة.

تَصَنف عموماً املخدرات يف ثالث أنواع حسب تأثريها 

طات  ا ُمهلِوسات  أو منشِّ عىل الشخص. فهي تكون إمَّ

أو ُمسكِّنات. 
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النتائج على صّحة المستهلك 
الجسدّية 

إضافًة إىل اآلثار النفسيّة، هناك آثار جسديّة تنتج عن 

تعاطي املخّدرات ) مثال االدمان والتعّود، األمراض 

االنتهازيّة، الخ( والتي ميكن أن تؤّدي يف بعض األحيان 

إىل الوفاة بسبب الجرعة الزائدة أو إىل األمراض 

الناتجة عن اإلستهالك املزمن. تختلف هذه اآلثار تبعاً 

للمنتج وطريقة اإلستهالك ومعدله. 

يُعترب التبغ من أكرث املؤثّرات التي تسبّب حاالت 

الوفاة )ما يقارب ال٤ ماليني حالة وفاة سنويّاً من 

جميع أنحاء العامل(. ومن املشكالت األخرى التي 

تسبّبها بعض املواد خاّصًة تلك التي تُحقن يف 

 HIV العروق، هي نرش فريوس نقص املناعة البرشي

.Hepatitis C وال

التأثير على صّحة المستهلك النفسّية 
والعقلّية

لهذه املنتجات تأثريات خاّصة عىل الدماغ وتحديداً 

عىل القرشة املّخية الحديثة Neocortex والتي 

يُعتقد أنّها مقّر الفكر الواعي ومركز استيعاب 

 the التجارب. كام تؤثّر عىل الجهاز الحويف

limbic system حيث املشاعر والعواطف. 
ميكن الستخدام املخّدرات بشكٍل منتظم ومفرط 

أن يُحِدث اضطرابات سلوكيّة تختلف تبعاً للمنتج. 

ميكن للمدمن مثالً أن يصبح عدواين وعنيف 

)الكحول، الكوكايني( أو خالفاً لذلك المبايل 

ومنسِحب )استخدام الُقّنب والهرويني(.

التأثير على الحالة اإلجتماعية

إن التعاطي املفرط للمخدرات وسوء استهالك املواد 

واإلدمان ميكنه أن يؤدي إىل تأثريات سلبية وأحيانًا 

مدمرة عىل الناحية اإلجتامعية:

يف املدرسة أو الجامعة : ترسُّب وغياب متكرِّر   
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مشكالت قانونية وعائلية وعالئقية    

مشكالت إقتصادية وصعوبات داخل مركز العمل   

المخّدر  الستهالك  المسّببة  العوامل 
واإلدمان

هناك العديد من الظروف التي ميكن أن تؤّدي إىل 

استخدام املؤثّرات النفسيّة/ العقليّة:

العوامل االجتامعيّة )سهولة الحصول عىل املنتج،    

القرب من املستخدمني اآلخرين...(

العوامل العائليّة )نزاعات أرسية، االفراط مبامرسة    

السلطة األبويّة أو غياب السلطة األبويّة، العنف، 

االعتداء وما إىل ذلك(.

العوامل الفرديّة )عدم االرتياح يف التعامل مع    

اآلخرين، عدم القدرة عىل مواجهة التحّديات 

الحياتيّة، غياب الثقة واحرتام الذات، ... اضطرابات 

يف الشخصيّة، نقص يف املهارات الحياتية...(.

عوامل وراثيّة وجينية.    

تشري األبحاث إىل أّن الشباب الذين يستخدمون 

املخّدرات هم أكرث عرضًة الرتكاب الجرائم 

والترصّف بعنف وأحياناً ينتهي بهم املطاف يف 

املحاكم. يُعتقل سنويّاً ما يقارب املليوين مراهق 
حول العامل: ثلثي هذا املعدل يتعاطى املخّدرات.17

يؤكّد املركز الوطني للصّحة النفسيّة وقضاء 

األحداث أّن األبحاث وجدت أّن أكرث من ٪7٠ 

من الشباب املحكوم عليهم قضائيّاً يعانون من 

اضطرابات نفسيّة؛ واحد عىل األقل من كل خمسة 

لديه اضطراب عاطفي خطري يتداخل مع قدرته 

عىل العمل اليومي وغالباً ما يقرتن هذا التشخيص 

مع االضطراب الناتج عن تعاطي املواد.

غري أّن الربامج الوقائيّة والعالجيّة لتعاطي املخّدرات 

قة وغري فّعالة يف كثري  داخل السجون هي غري منسَّ

من األحيان وبعض املجتمعات ال تعري املوضوع أي 

انتباه عىل اإلطالق.

ل  هنا نقرتح منوذجاً ميكن اتباعه خالل عمليّة التدخُّ

الوقايئ:

املسح األّويل:  يتم فحص كل األحداث للتحقُّق من 

إحتامل تعاطي املخّدر داخل االصالحيّة، وذلك من 

خالل استخدام أداة استقصائيّة. نقرتح هنا منوذج 

ال Dep Ado18. هو استبيان موجز يسمح 

بالتحقُّق من تعاطي املخّدر بني املراهقني والكشف 

األّويل للمشكلة. يوفّر االستبيان للمسؤول النتائج 

التي تشري إىل رضورة التدّخل أو التوّجه ملنظّمة 

متخّصصة مبشكلة اإلدمان. لقد تّم تطوير هذه 

األداة والتأكُّد  من صّحتها مع الشباب الذين ترتاوح 

أعامرهم بني ١٢ و ١7 سنة. ال ميكن استخدامه بني 

األعامر التي تقّل عن ١٢ سنة. 

كيفّية استخدامه:

يتم إدارة ال Dep Ado من قبل متدخِّل يف 

مقابلة يقوم بها وحده مع الحدث املعني. ميكن 

أن ميأل الحدث مجموعة األسئلة مبفرده إمّنا تحت 

ارشاف إداري وبعد تعبئته يجب أن يعطي املتدّخل 

رأيه لكل شخص ويبدي دعمه أمام كل تفاعل.

الوقت املحّدد ألداة التقييم هذه هو ١٥ دقيقة 
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ص دقيقة أو اثنتان فقط لحرص النتيجة. وتخصَّ

ال ميكن ألي شخص أن يدير هذه األداة دون أن 

يكون قد تلقَّى تدريب معنّي يخّوله للتدّخل.

ال ميكننا االعتامد فقط عىل هذه األداة كونها 

وضعت كوسيلة تقييم لخطورة املشكلة وليس 

للتشخيص لذلك يجب أن نتابع العمل بعد االنتهاء 

من هذه األداة لتوجيه الحدث حسب النتيجة 

النهائيّة.

عندما تشري أداة التحقُّق ال Dep Ado إىل 

أّن أحدهم يعاين من مشكلة ، يتم تحويله إىل 

ل أو اىل مركز متخّصص للعالج. إختصاصيني للتدخُّ

ميكن أن تُظهر النتائج نسبة من األشخاص الذين 

يتعاطون بشكٍل خفيف. نلجأ عندها للعمل معهم 

بهدف الوقاية من سوء اإلستهالك مستعينني بتقنيّة 

"املقابلة التحفيزيّة" التي تهدف إىل مساعدة 

الشخص عىل املبادرة بالتغيري.

لقد سبق وذكرنا ميزات خاصة بشخصيّة األفراد 

الذين يستهلكون املخّدر. لذلك نقرتح أيضاً برنامجاً 

وقائيّاً يعمل عىل التخفيف من العوامل الضاغطة 

التي يعاين منها الشخص املتورّط يف استخدام املواد 

املخّدرة، وتعزيز العوامل الحامية مثل املهارات 

الحياتية بدالً من محاربة املخّدر بحّد ذاته. فعىل 

الرغم من الرقابة الدامئة ومحاوالت منع ترّسب 

املخّدرات إىل داخل السجون أو االصالحيّات، تبقى 

عمليّة الحرص صعبة وغري مكفولة متاماً. 

أثبتت الدراسات والتجارب أّن الربامج الخاصة 

باملهارات الحياتيّة ومهارات التواصل هي األكرث 

فعاليّة يف العمل الوقايئ، كونها تعلّم الشباب عىل 

حّل املشكالت وأخذ القرارات وتعزِّز قدرتهم 

عىل التفكري االبداعي والتفكري النقدي، وتحثّهم 

عىل حامية أنفسهم وتعّزز مهارات التواصل 

وبناء العالقات السليمة والتعامل مع الضغوطات 

واملشاعر... الخ.

يف  واإلداريّون  العمل  فريق  يتلقَّى  أن  ينبغي  لذلك 

املؤّسسات الرتبويّة واالصالحيّة تدريب عىل املهارات 

الحياتية ليتمكنوا من تطبيقه مع األحداث.
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اإلساءة الجنسّية

التعريف

إّن اإلساءة الجنسيّة، املعروفة أيضاً بـ"التحرش 

الجنيس"، هي فرض سلوك جنيس غري مرغوب به من 

شخص عىل شخص آخر. يُشار إليه أحياناً بـ"اإلعتداء 

الجنيس". يلّقب الجاين ب "املعتدي الجنيس" أو 

"املتحرش الجنيس". 

عندما ال يبلغ عمر الضحيّة سّن الرشد، يدعى السلوك  

"اإلعتداء الجنيس عىل األطفال". تنطبق هذه 

التسميّة عىل أّي سلوك يقوم به شخص راشد تجاه 

طفل ما، إلثارة جنسيّة عند الراشد أم الطفل. 

االنتهاك الجنيس للطفل/الطفلة هو ترصف جنيس يتم 

فرضه عىل طفل غري ناضج وجدانياً وبدنياً وذهنياً، 

لتحقيق لذة أو إثارة جنسية لشخص بالغ باستخدام 

قوة أو سلطة هذا الشخص. هذه السلطة أو القوة 

مُتكِّن املعتدي بشكل مبارش أو غري مبارش من إجبار 

الطفل/الطفلة عىل اإلذعان ملطالبه الجنسية. ليس 

بالرضورة أن يكون الدافع جنيس بحت بل يف األغلب 

يتعلق مبامرسة للسيطرة واالستخدام.

ميكن لإلساءة الجنسية للطفل أن تكون

- جسدية، مبا يف ذلك اللمس واملداعبة والتقبيل 

والتحرش واالغتصاب.

-  برصية، مثل عرض األعضاء التناسلية، إظهار 

مامرسات جنسية، عرض أفالم وصور إباحية تظهر 

أفعاال جنسية.

-  شفهية مثل مخاطبة الطفل بطريقة جنسية أو 

بكلامت ذات إيحاءات ومدلوالت جنسية.

-  استغالالً، مثل التقاط صور أو تصوير الطفل يف 

وضعيات جنسية، وبغاء األطفال.

-  إستغالل موقع السلطة، عندما يستعمل شخص ما 

مركز سلطة إلجبار شخص آخر عىل عمل جنيّس غري 

مرغوب به، مثل التحرش الجنيس يف نطاق العمل 

حيث يخضع موظف ما لعمل جنيس خوف من 

طرده من الوظيفة؛ أو التحرش الجنيس يف محيط 

الرتبية، حيث يخضع تلميذ ما لعمل جنيس من قبل 

شخص ذو سلطة خوفا من العقاب أو الرسوب.

لقد تبّنت منظّمة الصحة العاملية التعريف التايل يف 

مجال الوقاية من اإلساءة الجنسّية لألطفال:

"نتكلم عن اإلساءة الجنسيّة لألطفال عندما نشهد 

إنخراط الطفل يف عمل جنيّس يكون غري قادراً 

عىل إستيعابه واملوافقة عليه، أو حيث ال يكون 

الشخص بالغاً وواعياً بشكٍل كايف للموافقة عىل 

املشاركة بالفعل الجنيس؛ هذا السلوك يخرق القوانني 

واملحرمات اإلجتامعيّة. تظهراإلساءة الجنسيّة لألطفال 

يف نشاط يحصل بني طفل وراشد أو بينه وبني طفل 

آخر حيث يكون الغرض من هذا النشاط إشباع أو 

إرضاء رغبات الطرف اآلخر الذي يستغّل عمره أو 

موقع الثّقة أو سلطته للقيام بذلك".

يشمل ذلك:

- إقحام الطفل يف نشاط جنيّس ال قانوين باإلكراه

أو  الدعارة  عمل  يف  وإرشاكه  الطفل  إستغالل   -

مامرسات جنسيّة غري قانونيّة أخرى.



26

دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق | السلوكيات الخطرة داخل المؤسسات اإلصالحية

- إستغالل الطفل يف أعامل إيباحيّة.

لخطر  المعرضون  األشخاص  هم  من 
التعدي الجنسي؟

مالمح عامة

ال يوجد وصفة جاهزة ملزايا األشخاص الذين 

يكونون عرضًة لخطر التحرُّش الجنيس. لكن، هناك 

بعض العوامل التي تزيد من إحتامل التعرُّض 

أبرزها:

عوامل شخصية مثل قلة الثقة بالنفس وضعف    

الثقافة الجنسية وضعف املهارات الحياتية.

عوامل بيئة كغياب القوانني وإنعدام األمان.   

يكون األفراد التايل ذكرهم أكرث عرضًة:

الشاب املعتقل، غري املتمرّس عىل الحياة داخل    

السجن والذي يسهل ترهيبه.

الشخص الضعيف وصغري الحجم.   

من يعاين من أمراض عقليّة و/أو ذوي الحاجات    

الخاصة.

من هم ال ينتمون إىل عصابة معيّنة.   

مثّل الجنسيّة.   

األشخاص الذين تعرضوا سابقاً لإلعتداء.   

سجناء غري محبوبني من موظفي السجن    

والسجناء.

الوشاة.   

من يدخل السجن للمرّة االوىل وال يكون العنف    

من ميزاته.

من هو المعتدي؟

مالمح عامة

ال يوجد وصفة جاهزة ملزايا األشخاص الذين 

ميارسون التحرُّش الجنيس. لكن، هناك بعض 

العوامل التي تزيد من إحتامل هذا السلوك أبرزها:

التقدير الضعيف للذات   

الحاجة املاسة إىل السلطة والتحّكم   

مدى     أو  مشكالتهم  نكران  أو  تصغري  إىل  امليل 

العنف الذي يرتكبونه

امليل إىل لوم اآلخرين عىل سلوكهم الشخيص   

الغرية والتملّك   

وجود عنف يف عائلة األصل   

يُعرّف القانون الفيدرايل للوقاية من اإلساءة الجنسية للطفل ومعالجة ضحاياه، اإلساءة الجنسية عىل أنها "كل استغالل 

أو استخدام أو إقناع أو إغراء أو استاملة أو إكراه ألي طفل عىل املشاركة أو مساعدة أي شخص آخر عىل املشاركة يف أي 

سلوك جنيس رصيح أو التظاهر بسلوك من هذا النوع لهدف تصويره، واالغتصاب أو التحرش أو البغاء أو أي شكل آخر 

من أشكال االستغالل الجنيس للطفل أو مامرسة سفاح القرىب مع األطفال". 
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اإلدمان عىل املخدرات والكحول )ليس سبباً ولكّنه    

مرتبط باملوضوع(

واملعتدي:

يكون إجامالً أكرب من ضحيته.   

يكون إجامالً أقوى من الضحيّة.   

معتاد عىل السجن.   

من املحتمل إمضائه فرتة يف سجون األحداث.   

إحتامل قيامه بجرمية عنيفة.   

إحتامل إنتامئه لعصابة.   

إحتامل خرق قوانني السجن.   

القضايا المحيطة باإلعتداء

اإلعتداء الجنيّس عىل املساجني يغتصب حقوقهم 

اإلنسانيّة األساسيّة ويعيق عمليّة إعادة إنخراطهم 

يف املجتمع. كام وأنه يخرق إلتزام الحكومة بتأمني 

رشوط السالمة والظروف اإلنسانيّة لهم. بغض  

النظر عن الجرمية املرتكبة، ال يجوز حصول حاالت 

إغتصاب خالل فرتة السجن. يجب أن تكون السالمة 

الرشط األّويل األسايّس داخل السجون واملؤّسسات 

اإلصالحيّة الذي يُعنى بحامية سالمة املوظفني 

والسجناء.

د امليثاق العاملي للقضاء عىل اإلغتصاب  يُحدِّ

 PREA Prison Rape( داخل السجون

Elimination Act(19 نوعان من التعّدي 

الجنيس الذي يخّص سجون األحداث: "الترصف 

الجنيس غري الالئق من قبل املوظفني، والتعّدي 

الجنيّس لألحداث عىل بعضهم البعض".

إّن تحديد التعّدي الجنيّس بني األحداث نفسهم 

يكون أحياناًً صعباًً، ألّن خالل سن املراهقة نشهد 

تجارب وإختبارات جنسيّة. من هنا  يصعب عىل 

معظم الربامج التمييز بني قبول البعض مبامرسة 

الجنس واإلعتداء الجنيّس.

 نظراً لصعوبة تحديد الرتايض أو املسؤوليّة التي 

لها أي مؤسسة عند حصول اي إعتداء  قد تتحمَّ

جنيس داخل حرمها، ينبغي القيام بالتحقيق الالزم 

والتعامل مع أيّة أنشطة جنسيّة بني األحداث 

كأنّها إعتداء محتمل. يجب إذاً عىل اإلداريني أن 

يكونوا عىل دراية بالقوانني واإلجراءات التي تتعلق 

باإلعتداء الجنيّس
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والسلوكّية  الجسدّية  المؤشرات 
لإلعتداء الجنسّي على األطفال

املؤرشات الجسديّة  املؤرشات السلوكيّة 

النقوص يف السلوك،تديّن اإلداء املدريس أو حصول مشاكل تتعلّق بنمو    

الطفل

إصابات غري مرّبرة يف األعضاء التناسليّة    

إلتهابات متكّررة يف الفرج واملهبل    

التفريغ عن طريق األعضاء التناسليّة    أرق ملحوظ   

 التبول والترّبز الالإرادي    إظطرابات يف النظام الغذايئ   

الشكوى من مشكالت يف األعضاء التناسليّة )نزيف،وجع، تشّقق(   مشكالت يف الدراسة   

وجع عند التبول   مشكالت إجتامعيّة   

مشكالت يف مجرى البول   إكتئاب   

األمراض املنقولة جنسيّاً   نقص يف إحرتام الذات   

الَحبَل   ترصّفات جنسيّة غري الئقة   

وجود السائل املنوّي   

 

إنَّ وجود دليل واحد )أو أكرث( يثري الشّك ال يعني 

بالرضورة  وجود حالة إعتداء جنيس.

يلجأ العديد من العاملني الصحيني ملراقبة هذا 

النوع من املؤرشات للمساعدة يف كشف حاالت 

اإلعتداء الجنيس عىل األطفال، خصوصاً مع من 

هم غري قادرين عىل التعبري. لكن ينبغي استخدام 

هذه املعايري بحذر، خاّصًة مع غياب اإلعرتافات 

وتشخيص الحقائق املاديّة.

العواقب الصحّية

االعتداء الجنيس عىل األطفال واملراهقني يرتك آثاره 

القوية عىل شخصية ونفسية وترصفات الطفل أو 

املراهق الذي ال يدرك يف كثري من األحيان أن ما 

يجري معه هو أمٌر محرٌّم ينتهك حرمة جسده 

ويؤذي كيانه وشخصيته. االعتداء الجنيس يرتك 

تأثرياً عىل صورة الطفل/ املراهق الذاتية، إذ يخلق 

لديه شعوراً بالذنب والعجز وشعوراً بأنه قام بأمر 

مخجل ومشني، فيشعر بأنه غري قادر عىل حامية 

نفسه يف الحاالت الخطرية، وال يدرك دامئا صفاته 

وقدراته، ومصالحه واهدافه. كام يرتك تأثرياً عىل 

مشاعر الطفل/املراهق وعواطفه، فيجد صعوبة يف 

التعرُّف عىل مشاعره، ويف التعبري عنها، إضافًة إىل 

شعوره بالضياع، وميله إىل االكتئاب، ونوبات الذعر 

والكوابيس، وصوالً إىل الغضب أو السلوك العنيف 

املبالغ فيه يف بعض األحيان.

تتضمن العواقب الصحّية الجسديّة:

إضطرابات يف املعدة واألمعاء   
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أمراض النسائيّة )مثالً: أوجاع مزمنة يف الحوض،    

إضطرابات يف العادة الشهريّة(

عوارض نفس-جسديّة أخرى    

العوارض النفسّية والسلوكية :

إحباط   

قلق   

نقص يف الثقة بالذات   

سلوك جنيّس متزايد أو غري الئق.   

فقدان الكفاءة اإلجتامعيّة.   

ضعف اإلدراك.   

مخاوف حول صورة الجسم.   

تعاطي املمنوعات.   

إن حاالت اإلغتصاب تُعرّض السجناء للعنف 

وتجعلهم عرضًة إلرتكاب جرائم عند اإلفراج عنهم. 

كام أّن ضحايا اإلغتصاب يف السجن يتعرّضون آلثار 

جسدية ونفسية حادة تعيق قدرتهم عىل اإلنخراط 

يف املجتمع من جديد واملحافظة عىل وظائف ثابتة 

عند اإلفراج عنهم. "السجناء الذين يصبحون ضحايا 

خالل فرتة سجنهم، يحملون معهم الصدمة النفسية 

عند عودتهم إىل املجتمع". إن مل يُعالج بطريقة 

صحيحة، ميكن لإليذاء الذي تعرّضوا له ان يعّقد 

عمليّة إعادة إنخراطهم يف املجتمع وبناء حياة 

ناجحة تحت إرشاف املجتمع اإلصالحي، األمر الذي 

قد يؤّدي اىل املخالفات وبالتايل إعادة إعتقالهم 

.)PREA 2003(

الكشف والوقاية

تشري األبحاث اىل أّن ضحايا اإلغتصاب واإلعتداء 

الجنيس يف املجتمع يرتّددون عن اإلفادة بالحادثة 

أمام السلطات. يحصل ذلك خوفاً من التعرُّض 

لإلذالل أو من أن يكتشف اآلخرون حالة التعّدي، 

 Kilpatrick(. أوحتى خوفاً من عدم تصديقهم

et al, 1992( نتيجة لذلك تصعب عمليّة إحصاء 
حاالت التعّدي واإلغتصاب يف املجتمع. يف حني 

أن ضحايا اإلعتداء الجنيس يف السجون يواجهون 

العديد من العوائق املشابهة التي متنع ضحايا 

املجتمع املدين من اإلفادة عن الجرائم. نظراً لوضع 

السجناء، ميكن للضحايا أن يخافوا أيضاً من عدم 

تصديق موظفي السجن وأخذ اإلجراءات الالزمة. 

فضالً عن ذلك، يرتّدد البعض يف اإلفصاح عن اإليذاء 

الذي سبّبه اإلعتداء الجنيّس الذي ارتكبوه، خوفاً 

من العار واإلذالل املرتبطني بهذا النوع من اإلعتداء.

المهارات الالزمة إلجراء المقابلة

 يعترب اإلختصاصيون يف العمل اإلصالحي  أّن 

املقابالت الناجحة يف حاالت التعرُّض لإلساءة 

الجنسية هي عنرص أسايّس يف سياق العمل. إن 

املقابالت ال تفيد فقط بكشف مشكالت السلوك 

عند املعتدي والخفايا العاطفية والنفسية والنمط 

اإلجرامي، بل تعمل أيضاً عىل إظهار القدرة عىل 

تغيري السلوك. 

هناك تقنيّات، مثل املقابالت التحفيزيّة، التي 

أثبتت القدرة عىل مساعدة املعتدين يف تَبّني 

خيارات تؤّدي إىل سلوك إجتامعي سليم وبالتايل 

تعديل سلوكياتهم ومواقفهم.
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القيام بالتحضري املناسب قبل إجراء  من املهم جداً 

أيّة مقابلة مع ضحية اإلعتداء الجنيس.

اإلجتامعيون  الباحثون  النصائح  بعض  تساعد  

والنفسيون يف تحضريهم لهذا النوع من املقابلة:

خلق بيئة آمنة للمقابلة؛ تفادي خلق العوائق    

بني املرُشِف واملفحوص؛ رضورة الحفاظ عىل 

خصوصيّة املفحوص.

بناء الثقة مع املفحوص والحفاظ عليه.   

الرتكيز عىل الهدف/الغاية القصوى من املقابلة،    

وتحديد األسئلة عىل أساسها. تحديد الخطوط 

العريضة لألسئلة ذات األولويّة يف وقت مبكر 

لتجّنب "التضليل" خالل املقابلة.

تجّنب تحديد موعد املقابلة بعد الدوام يك ال    

يبدو ذلك مهدّداً للمفحوص. إزالة أيّة أغراض من 

دة. املكتب ميكن أن تبدو غري الئقة أو مهدِّ

إذا كان هناك شّك بحصول أّي إعتداء، ينبغي    

ات يف  مراجعة ملّفات املفحوص للبحث عن تغريُّ

السلوك وغريها من العالمات املؤرّشة، مبا يف ذلك 

التقارير التأديبيّة عن حصول أيّة نشاطات جنسيّة 

خالل فرتة املراقبة اإلصالحيّة.

الحذر من التحيّز الذي ميكن أن يقع فيه املرشف    

والذي قد يؤّدي إىل سوء إدارة املقابلة، كام يُنصح 

ِبطلب املساعدة من زميل إذا إقتىض األمر.

البحث عن معلومات عن أيّة مؤسسات أخرى    

تؤمن مساعدة  للناجني من إعتداء جنيس.

التحرضُّ ملجموعة من ردود الفعل العاطفيّة    

من قبل املُعتدي خالل املقابلة، الغضب والعدائيّة 

وفقدان األمل والحزن ولوم النفس والشعور 

باإلذالل واإلنطواء.

المتدّخل  يجريها  التي  المقابلة  خالل 
مع كلّي الجاني والضحّية 

ذ املقابلة باملهارات  ينبغي أن يتحىّل العامل الذي ينفِّ

الالزمة ويلتزم باملبادئ األساسية التي تضمن مقابلة 

الة وال تسبِّب األذى. أبرز هذه املبادئ ما يل:  فعَّ

إِستخدام مهارات اإلصغاء النشط.   

إستخدام أساليب املقابلة التحفيزيّة وتقنيّاتها.   

فهم الخلفية الثقافية التي يأيت منها األشخاص    

واحرتامها. 

اإلنتباه لحاجات املفحوصني والسامح لهم    

بتحديد وترية املقابلة عىل الشكل الذي يريحهم.

إعطاء أهميّة للغة الجسد يف املقابلة؛ التدّخل    

بطريقة منفتحة ومتفاعلة.

توضيح حدود الخصوصيّة قبل توجيه األسئلة    

املتعلّقة باإليذاء.

توفري "نصيحة الحقوق" وإطالع املفحوص عىل    

حقوقه وإعطائه املعلومات الالزمة عن كيفية 

إستعامل املعلومات التي سوف يُديل بها.

التعاطف وتجنُّب ردود فعل حكميّة عىل الحالة.   

سأل املفحوص عن أّي شكوك ممكن أن تراوده    

حيال سالمته خالل الخضوع للمراقبة.
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الرشح للمفحوص ماذا يجب أن يتوقعه من أي    

متابعة للتقرير والدور الذي تلعبه يف هذه الحالة.

رشح املتطلبات املتأتِّيَة عىل املتدّخل يف هذا    

التقرير كمصلح إجتامعي.

يجب التذكّر دامئاً أن الجاين لديه حق يف الرسيّة    

مبا يخّص موضوع اإلعتداء، ورشح أّي من متطلبات 

ه بالخصوصيّة. الرسيّة املوضوعة للحفاظ عىل حقِّ

عىل املتدّخل ان يكون واقعياً تجاه ما يجب    

عىل املفحوص توقعه، وال يقطع وعوداً ممكن أن 

ال تتحقق.

ال يجب التقليل من أهميّة خربة املفحوص، حتى    

لو كان هادئاً وخاٍل من املشاعر خالل اإلفصاح عن 

اإلعتداء.

عدم التشكيك يف كالم املفحوص.   

عدم دفع املفحوص لكشف أي تفاصيل أو    

معلومات ليس مستعّداً لإلفصاح عنها.

إقرتاح ُسبُل إضافيّة إذا كان املفحوص يشعر    

بعدم الراحة للتكلّم عن املوضوع مع املتدخل 

)تشجيعه عىل الكتابة مثالً(.

يجب األخذ باإلعتبار أن تقديم عّدة تقارير عن    

فعل اإلعتداء ميكن أن يزيد من صدمة الضحية. 

لذلك، ينبغي تحايش الطلب من املفحوص اإلفصاح 

عن معلومات غري رضوريّة خالل املقابلة التمهيديّة 

)ميكن أن يكون رضوريّاً أن يُفِصح عن معلومات 

إضافيّة خالل التحقيق(.

ارشاد املعتدي إىل العالجات والخدمات املناسبة    

)محامي دفاع، طبابة، إلخ....(.

تفادي إنهاء املقابلة إذا كان املفحوص يف حالة    

عاطفيّة مشوَّشة وغري مستقرة. والحرص عىل 

إحتواء كافة املشاعر املزعجة قبل خروج املفحوص 

من املقابلة.

تفادى اإلحتكاك الجسدي.   

مراعاة هوية املعتدي املتّهم.   

إعادة تقييم واضح للمفحوص مستعمالً األدوات    

املسموح بها.

تَعرُّف عىل إختالف الخربات ورّدات الفعل عند    

الجنسني تجاه اإلعتداء الجنيّس.

مراجعة رشوط السكن والسالمة وبرنامج    

املهامت للتأكد من عدم حصول إعتداء ثاٍن.

بالنسبة للمتهمني الذين هم تحت إرشاف    

خدمات ما قبل املحاكمة، يَجب إعالم القايض أو 

املّدعي العام باإلعتداء.

طلب مساعدة من محامي الضحايا أو مؤسسة    

مختصة بخدمة الضحايا لتنظيم ملف املفحوص.

تعاون مستمر مع املعالجني.   
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اإلنتحار

التعريف

  Suicidium  : Sui اإلنتحار )من اللّغة الالتينيّة

أي "الذات" ، و Cidium  "فعل القتل"( هو 

فعٌل يقوم به الفرد إلنهاء حياته. وفقاً للتعريف 

الحديث الذي ال يحكم مسبقاً عىل نوايا الشخص 

وعىل ترصّفه، االنتحار هو "الفعل الذي يسبّب 

وفاة الشخص، ويكون الغرض إّما وضع حّد للحياة 

أو تغيري الوضع الراهن )مثل تخفيف األمل( الذي 

يعتربه الشخص أمراً يستحيل التوصل إليه إالَّ من 
خالل املوت".20

االنتحار هو عمليّة معّقدة ال ميكن أن نتعامل 

معها من خالل مقاربة واحدة فقط؛ لفهم ظاهرة 

االنتحار علينا اللجوء إىل عّدة مجاالت مثل الطّب 

وعلم النفس وعلم اإلجتامع واألنرتوبولوجيا 

والفلسفة والالهوت و/أو حتى التاريخ، والبحث 

يف كافة العوامل الضاغطة يف حياة الشخص، 

من النواحي الشخصية والصحية واالجتامعية 

واالقتصادية وغريها.

اإلنتحار في سن المراهقة:

يُعترب االنتحار من األسباب الرئيسية للوفاة بني 

املراهقني )السبب الرئييس الثالث للوفاة بني الفئة 

العمريّة ١٠ – ٢٤ سنة(. يرتبط هذا الفعل بعدم 

قدرة الفرد عىل التكيُّف مع متطلبات الحياة، 

ويعود ذلك بشكل عام إىل كرثة عوامل الضغط يف 

حياة الفرد من ناحية وقلة العوامل الحامية املتاحة 

له.

تشمل عوامل الضغط التي تدفع البعض إىل 

اإلنتحار مشكالت يف شخصية الفرد ) اضطرابات 

نفسية، تاريخ عائل يضّم مشكالت صحيّة عقليّة 

وانتحاريّة(، عالقات أرسية متوترة وغري داعمة، 

أحداث حياتية مجهدة، سهولة الحصول عىل 

ا العوامل الحامية  األسلحة النارية ...( وغريها. أمَّ

مثل الثقة بالذات واملهارات الحياتية والعالقات 

الداعمة وغريها مام تمَّ رشحه يف الفصل التمهيدي 

من هذا الدليل، فهي تحمي املراهق من 

السلوكيات املنطوية عىل الخطر وتعزِّز قدرته عىل 

التكيُّف. 

اإلنتحار في عدد األحداث في السجون:

يف دراسة أجريت عام ٢٠٠٢، أفاد أكرث من نصف    

األحداث املوَدعني بأنهم يفّكرون باالنتحار- وكان 

لثلث العدد تاريخ من السلوك االنتحاري. 

ر معّدالت االنتحار عند فئة األحداث     تقدَّ

املسجونني بأربع مرّات أكرث من معّدل االنتحار عند 

فئة املراهقني غري املسجونني.

عوامل الخطر أو عوامل الضغط 21

تعاطي     وحاالت  العصبيّة  النفسيّة/  اإلضطرابات 

املخّدرات واإلدمان.

- ٥٤٪ يتبعون عالجاًً " بواسطة العقاقري

-  ٥٠ – ٩٠٪ يعانون اضطرابات سلوكية
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- ٦ – ٤١٪ يعانون اضطرابات القلق

- ٣٢ – 7٨٪ يعانون اضطرابات عاطفية

- ١ – ٦٪ يعانون اضطرابات ذهنية/ عقلية

- ٢٥ – ٥٠٪ يتعاطون املخّدرات

-  ٨٨٪ لديهم تاريخ يف تعاطي املخّدرات

- ٦١٪ مل يقابلوا املتخّصص يف األمراض النفسيّة قبل 

وفاتهم بأسبوع.

تاريخ السلوك االنتحاري   

- 7١٪ كان لديهم تاريخ من السلوك االنتحاري، 

بينهم ٤٦٪ مع محاوالت انتحاريّة سابقة.

إساءة املعاملة   

تاريخ اإلساءة التي تتضّمن اإلساءة العاطفية ٥٨٪،    

املادية ٤٤٪ والجنسية ٣٩٪.

عوامل أخرى

عالقات أرسية غري داعمة/ خالفات عائليّة مبا فيها    

اإلعتداء.

العدوانيّة املندفعة.   

النزاعات بني األشخاص.   

املشكالت القانونيّة التأديبيّة.   

الخسارة/ الفقدان.   

اكتئاب الوالدين أو تعاطيهم للمخّدر.   

الضغط املادي وكرثة املسؤوليات.   

اتخاذ إجراءات تأديبيّة.   

اإلحالة إىل محكمة األحداث... وغريها.   

عملّية الوقاية والتدّخل

األحداث  بني  اإلنتحار  من  الوقاية  عمليّة  تفرض 

تدريب  يتضمن  شامل  برنامج  اتباع  املوَدعني 

اإلصالحيّات  يف  األحداث  مع  والعاملني  املوظفني 

والسجون ومراكز اإلحتجاز عىل ما يل:

واحتياجات     املراهقة  مرحلة  خصائص  فهم 

املراهقني وفهم التغيريات التي ميّر بها املراهق

اإلصالحي     العمل  يف  األحداث  عوائل  إرشاك 

وتشجيع الزيارات واألنشطة املشرتكة

فهم دور املهارات الحياتية يف حامية املراهقني وال    

سيام األحداث من السلوكيات املنطوية عىل الخطر

فهم السلوكيات العنيفة واملنطوية عىل الخطر    

عة  )ال سيام اإلنتحار( من حيث العوامل املُشجِّ

عليها والدالئل واإلشارات )عالمات التحذير( وطرق 

التعامل معها

عندما نتحّدث عن برنامج وقايئ واسرتاتيجيّات 

التدّخل نعني بذلك تقنيّات متعّددة، إىل جانب 

التدريبات التي يشارك فيها املوظفون والعاملون يف 

املؤسسات اإلصالحيّة، التي تجيب عن احتياجات 

األحداث غري املحّصنني واملعرّضني بالتايل إىل مخاطر 

سلوكية وال سيّام اإلنتحار.
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عالمات التحذير

إّن أّول وسيلة كشف لسلوك اإلنتحار / محاولة 

اإلنتحار هي املالحظة observation . خالفاً 

لعوامل الخطر التي ناقشناها يف وقت سابق، 

إّن عالمات التحذير تكون ظاِهرة وميكن لجميع 

املوظفني مالحظتها. أبرز هذه العالمات ما يل:

القلق: رسعة التأثُّر، األرق وعدم القدرة عىل النوم.   

الشعور بالضيق: عدم توفّر الخيارات وعدم القدرة    
عىل الخروج من الوضعيّة.

األفكار والتصّورات: التهديدات، الحديث أو الكتابة    
عن املوت أو اإلنتحار.

تعاطي املخدرات: تغيري أو زيادة يف االستخدام.   

العدميّة: التعبري عن عدم وجود سبب للعيش.   

اليأس: نقص يف تقدير الذات، شعور بعدم اهتامم    
اآلخر وعدم توفّر سبيل للخروج من الوضعيّة.

االنسحاب: من األصحاب، العائلة والنوم املستمر.   

الغضب: التعبري عن الغضب، التفكري يف القتل،    
السعي لإلنتقام.

التهّور: املشاركة يف أنشطة محفوفة بالخطر.   

التغرّي املزاجي: تحّوالت دراماتيكيّة يف حاالت    
املزاج 

عندما نالحظ عدد من العوارض املذكورة أعاله ، 

ينبغي علينا أن نطرح بعض األسئلة عىل الحدث.

 رغم أّن هذه العالمات تكون غالباً ظاهرة بوضوح 

لفريق العمل اإلصالحي، غري أنّهم يتغاضون عنها 

أحياناً ويقلّلون غالباً من أهميتها. ينبغي أن ينتبه 

العاملون والعامالت إىل أي تغريات يف السلوك 

خاصًة بعد وقوع حدٍث ما، بعد زيارة أو مكاملة 

هاتفيّة، بعد قرار إفراج مرشوط، زيارة العائلة... 

الخ. ينبغي االنتباه لتعليقات كالتالية " ال أحد يهتم 

ألمري" أو " مل يعد يشء يهّمني".

لقد أظهرت الدراسات أّن الناس الذين يتحّدثون 

عن اإلنتحار، هم أكرث عرضًة الرتكاب ذلك. إذا كنت 

تشك بأّن أحد األحداث يفّكر باإلنتحار، ال ترتّدد يف 

طرح األسئلة عليه. ميكن أن تسأله إذا كان يفّكر 

بأذيّة أو قتل نفسه، كام ميكن أن تسأل ما إذا كان 

قد قام بأذيّة نفسه يف املايض. مبجرّد طرح األسئلة 

ميكن أن تحّث الشخص عىل الكالم.

مستويات المراقبة

 يوىص عادًة مبستويني من املراقبة مع األحداث ممن 
يُحتَمل قيامهم باإلنتحار:

صة للشباب الذين مل     مراقبة موثوقة -  مخصَّ
يحاولوا اإلنتحار فعليّاً وإمّنا عرّبوا عنه، و / أو لديهم 
تاريخ يف سلوك التدمري الذايت ويصّنفوا كإنتحاريني 

محتملني – هنا يتطلّب األمر مراقبة دامئة. باإلضافة 
إىل األحداث الذين ينفون التفكري يف االنتحار وال 
يهددون به إمّنا  يظهرون سلوك آخر مقلق )من 

خالل الترصّفات، الظروف اآلنيّة أو تاريخ الحدث( 
يدل عىل احتامل إلحاق األذى بالذات، ينبغي أن 

يوضعوا أيضاً تحت مراقبة موثوقة.

مراقبة مستمرة – ينبغي تأمني مراقبة مستمرة    
وإرشاف متواصل عىل األشخاص الذين يُحتَمل 

قيامهم مبحاولة إنتحار )كالم وترصّفات مهّددة (. 
كام ميكن استخدام آالت املراقبة ) الكامريات( بهدف 

تدعيم عمليّة املراقبة.
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ينبغي عىل فريق العمل أن يكون جاهزاًً أمام    
الحاالت الطارئة من خالل التزامه بارشادات 

واجراءات مخّصصة للتعامل مع السوك اإلنتحاري:

إجراءات اإلغاثة )تدريب جميع املوظفني عىل    
اإلسعافات األوليّة املعيارية وإنعاش القلب والرئة(.

تجريد الفرد الذي تظهر عنده معامل اإلنتحار    
من وسائل ميكنه استخدامها مثل األحزمة وأربطة 

األحذية، املواد الحاّدة مثل الشفر والسكاكني، 
واألدوية والعقاقري ...الخ 

نقل األشخاص الذين يُحتَمل قيامهم مبحاولة    
إنتحار إىل أماكن أقرب إىل املوظفني.

يف حال ارتكب أحد املسجونني فعل إنتحاري، ال    
يجب عىل العاملني أبداً افرتاض املوت، وإمّنا بدء 
ومواصلة اإلسعافات األّوليّة حتى وصول الطاقم 

الطبي.

إىل جانب التدريبات املستمرة لفريق العمل عىل 
عملية الوقاية من السلوكيات املنطوية عىل الخطر 

وكيفية التدخُّل يف حال حصولها، ينبغي املراقبة 
والتيقُّظ املستمرين لكشف عالمات الخطر. كام 

ينبغي استخدام  تقنيّة املسح الشامل للتحقيق يف 
عوامل الخطر، وتقييم األفكار اإلنتحاريّة، ورصد مدى 
خطورة املوقف. عىل الرغم من أهمية هذه التقنيّة، 

ال ينبغي اإلعتامد عليها فقط يف عمليّة التدّخل:  
ميكن أالَّ تشري هذه التقنية إىل شخص ُمحتَمل قيامه 
بسلوٍك محفوف بالخطر كام وميكن لها أن تصّنف 

البعض ضمن عدد اإلنتحارينّي ويكون هذا التصنيف 
خاطئاً.

 نقرتح استخدام تقّنية PHQ-٩ ٢٢ كأداة للكشف 
املُبِكر وذلك لبساطة ورسعة تطبيقها.

إّن تقنيّة PHQ-٩ للمراهقني هي عبارة عن ١٣ 
بند عىل شكل أسئلة يقرؤها املراهق ويجيب عن 

م هذا اإلستبيان للتحقيق يف عوارض  كل سؤال. ُصمِّ
االكتئاب وأخطار اإلنتحار بني املراهقني. إضافًة 
إىل البنود ال٩ التي تحّقق يف عوارض االكتئاب، 

هناك سؤالني مخّصصني لإلشارة إىل حّدة العوارض، 
وسؤالني آخرين للتحّقق من مخاطر انتحاريّة. إّن 
مّدة اإلستبيان ال تتعّدى الخمس دقائق للتعبئة 

وحرص النتائج.

للحصول عىل إجابات صادقة، يجب أن يكون املراهق 
وحده عندما ميأل ال PHQ-٩ ويتم إبالغه عن 

حقوقه وعن رّسية املعلومات التي سوف يُديل بها.

يحتوي هذا الدليل عىل فصل مخّصص  لتقنيّة 
"املقابلة التحفيزيّة" التي  تُعتَمد يف العمل اإلجتامعي 
خاصًة مع األشخاص الّذين يعانون سلوكيّات منطوية 
عىل املخاطر والذين يصعب عليهم تغيري سلوكياتهم. 

ختاماً، يوفِّر هذا الفصل معلومات أساسية عن 
السلوكيات املنطوية عىل الخطر من حيث تعريفها 
والعوامل الضاغطة التي تشّجع هذه السلوكيات إىل 
جانب عالمات التحذير وبعض اإلرشادات الرضورية 

للتعامل مع هذه السلوكيات. لكن، هذا الفصل 
وحده ال يكفي، فينبغي مراجعة الفصل األخرى 

التي تُركِّز عىل تقنية املقابلة التحفيزية واملهارات 
الحياتية والتدرُّب عليها جيداً من أجل حسن 

التعامل مع هذه السلوكيات ومساعدة األحداث 
عىل تغيريها واإلبتعاد عنها.
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االعتبارات األخالقّية

يتطلَّب العمل مع أيّة مجموعة من الناس اإللتزام 

مببادئ أساسية تضمن االحرتام يف التعامل معهم 

واحرتام خصوصيتهم وإعطائهم األولوية. كام 

يتطلّب العمل مع الشباب واليافعني)ات( بشكٍل 

عام ومع األحداث املوَدعني يف املراكز اإلصالحية 

بشكٍل خاص إهتامماً خاصاً وإلتزاماً كبرياً باملبادئ 

واالعتبارات األخالقية. يشمل ذلك أخذ إحتياجات 

وخصائص هذه املرحلة العمرية باإلعتبار والتعامل 

املرتكز إىل األخالقيات ليك يكون التدخُّل فعاالً وال 

يُسبِّب األذى إطالقاً. 

تشمل املبادئ األخالقية ما ييل:

الرسيّة والكتامن: رغم ظروف السجن    

وخصوصيات العمل ومتطلباته، ينبغي الحفاظ عىل 

الرسية والكتامن عند التعامل مع الحدث املودَع، ال 

سيام من ِقبَل الباحث االجتامعي واملعالج النفيس. 

يساعد ذلك عىل تعزيز شعور الحدث بالثقة 

والراحة واألمان.

عدم إلقاء األحكام: إّن أغلبيّة  األحداث املوَدعني    

يشعرون باالستبعاد، ويواجه معظمهم مواقف صّد 

ومتييز من قبل عوائلهم واملجتمع بشكل عام، لذلك 

من املهم جّداً أالَّ يعتمد املتدّخل نهجاً حكميّاً. كثرياً 

ما يقوم مقّدمو الرعاية مبامرسة التمييز وتعزيز 

"وصمة العار" stigma يف عملهم مع الجانحني، 

بقصد ودون قصد أحياناً. لذلك من املهم جداًً أن 

يعملوا عىل تعديل مواقفهم الشخصية من الحدث 

والعمل عىل إستكشاف األحكام املسبقة حول  

األحداث املوَدعني قبل البدء بالعمل معهم.

االحرتام: أي االحرتام عىل كافّة املستويات، سواء    

 بالنظر إىل األحداث املوَدعني أو بطريقة معاملتهم

مبعنى أن تكون للمعتقلني حرية االختيار بشأن 

املشاركة يف أي نشاط داخل االصالحيّة. ومن 

الرضوري أن يحرتم كافة العاملني)ات( يف اإلصالحية 

وال سيام الباحث االجتامعي "الوقت" املُعطى 

للمستفيدين فيبدون اهتامماً باألحداث ويحرتمون 

خصوصيّاتهم. يف ما يتعلّق بالخصوصيّة، بعض 

املستفيدين يرفضون مشاركة املوضوع مع العاملني 

االخرين يف مركز االصالحيّة، لذلك من املهم األخذ 

برأيهم قبل الرشوع بأي عمليّة تدّخل معهم.

تعترب هذه العنارص الثالث: الرسيّة واالحرتام 

وعدم إطالق األحكام األسس األخالقيّة يف العمل 

االجتامعي. ولكن يف بعض املواقف، قد تنشأ قضايا 

ال ترتبط مبارشًة بالعنارص املذكورة. يف هذه الحالة، 

ينبغي عىل العامل أو مقّدم الرعاية أن يكون 

متيّقظاً وحاسامً وأن يحرص عىل إختيار الحلول 

التي تضمن املصلحة الفضىل للحدث.
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تُعترب املقابالت التحفيزية أسلوباً ُمتبعاً يف العالج 

النفيس، حيث تم تطويره أصالً لعالج حاالت التبعية 

واالعتامد عىل الغري. فقد ساعدت هذه الطريقة 

األشخاص الّذين يعانون اإلدمان عىل الكحول 

واملخدرات وغريها من املواد املدمنة يف حّل التناقض 

أو التنافرات الداخليّة واالنخراط يف عمليّة التغيري.

لكن  التناقض أو التنافرات الداخليّة ال تنحرص فقط 

بوضعيّات اإلدمان، بل نواجهها يف حياتنا اليومية يف 

مجاالت مختلفة ومتعّددة، حيث يكون االختيار بني 

وسائل الراحة اليوميّة واآلثار الصحية البعيدة املدى 

أمراً صعباً. إّن هذه املعضلة، بني إرادة الّشء والرغبة 

يف التخّل عنه يف الوقت نفسه، هي أمر متأّصل يف 

الطبيعة البرشيّة.

أثبتت املقابالت التحفيزية فعاليتها يف تغيري منط 

الحياة والتخلُّص من العادات غري الصحيّة. إن هذه 

التقنية تعتمد عىل مراحل منوذج التغيري السلويك. 

تبعاً لهذا النموذج، ينبغي أن مير الفرد )الصابر( 

مبراحل تطوُّر ُمعينة قبل أن يتخلَّص من أمناط 

السلوك غري املرغوب فيها. 

من النادر جّداً أن يكتفي املعالج يف عملية العالج 

النفيس بعرض الوسائل الاّلزمة عىل الفرد )الصابر( 

ليك يتخطّى هذا األخري الجمود الّذي يسيطر عىل 

وضعه الراهن. تساعد "املقابلة التحفيزيّة" للخروج 

من هذه الوضعيّة املتعّسة، يف اتخاذ الفرد )الصابر( 

للقرار املناسب، واالنخراط يف عمليّة التغيري، لكونها 

مقاربة تأخذه باتّجاه البحث واالستكشاف، وبالتايل 

اكتشاف وإبراز احتياجاته وقدراته وأسبابه الخاّصة 

الّتي ترّغبه بالتغيري. 

ل  فالتغيري السلويك يتطلَّب عملية من التأمُّ

واالستشكاف الذايت التي تساعد الفرد عىل فهم ذاته 

ومخاوفه واحتياجاته ومواقفه، وفهم األمناط املُتّبعة 

والعالقات بني السلوك واملشاعر، وهي ما تُسّمى 

بعملية اإلستبصار. 

تبدأ مراحل منوذج التغيري السلويك مبرحلة ما قبل 

التأمل التي ال يرى املرء فيها سبباً يدفعه إىل التغيري، 

ثم تأيت مرحلة التأمل التي يتوصل فيها الفرد 

)املريض( إىل إتخاذ قرار برضورة تغيري سلوكه.

أما املرحلة الثالثة، فتُعرف بإسم التخطيط، وفيها 

يُخطِّط املرء للقيام بالتغيري ويتخذ خطواته األوىل يف 

سبيل تحقيق ذلك. ويف الخطوة التالية التي تُعرف 

مبرحلة التنفيذ، يتم إجراء تغيري يف سلوكيات الفرد 

)الصابر(، ويف النهاية يصل إىل مرحلة الصون التي 

 يحاول فيها املحافظة عىل التغيريات السلوكية لفرتة

أطول.

المقّدمة 



42

دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق | المقابلة التحفيزية

نقصد هنا تغيري السلوك املنطوي عىل الخطر

أوالً، ما الذي يمنع الناس من التغيير؟

يدفعنا هذا التساؤل إىل التطرُّق ملسألة "الدوافع". 

غالباً ما يخترب مقدمو الرعاية، من اختصاصيني 

بني، وعاملني يف النظام القضايئ،  نفسيني ومدرِّ

وكذلك األهل، اإلحباط عندما يبدو أن ما يقوم 

ر لذاته. فيكون  به الشخص غري نافع أو حتى مدمِّ

مقّدم الرعاية عىل علم بوجود حلول أفضل، يف حني 

يستمر الفرد يف مامرسة سلوكياته.

لماذا يلجأ الناس إلى التغيير؟

نجيب عن هذا السؤال باآليت: يحصل التغيري اإليجايب 

يف بعض الحاالت من دون الخضوع ألّي تقنيّة 

عالجيّة. هنا ال يكون العالج سوى وسيلة مسّهلة 

لعملية التغيري الطبيعيّة. ويف حاالت أخرى، ميكن 

للتدّخل القصري نسبيّاً أن يُحِدث تغيرياً ملحوظاً. ففي 

بعض الحاالت، ال سيام إذا كان الشخص )الصابر( 

متحمساً للتغيري ولديه الحافز/ الدافعية للتغيري ولديه 

وعي لذاته ، تنفع جلسة إرشاديّة واحدة أو إثنتان 

يف إحداث تغيري كبري يف سلوك ما، أكرث من غياب 

التدخل التّام. فإذا سألنا أحدهم عن مدى إمكانيّة 

نجاح التغيري املطلوب، يكون جوابه مؤرشاً جيّداً إىل 

حدٍّ ما عىل إمكانية حدوث هذا التغيري الفعل. هذا 

ما نسّميه اليوم "الشعور بالكفاءة الذاتيّة".

د ما إذا   ما هي العوامل التي تحدِّ
كان هذا األخير قادرًا على االلتزام 
وتحقيق أهداف العالج أو أّنه سوف 

يتخّلى عما بدأ به؟

يرتبط نجاح هذه العمليّة العالجيّة ببعض ميزات 

املعالج والنهج الذي يتَّبعه. يعترب كارل روجرز أنه 

م  ل أال يكون توجيهياً بحيث يُقدِّ ينبغي عىل املُتدخِّ

الحلول واالقرتاحات والتحاليل. فاملعالج ال يحتاج 

إال لـ"ثالثة رشوط أساسيّة" لبحث عمليّة التغيري 

الطبيعي هي: أن يُظِهر التعاطف املناسب، أن 

يكون محبّاً من دون أن يقع يف فّخ التملّك، وأن 

يكون حقيقيّاً. يبدو أن تأثريات النمط العالئقي 

املعتمد أتناء املقابلة تظهر بشكل ملحوظ ومبكر 

يف العمليّة العالجيّة. وميكن أن ترتك أثراً مهامً منذ 

الجلسة األوىل. ميكن للعالقة العالجيّة أن تستقر 

نسبيّاً بشكل رسيع، كام ميكن أن تشري طبيعة هذه 

العالقة منذ الجلسات األوىل إىل استمراريّة ونتيجة 

العالج.

ا األشخاص الذين يُظِهرون مقاومة للعالج ونقص  أمَّ

يف الدافعية للتغيري، فهم أقل قابليّة للتغرّي.

هنالك عّدة أسباب تجعل من الدافعيّة للتغيري عند 

األشخاص عامالً مؤرّشاً لنتيجة العالج. وميكن لهذه 

الدافعيّة أن تقع تحت تأثريات عوامل شخصيّة 

وعالئقيّة وتدّخالت معّقدة.

 الفصل األول: لماذا يلجأ الناس إلى التغيير؟
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ماذا نعني بمفهوم الدافعّية؟

تساهم ثالثة عنارص أساسيّة يف خلق الدافعيّة نحو 

التغيري عند الفرد:

الرغبة والشعور بالقدرة عىل إحداث هذا التغيري 

واالستعداد له - مستعد، راغب وقادر: أي  مدى 

إرادة ورغبة الشخص بالتغيري، مبعنى آخر أهميّة 

التغيري من وجهة نظر الفرد نفسه.

أحياناً يكون الفرد راغباً بالتغيري ولكّنه يجد نفسه 

غري قادر ويصيبه التشاؤم حيال الفرص املتوفرة. 

"أحب أن أتحىّل بالقدرة عىل التغيري" هي الصيغة 

التي تخترص هذا املزيج بني الرغبة الشديدة 

بالتغيري والثقة املتدنّية بالقدرات.

ميكننا أن نشعر برغبة يف التغيري وبأننا نتحىّل 

بالقدرة عىل القيام بذلك وإمنا ينقصنا االستعداد 

الالزم. عندما نحصل عىل اإلرادة والقدرة الالزمتني، 

يكون البعد الثالث، االستعداد للتغيري، مرتبطاً 

بنظام األولويّات الشخصيّة: "أريد ذلك وإمّنا ليس 

يف الوقت الحارض".

هذه العنارص الثالثة - مستعد، راغب وقادر – 

تكون أساس التغيري.  أما الخلل أو النقص فيها 

فتشكِّل املعضلة/ التناقض: "نعم، ولكن...".

أحب أن أتحّلى 
بالقدرة على
التغيير
أريد ذلك 
وإّنما ليس 
في الوقت
الحاضر
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يُعترب الرتّدد أمراً شائعاً. إن الرصاع بني االنجذاب/ 

التجّنب هو أيضاً من سامت سلوكيات اإلدمان. 

يُدرِك األشخاص الذين يكافحون مشكالت الكحول 

أو املخّدرات أو الرشاهة املرضيّة أو لعب القامر، 

غالباً، املخاطر والتكاليف الناجمة عن سلوكياتهم. 

عىل الرغم من ذلك، يجدون أنفسهم متعلّقني 

ومنجذبني إىل هذا السلوك اإلدماين. إنهم يرغبون 

بالتغيري وإمنا يف الوقت ذاته ال يريدونه.

يُعترب التناقض أو التنافر مظهراً طبيعيّاً للطبيعة 

البرشيّة، وحّل هذا التناقض أو التنافر هو مسألة 

رضورية يف عمليّة التغيري. قد تستمّر املشكالت 

وتتفاقم عندما يجد الفرد نفسه محارصاً بالتناقض 

أو التنافرات.

النزاع والتناقض أو التنافر: إن الرصاع بني االنجذاب 

للشء وتجّنبه يف الوقت ذاته يُسبب للفرد جموداً 

يف وضعيته ويتسبب له بضغط كبري. إن عبارة 

"االنجذاب املهلك" استعملت لوصف هذا النوع 

من قصص الحب: "ال أريد أن أعيش هذا الحب وال 

أستطيع أن أنفصل عنه". بدالً من ذلك، ميارس الفرد 

سلوكه ثم يتصّدى له ويقاومه.

التوازن واتخاذ القرارت: ميكننا تشبيه التناقض 

أو التنافر بامليزان. يدخل الفرد يف عمليّة تحّدي 

مرتبطة بالخيارين املعاكسني. سيكون التقييم مليئاً 

بالتناقض أو التنافرات: "أعرف أنّه أمر سيئ ولكّنني 

أحبّه" "أحياناً أقلع عن ذلك، ويف أحيان أخرى 

أرغب بالتوقف عن ذلك، ولكن يف الواقع ال آبه". 

ميكن للتناقض أن يؤّدي إىل وضعيّة الحرية واإلرتباك 

واإلحباط.

إستيجابات عكسّية: وفقاً لهذا "النموذج التوازين"، 

ميكننا اعتبار ترجيح إحدى كفتي امليزان منطقياً، 

إذا أزلنا تأثريات الكفة األخرى السلبيّة. ومع ذلك 

فإن األمور ال تذهب دامئاً يف هذا االتجاه: ميكن أن 

يحصل العكس متاماً. إن استمرار االنتقادات من 

قبل أفراد العائلة مثالً، ميكن ان يتسبب يف تفاقم 

السلوك أكرث من تخفيفه.  

الفصل الثاني: مفهوم التناقض أو التنافر: معضلة التغيير
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ماذا نعني بالمقابلة التحفيزية؟ 

إن كلمة مقابلة باللغة اإلنكليزيّة تعني 

Interview وبالفرنسيّة ENTRE-VUE: أي نحن 
نحاول أن نرى شيئاً ما سويّاً. نُشبِّه املقابلة التحفيزيّة 

بالصورة اآلتية: شخصان يجلسان بالقرب من 

ح ألبوم صور العائلة. الشخص  بعضهام ليتشاركا تصفُّ

األول يروي قصصاً متعلّقة بالصور، يف حني يصغي 

له الشخص اآلخر باهتامم. إن من يروي القّصة هو 

الذي يقلّب الصفحات، ومن يصغي يكون هاجسه 

أن يتعلّم ويفهم ويطرح بعض األسئلة الالئقة حول 

تفصيل ما أو صورة معيّنة مل يُذكر يشء عنها. وكأننا 

عند ملتقى اآلراء: "نبحث باألمور ونرى سويّاً ً.

إن املقابلة التحفيزيّة هي تقنيّة توجيهيّة، تركِّز عىل 

طالب االستشارة، هدفها زيادة الدافعيّة الداخليّة 

للتغيري من خالل االستكشاف الذايت والبحث 

واالستبصار وحل التناقض أو التنافرات. ليست 

املقابلة التحفيزيّة مجموعة تقنيّات، 

وإمنا هي نهج يسّهل 

عمليّة التغيري.

ميكن أن نستعمل 

املقابلة التحفيزيّة 

مع تقنيّات عالجيّة 

أخرى حسب الحالة التي 

دة، ميكن  نتعامل معها. يف بعض السياقات املُحدَّ

أن نستعمل تقنيّة التثقيف، أن نعطي آراء واضحة، 

أن نُعلّم املهارات، أن نُلزم البعض بقرارات نأخذها 

بأنفسنا.

من املناسب أن نبدأ دامئاً بتقنيّة "املقابلة التحفيزيّة"، 

فتكون مبثابة مرحلة متهيديّة لتقنيّات عالجيّة أخرى، 

خصوصاً عندما يكون وقت االستشارة محدوداً أو 

حيث نشهد عند البعض إحتامالً مرتفعاً يف التخل 

عن العالج. كام وميكننا اعتبار املقابلة التحفيزيّة منطاً 

للتواصل خالل عملية الدعم.

الفصل الثالث: تعريف "المقابلة التحفيزّية"
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 املقابلة التحفيزيّة هي منوذج من التواصل    

والتعاطف مع اآلخر. تتطلَّب هذه التقنيّة تفّهم 

 الطبيعة البرشية املُركَّبة والعالقة باآلخر.

يف عمليّة التدخل، ال نعتمد التلقني وإمنا نعمل عىل 

استخراج دافعيّة الشخص. ترُتَك مسؤوليّة التغيري 

للشخص، وعلينا أن نحرتم استقالليته وحكمه الذايت، 

 فهو دامئاً حّر يف اتباع التوجيه أو عدم اتباعه.

إنَّ العالقة املهنية أو العالجية أو اإلرشادية يف التدخل 

اإلنساين هي حالة التوافق واالنسجام والتعاطف 

التي تسمح بالفهم املشرتك بني مقدم الرعاية والفرد 

دة  صاحب املشكلة، وتسعى إلنجاز أهداف محدَّ

 يتفق عليها الطرفان.

كسب ثقة الفرد )الصابر( عنرص هام ومؤثر يف نجاح 

العملية العالجية، فبدون هذه الثقة يفقد الفرد 

)الصابر( الدافع للعمل واملشاركة والتفاعل، وتنخفض 

درجة حامسه ورغبته يف التخلص من املشكلة، كام أن 

عدم توفر عامل الثقة يضعف درجة األمان لدى الفرد 

)الصابر( ويشعره بالرتدد والشك والقلق، لهذا كان 

لزاما عىل مقدم الرعاية –خالل املقابالت األوىل عىل 

وجه الخصوص- العمل جاهداً عىل كسب ثقة الفرد 

)الصابر( وإشعاره بقدرته عىل املساعدة، واستعداده 

 ورغبته يف كل ذلك.

أ- التعبري عن التعاطف

التعاطف يعني تفّهم مشاعر الشخص اآلخر 

وحاجاته وآالمه، والقدرة عىل فهم وإدراك 

الحالة النفسية لشخص آخر. يُعرِّف )روجرز( 

Rogers,)1982( حالة التعاطف بأنها القدرة  
عىل اإلحساس مبشاعر اآلخرين وفهم معنى هذه 

املشاعر دون فقد النفس، مبعنى اإلحساس مبشاعر 

شخص آخر – سعادة أو حزن أو غضب …الخ – 

كام يحّسها، وإدراك األسباب الحقيقية خلفها دون 

فقد للمشاعر واألحاسيس الشخصية.

فالتعاطف يعني الدخول إىل العامل الداخل لشخص 

آخر كام لو كانت الّنفس، اذ يقتيض من املتعاطف 

أن يكون شخصاً حّساساً، ومدركا لألسباب الكامنة 

وراء املشاعر، والتعايش مع الشخص، وعدم الحكم 

عىل مشاعره – جيدة أو سيئة – وإشعاره بكل 

ذلك. 

يُعترَب التعاطف العامل األساس الذي تبنى عليه 

املهارات العياديّة للمقابلة التحفيزيّة. يكمن 

الفصل الرابع: مقاربة المقابلة التحفيزّية ومبادؤها

مبادئ املقابلة التحفيزيّة األربعة:   

التعبير عن التعاطف	أأ 

إبراز التعارض/ التشّعب	.أ 

التعامل مع المقاومة	.أ 

تعزيز مشاعر الكفاءة الذاتّيلة	دأ 
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"التقبل" وراء هذا املبدأ. إن هذا النوع من التقبل 

لألشخاص وآرائهم يدفع بهم إىل التغرّي، يف حني 

التغرّي. يؤدي احرتام اآلخر  يشل اإلرصار عمليّة 

املُتدخِّل والفرد  إىل خلق "تحالف عالجي" بني 

له  )الحدث املودَع( وتعزيز احرتامه لذاته، موفِّراً 

الفرد/ يُنظر إىل  أال  ينبغي  التغرّي.  بالتايل وسائل 

الحدث املودَع وكأنه فقط شخص مريض ومجرد 

من القدرات، وإمنا شخص قادر ولكنه ُمقيَّد يف 

التغيري. عمليّة  وسط  محصورة  وضعيّة 

 .- إبراز التعارض/ التشّعب

التعارض  اكتشاف وتبيان  إىل  الثاين  املبدأ  يدعو 

الحدث  للفرد  الراهن  السلوك  والتشّعب يف 

الفرد  أمام  املودَع وقيمة أهدافه عامًة. تظهر 

نتائج سلوكه  إظهار  التعارضات من خالل  هذه 

أن يحصل عليها  التي ميكن  والفائدة  املؤذيّة 

مع  السلوك  يتعارض  عندما  التغيري.  جراء 

أكرث.   محتمالً  التغيري  يصبح  الشخصيّة  األهداف 

  يف املقابلة التحفيزيّة، نسعى إىل الوصول إىل 

الشخص نفسه، وليس  التحول من داخل  هذا 

بوسائل خارجية وقسيّة. االستعانة  عن طريق 

.- التعامل مع املقاومة

لقد وضع رّواد مجال العالج األرسي مقياساً عىل 

"الجودو النفيس" مستعينني بفنون الدفاع عن النفس 

Martial Arts. يف هذا النوع من الفنون، ال يقدم 
املهاجم برّد الرضبة مبارشة لالعب اآلخر بل يستخدم 

حركة هذا األخري لصالحه، بهذه الرضبة ميكنه أن 

يتصدى لكل الهجامت: كل الرضبات تنتهي يف الفراغ، 

"كلام رضبت بقّوة أكرث كلام وقعت يف الفراغ".         

ينبغي أن نتذكر دامئاً أنه يف املقابلة التحفيزيّة 

يجب أال نتعارض مبارشًة مع مقاومة الشخص 

للعالج وإمنا يجب التاميش مع هذه املقاومة. 

املقاومة ظاهرة شخصيّة عالئقيّة يعود انخفاض أو 

ارتفاع حدتها إىل نوعيّة تدخل املعالج.

الذاتّية الكفاءة  د-  تعزيز مشاعر 

يشري مفهوم مشاعر الكفاية إىل ما يحمله الناس من 

معتقدات حول قدراتهم عىل أداء املهام مبستويات 

عالية من الكفاءة، والقدرة عىل التحكم يف األحداث 

التي تؤثر يف حياتهم. مبعنى آخر مشاعر الكفاية 

الذاتية مُتثل قدرة الفرد عىل التخطيط ومامرسة 

السلوك الفعال الذي يحقق النتائج املرغوبة يف 

املوقف والتحكُّم يف األحداث واملواقف املؤثِّرة عىل 

حياته وإصدار التوقعات الذاتية الصحيحة عن 

قدرة الفرد عىل القيام مبهام وأنشطة معينة والتنبؤ 

مبدى الجهد ومدى مثابرة.

إن شعور "الكفاءة الذاتيّة" من مسؤوليّة الفرد/ 

الحدث املودَع يف عمليّة التغيري. يفرتض أن يكون 

هذا الشخص قادراً فعالً عىل اتخاذ قرار التغيري 

وتوجيهه. ليس املُتدخِّل هو الذي يقوم بالتغيري الالزم 

مع الحدث املودَع، "إنني سأغيثك" ليست بالرسالة 

املحبذة، بل ينبغي قول: "إذا كنت ترغب بالتغيري، 

ميكنني مساعدتك عىل ذلك". ميكن للشخص أيضاً ان 

يتشجع من خالل نجاح غريه أو من خالل نجاحاته 

وإنجازاته الشخصيّة السابقة.
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هنالك خمس تقنيات محّددة ينبغي اعتامدها منذ 

الجلسة األوىل. وطبعاً ميكننا اعتامدها طوال عمليّة 

"املقابلة التحفيزيّة".

طرح أسئلة مفتوحة:
يف مرحلة مبكرة من املقابلة التحفيزيّة، من املهم 

جداً تهيئة مناخ من القبول والثقة بحيث يسمح 

ذلك لألفراد أن يتكلموا عن همومهم يف هذه 

املرحلة. الفرد )الصابر( هو الذي يتكلم أكرث يف حني 

ل باهتامم ويشجعه عىل التعبري.  يصغي له املُتدخِّ

عندما تُطرح أسئلة مفتوحة عىل الحدث املودَع، 

يشّجعه ذلك أكرث عىل التعبري بالكالم. ميكن لألسئلة 

املغلقة أن تكون مفيدة، ولكن ينبغي الحد من 

استعاملها. وينبغي أال تطرح بكرثة خالل املرحلة 

األوىل من املقابلة التحفيزيّة. يأيت بعض الناس إىل 

الجلسات األوىل ويكونون بحاجة ماسة للتعبري. 

ويكفي أن ندعوهم إىل ذلك، لنجدهم يخربوننا 

بقّصتهم كاملة. وهناك أناس كتومون أكرث وبحاجة 

إىل التشجيع يك يستطيعوا التعبري عن هواجسهم.

إذا كنا نعرف مسبقاً أو نشعر بطريقة أو بأخرى أن 

الفرد/ الحدث املودَع يريد معالجة بعض النقاط،  

ميكن لسؤال بسيط أن يكون كافياً، مثل:

" إين أفرتض، كونك موجوداً هنا، أنك ترغب    

بالتكلم عن أمور كثرية، ماذا تريد أن نناقش؟” 

 " إين أرغب بفهم نظرتك لألمور، ما الذي أىت بك    

إىل هنا؟ "

عندما نناقش موضوعاً محّدداً مع أشخاص يعيشون 

تناقضاً قوياً، ميكن أن يفيدنا طرح أسئلة تحمل 

وجهني، أو طرح مجموعة متامسكة من األسئلة 

املفتوحة واملحايدة نسبيّاً.

هنا عّينة من األسئلة الفتتاح املقابلة:

" حدثني عن تعاطيك الكوكايني. ما الذي تحبّه    

يف هذه املادة؟ )والحقاً( وما الذي ال تحبه فيها؟ ما 

الذي يسبب لك القلق يف تعاطي الكوكايني؟"

" إين أفهم أنك أتيت إىل هنا للتكلّم عن لعب    

القامر. أريدك ان تساعدين ألضع تصوراً واضحاً عن 

كل ما يجري معك. ما الذي تحبه يف اللعب، وملاذا 

أمورك ال تسري جيداً؟"

تفرتض عملية "املقابلة التحفيزيّة" مساعدة األشخاص 

عىل اكتشاف معاناتهم وتناقضاتهم بانفتاح.

الفصل الخامس: التقنيات األساسية المعتمدة في
المقابلة التحفيزّية
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إعادة الصياغة:
تعترب القدرة عىل إعادة الصياغة من أهم املهارات 

التي تساعد يف املقابلة التحفيزيّة. يكمن العنرص 

ل  األسايس إلعادة الصياغة يف كيفية إجابة املُتدخِّ

عىل ما يقوله الفرد/الحدث املودَع. يشري "توماس 

غوردن" إىل 12 شكالً من األشكال التفاعلية التي ال 

متثل اإلصغاء:

1.  األمر٬ التوجيه٬ القيادة.

2.  اإلنذار٬ التحذير٬ التهديد.

3.  اإلرشاد٬ تقديم اإلقرتاحات٬ تقديم الحلول.

4.  الرشح٬ الربهنة٬ التلقني.

5.  الوعظ األخالقي.

6.  الرفض٬ الحكم٬ النقد٬ اللوم.

7.  الترصيح باملوافقة٬ املقاومة )التصدي(، التهنئة.

8.  التخجيل٬ السخرية.

9.  التأويل٬ التحليل.

10.  املواساة.

11.  االختبار.

12.  املرح واملهزلة، تغيري املوضوع.

وصف غوردن هذا النوع من التفاعالت بـ"املأزق 

العالقي"، ألنها تتسبب باعرتاض طريق املقابلة. 

تظهر تأثريات "املأزق العالقي" عندما يتوقف 

الحوار أو عندما يأخذ اتجاهاً مختلفاً، كام وميكن 

لها أن تخلق تفاوتاً يف العالقة بني املُتدخِّل والفرد / 

الحدث املودَع، فتبدو الرسالة كام يأيت: "أصغِ إىل ما 

أقول، أنا أعرف أكرث منك".

لنأخذ مثالً منوذج مقابلة تجري بني متدخل ذي 

نوايا حسنة، وإمنا قليل الخربة، وطالبة استشارة 

ترتّدد يف اتخاذ قرار يف موضوع مهم )تشري األرقام 

بني القوسني إىل الئحة "املآزق العالئقية" املذكورة 

أعاله(.

طالبة اإلستشارة: ال أعرف حقيقة ما إذا كنت 

سأتركه أم ال. املتدخل: ينبغي أن تقومي مبا 

تظنينه أفضل لك )5(.

طالبة اإلستشارة: هذه هي املسألة بالتحديد، 

أين ال أعرف ما هو أفضل بالنسبة يل. املتدخل: 

بالعكس، ينبغي أن تشعري بذلك يف أعامقك )6(.

طالبة اإلستشارة: أشعر أنني محارصة وأصبحت 

هذه العالقة خانقًة جداً . املتدخل: هل سبق 

وفكرت باالنفصال لتكتشفي شعورك من ذلك؟ 

.)3(

طالبة اإلستشارة: ولكنني أحبه، وإذا تركته 

سيؤمله األمر كثرياًً . املتدخل: ولكن إذا مل تأخذي 

القرار املناسب، ستدمرين حياتك )2(.

طالبة اإلستشارة: أال تعتقد أن ذلك سيكون 

أنانياً؟ املتدخل: ينبغي أن تهتمي بنفسك  ترصفاً 

بالدرجة األوىل )4(.      

طالبة اإلستشارة: قطعاً ال أعرف كيف ميكنني 

القيام بذلك، لست قادرة حتى عىل تصور األمر.

املتدخل: أؤكد لك أنك قادرة عىل القيام بذلك 

.)10(
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نرى هنا كيف أن طالبة اإلستشارة خضعت لضغط 

اتخاذ القرار املبكر بدالً من أن تكتشف التناقض أو 

التنافر يف داخلها أو حتى إن كانت مستعدة لذلك. 

يف هذه الوضعية، مل يكن املُتدخِّل مصغياً أبداً، ومل 

يعِط للفتاة أية فرصة للتفكري، بل أمضت وقتها يف 

محاولة تجّنب العقبات.

ال نعتقد أنه من السيئ استعامل أنواع التّدخل 

اإلثني عرش املذكورة. ميكن أن نقوم بذلك يف 

املكان والزمان املحّددين. نحن فقط نظن أن إعادة 

الصياغة تختلف عن هذه التدخالت. نادراً ما 

يعرّب األشخاص عام يريدون، عىل املصغي أن يقول 

ما يفكر به بشكل محّدد ثم يفّك رموز ما قيل. 

إذاً هنالك ثالث مراحل يف عمليّة التواصل هذه: 

الرتميز، اإلصغاء، فك الرتميز. يسمح هذا النوع من 

اإلصغاء بتبني افرتاض معقول عن معنى ما قيل 

باألساس، واإلعالن عنه بحزم .

ملاذا نلجأ إىل التدخل من خالل الجزم وليس من 

خالل السؤال؟

يف ديناميكيّة اللغة، يحتاج السؤال إىل جواب. إذا 

طلبنا من األشخاص أن يبوحوا مبا يريدون قوله عن 

طريق السؤال، ميكن لذلك أن يخلق مساحة مع 

ما يشعرون به، فيبدأون بالتساؤل عاّم إذا كان ما 

يشعرون به حتمياً أو ينبغي أن يشعروا بحقيقة 

ماعرّبوا عنه.

الحظوا اختالف النغامت بني هذه العبارات:

" هل تشعر باإلنزعاج؟"   

" إنك تشعر باإلنزعاج."   

نرى االختالف يف النغمة. ترتفع نغمة الصوت يف 

نهاية السؤال، يف حني تنخفض بهدوء يف نهاية 

الجملة الجزمية. هذا هو ما نالحظه أيضاً عندما 

نعيد صياغة ما يقوله طالب االستشارة.

ينبغي أن نتدرب ليك نستطيع أن ننجح يف عملية 

إعادة الصياغة، لذلك ينبغي اعتامد التفكري اآليت:

ليس ما نفرتضه يف معتقدات اآلخر هو بالرضورة ما 

يفكر فيه بالحقيقة. بعض الكلامت التي نسمعها 

ميكن أن تحمل عّدة معاٍن مختلفة، مثل الكلامت 

التي تعرّب عن إنفعال معني، ككلمة "مكتئب" أو 

"قلق".

ماذا يعني الشخص عندما يقول مثالً "أحب أن 

أكون اجتامعّياً؟ هناك عّدة احتامالت:

"أين اشعر بالوحدة وأمتنى أن أحصل عىل مزيد    

من األصدقاء"

 "أشعر بالتوتر الكبري عندما أتكلم مع أشخاص    

ال أعرفهم"

"ينبغي أن أعطي نفيس الوقت الالزم للتعرف    

إىل الناس"

"أجد نفيس عاجزاً عن الكالم عندما أكون مع    

بعض الناس"

"نادراً ما أتلقى دعوات"   

إن إعادة الصياغة هي طريقة للتحقق مام أراد 

املتكلم قوله، أكرث من كونه جزماً ملا نسمعه.

نستعرض هنا منوذجاً عن كيفية إعادة الصياغة التي 
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يعتمدها املُتدخِّل يف املقابلة التحفيزيّة، والتي ال 

تعترب مجرد ترداد ملا يقوله  طالب االستشارة الحائر 

الذي تنتابه مشاعر التناقض أو التنافر، بل هي 

منوذج عن التفكري الذي يعكس ما يشعر ويفكر به:

طالب االستشارة: إين أخاف أحياناً من الرشب الذي 

ميكن أن يتخطى املعقول.

املتدخل: إنك باألحرى ترشب كثرياً. 

طالب االستشارة:ميكنني رشب الكثري دون أن أشعر 

بذلك، أكرث مام يرشبه الناس عادة.

املتدخل: هذا يشعرك بالقلق. 

طالب االستشارة: أجل، وكذلك ما أشعر به خصوصاً 

يف صباح اليوم التايل، ال أكون مرتاحاً وال أشعر 

بهدوء طوال النهار.

املتدخل: وهذا األمر ال يناسبك. 

طالب االستشارة: ال أعتقد، ال أفكر باألمر أكرث من 

ذلك، إمنا ما يقلقني أكرث هو أين أحياناً أنىس الكثري 

من األمور.

املتدخل: أمور تحدث عندما ترشب. 

طالب االستشارة: أجل. وأحياناً أنىس لساعات 

أحداثاً حصلت.

املتدخل: ليس هذا ما عنيته فقط عندما قلت إنه 

يصعب عليك أحياناً تذكّر بعض األمور. 

طالب االستشارة: صحيح. غالباً ما أنىس أموراً، 

وأفكاري تكون مشوشة حتى عندما ال أرشب.

 املتدخل: وتتساءل عام إذا كان لغري الكحول عالقة 

بذلك. 

طالب االستشارة: ال أعرف ما إذا كان لغري الكحول 

عالقة بالنسيان.

املتدخل: مل تتعرض لهذه الحالة من قبل. 

طالب االستشارة: كال. لقد بدأت هذه الظاهرة يف 

السنوات األخرية، فقط. رمبا يعود السبب يف ذلك 

إىل العمر.

املتدخل: وهذا يحدث لكل من يبلغ الـ45 من عمره 

.

طالب االستشارة: كال. إنها الكحول عىل األرجح. 

وإين اعاين أيضاً مشكالت يف النوم.

املتدخل: رمبا تلحق الرضر بصحتك وبنظام النوم 

وبجهازك العصبي عندما ترشب بهذا الشكل. 

املتدخل: مل تصل إىل هذه الدرجة من الرشب 

ولكنك قلق لهذا الشأن.

طالب االستشارة: قلق ال أدري، ولكني أظن أين مل 

أعد أفكر عندما أرشب. 

املتدخل: وأنت تتساءل ما إذا كان عليك فعل يشء 

حيال هذا الواقع، ولهذا السبب أنت هنا اليوم. 

 طالب االستشارة: محتمل. 

املتدخل: أنت لست بأكيد.

طالب االستشارة: لست متأكداً مام ينبغي علَّ 

فعله حالياً. 

املتدخل: إذا فهمت ما تعنيه بقولك، إنك تظن 

نفسك ترشب كثرياً وتعرّض حياتك للخطر، ولكنك 

لست متأكداً مام إذا كنت تريد تغيري هذا الواقع.

  طالب االستشارة: إنه أمر غريب قليالً، أليس 
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كذلك؟

املتدخل: إين أدرك جيداً كم ترى نفسك مشوشاً.

نالحظ يف هذا الحوار أن املُتدخِّل مل يضع أّي حاجز 

يف التواصل مع  طالب االستشارة. ينبغي أن تتجنب 

وضع العقبات ألن هدفنا األسايس هو خلق حوار 

وباألخص حوار التغيري لجهة  طالب االستشارة.

التقدير: 
ل و  هنالك طريقة أخرى لبناء العالقة بني املُتدخِّ

طالب االستشارة وحث هذا األخري عىل التعبري، 

وهي يف الحرص عىل تقديره ودعمه مبارشة خالل 

املقابلة، باستعامل املجاملة، أو عبارات الشكر أو 

عبارات تعكس التفّهم.

أمثلة عىل ذلك:

"أشكرك عىل وصولك يف الوقت املحّدد اليوم "   

" يف الحقيقة أرى أنك قمت بخطوة جيّدة    

بقدومك إىل هنا اليوم "

" لو كنت مكانك، ملا متكنت من مواجهة هذا    

الوضع املجهد "

" أرى أنك شخص فاعل وذو إرادة  "   

" لقد متتعت بالحديث معك وبالتعرف عليك    

 أكرث".

التلخيص: 

تُستعمل طريقة التلخيص يف املقابلة التحفيزيّة 

يف وقت مبكر، منذ بداية املقابلة وعىل مدار 

الجلسات. يفيدنا التلخيص يف تدعيم العنارص التي 

تناولناها يف النقاش القائم. هنالك عىل األقّل ثالثة 

أنواع من التلخيص الالزم يف املقابالت التحفيزيّة:

املوجز الرتاكمي: الذي يسمح للخاضع للفحص 

بسامع كالمه بشكٍل مخترص. ميكننا أن نلخص هذا 

املوجز بالتشبيه اآليت: "وكأننا نقطف وردة تلو 

األخرى لتقدميها عىل شكل باقة ورد". هذا النوع 

من التلخيص يكون عادًة قصرياً، ومن أهدافه تعزيز 

التعبري وليس املقاطعة. ميكننا أن ننهيه بعبارة "ماذا 

أيضاً؟" أو "أترى شيئاً آخر؟" وهي أسئلة مفتوحة 

تدعو الحدث املودَع ملتابعة البحث عام يريد.

موجز الرابط: الذي يجمع بني ما يقوله  طالب 

االستشارة وعنارص الحوار والحلقة املاضية. هذا 

النوع من التلخيص يشجع الحدث املودَع عىل 

التفكري يف العالقة بني موضوعني أو أكرث تّم تناولها 

سابقاً. إنه مفيد بشكل خاص لتوضيح التناقض أو 

التنافر، كام أنه يدفع الشخص للرتكيز يف الوقت 

ذاته عىل اآلثار اإليجابيّة والسلبية لسلوك ما.

املوجز اإلنتقايل: الذي يوضح ويعلن االنتقال من 

موقع إىل آخر. يفيد هذا النوع من التلخيص يف 

اختتام جلسة ما أو يف اختبار فرصة االنتقال من 

 املرحلة األوىل إىل املرحلة الثانية.

الخطاب الذي يشير إلى التغيير:

إن التقنيات األربع املذكورة أعاله هي أساسيّة 

يف املقابلة التحفيزيّة، وإمنا إذا إستعنا فقط 

بهذه التقنيات األربع، من املحتمل جداً أن نبقى 

محارصين بوضعية "التناقض أو التنافر". لذلك 

ينبغي أن يكون هناك اسرتاتجيّة لحل مسألة 
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التناقض أو التنافر. إنه عمل التقنية الخامسة التي 

تعترب توجيهيّة بالدرجة األوىل.

تتعارض املقابلة التحفيزيّة متاماً مع نهج املواجهة 

ل تشجيع التغيري يف حني يدافع  حني يحاول املُتدخِّ

الحدث املودَع عن الحجج املعارضة.

املقابلة التحفيزيّة هي عمليّة تشاركيّة يف اتخاذ 

القرار وعملية بحث وتفاوض. تأخذ هذه العمليّة 

شكلها ومضمونها من آراء واهتاممات وقدرات كال 

الرشيكني.

هناك أربع فئات تشري إىل  التغيري:

وعي سلبيّات الوضع الراهن:

- " يوفر يل املزيد من الوقت، كام وأنه سوف 

يساعدين ماديّاً"

- " سيفرح أبنايئ. إنهم يطلبون مني طوال الوقت 

ان أقلع عن هذا السلوك "

التعبري عن التفاؤل بفكرة التغيري:

- " أظن أين سأقوم بذلك، إذا متكنت من اتخاذ 

القرار"

- " لقد أقلعت عن التدخني منذ عّدة أعوام، مل يكن 

األمر سهالً ولكنني نجحت"

التعبري عن نيّة التغيري:

- " أظن أنه حان الوقت يك أقلع عن هذا السلوك"

- " ينبغي أن أفعل شيئاً حيال هذا األمر"

- " ليس هذا ما أمتناه لعائلتي. ماذا ميكن أن أفعل؟"

تضمن هذه الفئات األربع املكونات الفكريّة 

والعاطفيّة والسلوكيّة لاللتزام بالتغيري. يعرّب البعض 

عن هذه األمور ويكونون بحاجة إىل القليل من 

املساعدة لتأكيد التزامهم، وبالتايل وضع خطّة 

تنفيذيّة. ولكن إذا اختلف الوضع، كيف ميكن 

للمتدخل أن يستحدث هذا الحوار عند أشخاص 

لديهم تناقض أكرث.

ميكن أن تستعمل األسئلة املفتوحة لفهم تصورات 

واهتاممات الشخص. ينبغي أال نسأل عن هموم 

الحدث  بشكل مبارش )مثالً: هل تعتقد أنك تواجه 

مشكلة؟( بل علينا أن نفرتض أنه يعيش حالة 

تناقض وحرية.

بعض األسئلة املتعلقة بالفئات األربع املذكورة 

ل يف خلق حوارـــ  أعاله ميكن أن تساعد املُتدخِّ

تغيريي عند الشخص الذي يقابله:

1- حول سلبيّة الوضع الراهن:

- ما الذي يقلقك يف وضعك الحايل؟

- ما هي الصعوبات التي تواجهها جراء تعاطيك 

املخدرات؟

- كيف أثّر ذلك يف قدرتك عىل تحقيق أمور كثرية يف 

حياتك؟

- برأيك ما الذي ميكن حصوله إذا مل تسَع للتغيري؟

2- حول إيجابيّة التغيري:

- ما هو التغيري الذي تتمنى حصوله؟

- كيف تحب أن تكون حياتك بعد 5 سنوات؟
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- إن تواجدك هنا اليوم يشري إىل إنك تفّكر يف أن 

الوقت قد حان لتفعل شيئاً حيال األمر.

- ما هي األسباب األساسيّة التي تدفعك إىل التغيري؟

3- التفاؤل أمام فكرة التغيري:

- ما الذي يجعلك تظن أنك سوف تنجح يف عمليّة 

التغيري إذا استطعت أن تأخذ القرار؟

- إذا قّررت أن تقوم بالتغيري، ما هي الوسائل الالزمة 

لذلك؟

- من يستطيع مساعدتك بشكل فّعال لتحقِّق هذا 

التغيري؟

4- نية التغيري:

- أراك تشعر أنك يف ورطة. ما الذي تريد تغيريه؟

- ما أهميّة ذلك بالنسبة إليك؟

- إىل أّي درجة ترغب بالتغيري؟

يف حال صادفنا رغبة ضئيلة يف التغيري، ميكننا أن 

نسأل الحدث أن يصف همومه أو أن يتصّور النتائج 

القصوى التي ميكن حصولها، عىل سبيل املثال:

"لنفرتض أنك تكمل حياتك بالنمط ذاته، من دون 

أن تلجأ إىل أي تغيري، ما هي برأيك أسوأ األمور التي 

تتوقعها؟"

أحياناً، يكون نافعاً أن ال نذكّر الحدث بالفرتة الزمنّية 

التي سبقت ظهور املشكلة ومقارنتها بالوضع الحايل:

"ما هو الفرق بني شخصك اليوم وشخصك من 10 

سنوات"

ميكننا أن ندفع باألشخاص إىل تصّور مستقبل 

جّيد، كيف ميكن لذلك أن يحصل بعد عملّية تغيري 

ناجحة:

"ارى أنك غري راض عن وضعك الحايل. بأي اتجاه 

ترغب أن تحصل األمور؟" 

1- حول سلبّية
الوضع الراهن

2- حول إيجابّية
 التغيير

3- التفاؤل أمام
فكرة التغيير

4- النّية بالتغيير
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)التصدي(   املقاومة  أن  الناس  من  العديد  يظّن 

مرتبط بصفة شخصيّة عند الخاضعني للفحص. تعترب 

املقاومة  ظاهرة  أن  مثالً  النفسية  النظريات  بعض 

الالواعية  النزاعات  عوارض  من  عرض  )التصدي( 

والدفاعات النفسيّة العائدة للطفولة الصغرى.

جرّاء  تظهر  هذه  املقاومة  ظاهرة  أن  نعترب  نحن 

التفاعل بني املُتدخِّل والحدث املودَع.

ميكن  أنه  واضح  بشكل  األبحاث  بعض  بيّنت  لقد 

للتغيري يف أسلوب التدخل أن يؤثر مبارشة يف مستوى 

مقاومة الحدث املودَع، فريتفع أو ينخفض.

محاولة  هو  املقاومة  تجاوز  يف  الفّعال  األسلو. 

كسب ثقة الفرد وهذا يكون بحسب قدرة املعالج 

مستوى  إىل  إضافة  للفرد  النفسية  الرتكيبة  فهم  يف 

سلوكات  لكل  الجيد  التحليل  عىل  وقدرته  تكوينه 

الفرد، ترصفاته، إمياءتهأأالخ

ماذا تعني المقاومة؟ 

ضمن  االستشارة  طالب  عند   نالحظه  سلوك  إنه 

اإلطار العالجي وهو يشري إىل غياب التناغم يف عمليّة 

يتبعنا  أن  االستشارة  طالب  يستطيع   ال  االستشارة. 

وكأنه يقول لنا:

"إنتظر لحظة، مل أقدر عىل أن أتبعك يف قولك، وال 

أوافق عىل ذلك."

املقابلة  خالل  طبيعية  املقاومة  أجوبة  أن  نرى 

وينبغي أال تصبح مصدر قلق. يف الطب، نتكلم عن 

املقاومة عندما يعمل الجهاز املناعي بشكل فعال. ما 

يحدث الفرق هو كيفيّة التفاعل مع ظاهرة املقاومة. 

وهذا ما يحعل املقابلة التحفيزيّة تختلف عن غريها 

الجلسة  املقاومة خالل  تفاقمت  إذا  املقاربات.  من 

ل.  املُتدخِّ به  يقوم  بسبب يشء  األرجح  فيكون عىل 

إن التغيري يف أسلوب التدخل سوف يخفض أو يزيد 

من حّدة املقاومة.

هنالك فئتان من الطرق لإلجابة عن هذه الظاهرة.

الفئة األوىل تتضمن ثالثة أنواع من إعادة الصياغة:   

األسايس     مبدأه  بسيط:  بشكٍل  الصياغة  إعادة 

هو يف عدم مقابلة املقاومة باملقاومة. ميكن لتفهم 

وأحاسيسه  املودَع  الحدث  موافقة  عدم  واعتبار 

وإدراكه، أن تدفعنا إىل األمام وأن تجنبنا الوقوع يف 

فخ تسجيل املواقف.

يفيدنا     أن  ميكن  مضّخم:  بشكٍل  الصياغة  إعادة 

إذا واجهنا مقاومة الحدث مضّخمني قوله، فنربز له 

بالتايل الجانب اآلخر من التناقض أو التنافر. ينبغي 

نربة  أليّة  تعاطفي: ميكن  جّد  بأسلوب  بذلك  القيام 

سخرية أو مغاالة أن تخلق رّدة فعل عدائيّة.

أظهرت     إذا  مزدو.:  بشكٍل  الصياغة  إعادة 

الجدال،  من  املقاومة  جانب  األخرية  الترصيحات 

الصياغة  إعادة  تقنيّة  ل  املُتدخِّ يستعمل  عندها 

بالجانب  الحدث  قاله  ما  لريبط  مزدوج  بشكل 

التقنيّة  هذه  تلزمنا  التنافر.  أو  التناقض  من  اآلخر 

باالستعانة مبعطيات سبق للخاضع للفحص أن ذكرها 

الفصل السادس: التعامل مع حاالت المقاومة
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السابقة. هنا نقرتح  الجلسة  الجلسة ذاتها أو يف  يف 

أيضاً استعامل الـ"واو" كحرف عطف بدالً من كلمة 

"لكن" من أجل الحفاظ عىل التوازن يف ما يقوله.

أّما الفئة الثانية، فتتضمن خمسة أجوبة مختلفة:

تحويل الرتكيز:   

عن  الحدث  انتباه  تحويل  إىل  الطريقة  هذه  تدعو 

م. ميكن لهذه التقنيّة أن  أيّة عقبة تعيق طريق التقدُّ

تكون وسيلة جيّدة لضبط التنافر/ التعارض.

طالب االستشارة: لقد قال القايض إنه عّل أن آيت 

إىل هنا، إذاً قل يل ماذا ينبغي أن أفعل؟

ل: ال أعرف الكثري عن موضوعك يك نستطيع  املُتدخِّ

هو  اآلن  يفيدنا  ما  فعله،  علينا  ما  بقول  نبدأ  ان 

أن...

إن إعادة صياغة ما يقوله الحدث املودَع هي شكل 

املنهج  هذا  املقاومة.  مع  التعامل  أشكال  من  آخر 

يدعو للتحقق من صّحة مالحظات الحدث من خالل 

اقرتاح معاٍن جديدة أو تأويل جديد.

طالب االستشارة: لقد حاولت أن أغرّي هذا السلوك 

عّدة مرّات ولكّنني مل أنجح.

حاالت  يف  حتى  جداً،  مثابر  أنّك  يبدو  ل:  املُتدخِّ

اإلحباط. إيّن أرى أهّمية التغيري بالنسبة إليك.

طالب االستشارة: ال ينفك زوجي يالحقني لتناول 

األدوية وأخذ األنسولني، وتنبيهي إىل ما ينبغي عّل 

أكله.

أعتقد  جيّداً.  بك  يهتّم  زوجك  أّن  يبدو  ل:  املُتدخِّ

أنّه يقوم بذلك بطريقة تزعجك قليالً. رمّبا ميكننا                         

أن نعلّمه أن يعتمد أسلوباً أفضل، فيقول لك أنّه 

يحبّك ويقلق بشأنك. 

بعض     إضافة  مع  الحدث  رأي  عىل  املوافقة 

التمييز:

هي  املقاومة  ظاهرة  مع  التاميش  طرق  إحدى 

إضافة  ثّم  املودَع،  الحدث  يبديه  ما  عىل  املوافقة 

الطريقة  هذه  تحافظ  االتجاه.  تغيري  أو  التحريف 

عىل االنسجام بني الحدث واملُتدخِّل من دون التـأثري 

سلباً عىل عمليّة التوجيه.

الذاتّية     واملراقبة  الشخيص  الخيار  عىل  الرتكيز 

للخاضع للفحص:

مييل  مهّددة،  رأيه  حّرية  أّن  الشخص  يشعر  عندما 

إىل املقاومة لذلك فيقول مثالً )سوف أريهم: ال أحد 

إنّه رّد طبيعي  يقدر أن ميل عّل ما ينبغي فعله(. 

ما  يف  املودَع  الحدث  نُريح  أن  علينا  هنا  وعادّي. 

يتعلّق بقراراته وطأمنته . 

أحّب  ال  إيّن  لك  قلت  لو  ماذا  االستشارة:  طالب 

التدخني وال أريد اإلقالع عنه.

ل: أنت حّر يف خياراتك. ال أستطيع أن أقّرر  املُتدخِّ

عنك، حتّى إذا أردُت ذلك.

امليض يف االتجاه نفسه:    

الّتي  الوضعيّة  إىل جانب من جوانب  نتحيّز  عندما 

يوجد فيها الحدث املودَع، سينحاز هذا األخري تلقائيّاً 

إىل الجانب اآلخر من الوضعيّة ذاتها. عندما يدافع 

الحدث  بالتايل  سيحّث  التغيري،  فكرة  عن  املُتدخِّل 
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املودَع عىل الدفاع عن وضعه الراهن. فامذا يحصل 

إذا دافع املُتدخِّل عن الوضع الحايل بدالً من التغيري؟ 

طالب االستشارة: لست متأكّداً من أيّن أريد هذا 

العالج.

يتطلّب  أيضاً.  يل  بالّنسبة  مشكلة  إنّها  ل:  املُتدخِّ

إننا  والجهد،  اإلندفاع  من  كبرياً  حّداً  كهذا  عالج 

التغيري.  يف  يرغب  ال  شخص  مع  العمل  نحبّذ  ال 

ألكن رصيحاً، لست متأكّداً من جهوزيّتك. عندما 

أسمعك تقول ذلك، ال أرى أنّك متحّفز كفاية للبدء 

بهكذا مرشوع.
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إّن الثقة تعزِّز القدرة عىل التغيري. نادراً ما يستعّد 

الشخص لهذه الخطوة إذا مل يكن مقدراً أهميّة 

األمر. لقد سبق وتحّدثنا عن العقبات الّتي ينبغي 

تجّنبها، يف املقابلة التحفيزيّة، عندما تناولنا مسألة 

ل أال يتخىّل عن  "أهميّة التغيري". ينبغي عىل املُتدخِّ

النهج التحفيزي ما إن يرى أهميّة التغيري يف نظر 

الحدث املودَع، بل ينبغي عليه متابعة العمل عىل 

بناء الثقة وتعزيز قدرة هذا األخري عىل التغيري. 

ذلك يحصل يف جّو من التشارك، حيث يستثمر 

ل املوارد الخاّصة بالحدث ، معتمداً تقنيّة  املُتدخِّ

اإلصغاء واإلعداد أكرث من اإلرشاد. 

فّخ آخر علينا التوقّي منه، هو عدم اعطاء مسألة 

الثّقة الحجم الالّزم: " إيّن متأكّد أنّك قادر عىل 

القيام بذلك"؛ هذا ليس أسلوباً مناسباً ومشّجعاً 

للتغيري إذا مل تتوفّر الكفاءة الذاتية والثقة الالّزمتني 

للتغيري. 

من األمور التي ينبغي تجّنبها أيضاً تشارك مشاعر 

العجز واليأس مع الحدثأ إننا بحاجة إىل شخص 

واحد عىل األقّل متفائل ومركّز عىل حّل املشكلةأ

ل أن يُظهر أفكار الحدث املودَع  ينبغي عىل املُتدخِّ

الخاّصة، وتجاربه وتصّوراته املرتبطة بقدرته عىل 

التغيري؛ هنا نستعمل مثالً هذا النوع من األسئلة 

املفتوحة الستحداث الثقة يف التعبري:

"ما هي الخطوة األوىل بالنسبة إليك؟"، " ما هي 

العقبات التي تراها، وكيف ترى أنّه ميكنك تخطّيها؟" 

تشّكل النجاحات السابقة للخاضع للفحص مورداً 

فّعاالً لزيادة الثقة بالقدرة عىل التغيري، خصوصاً 

"تلك التي أشعرته باملتعة، فنستعني بهذه اإلنجازات 

لنعّزز كفاءته الذاتيّة كذلك مبؤّهالته الشخصيّة 

ومبعظم املوارد العاّمة التي تخدم عمليّة التغيري. 

نتحّدث هنا عن خصائصه اإليجابيّة، الثابتة 

واملتأصلة يف شخصيته: "ماذا تقول عن نفسك، ما 

هي نقاط القّوة التي تتمتّع بها والتي تساعدك عىل 

إنجاح عملك عىل التغيري؟" 

العصف الذهني هو نهج كالسييك لطاملا استعمل 

لحّل املشكالت، وهو ينطوي عىل التعبري عن 

أكرب عدد ممكن من األفكار حول "كيفيّة " إنجاز 

التغيري. يف سياق املقابلة التحفيزيّة، ال تستعمل 

هذه التقّنية فقط إلبراز األفكار وامّنا كوسيلة لبناء 

الثقة عند الحدث. 

ميكن للمتدّخل أن يقّدم للخاضع للفحص بعض 

املعلومات واإلرشادات من دون الوقوع يف فّخ 

التحيّز.

ل أن الحدث يغرق يف التفاصيل  إذا الحظ املُتدخِّ

التطبيقيّة، ميكنه عندها اللّجوء لوضع الفرضيّات 

فيقول له مثالً: " يبدو ان الشجاعة تنقصك، حاول 

اآلن أن تتصّور اآليت: إذا قّررت أن تحاول مجّدداً، ما 

هي برأيك الوسيلة األفضل التي عليك اتّباعها؟" 

عندما يبدأ هذا النوع من الحوار، من املهم جّداً أن 

نجيب الحدث بطريقة تدّعم وتقّوي قدراته. 

الفصل الثامن: المرحلة األولى: زيادة الّثقة
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أحياناً، نصادف بعض الحاالت التي يصعب أن 

نلقى فيها التغيري املرجو، ويكون علينا ان نتعامل 

مع عّدة مشكالت مرتبطة ببعضها يصعب حلّها 

ببساطة؛ مثالً: مدمنة عىل املخّدرات متارس البغاء 

يف مكان يحظّر فيه مامرسته. نجدها تريد تغيري 

منط العيش هذا ولكن يصعب عليها األمر ألنّه 

سيكون عليها حّل وتغيري أمور كثرية منها تغيري 

السكن، االنعزال يف مكان آمن لفرتة من الوقت 

لتخضع بعدها للفطام، حّل املسائل القانونيّة، تعلّم 

مهارات مهنيّة جديدة،...يف هذه الحال، ينبغي أن 

ينظر إىل التغيري من عّدة أوجه اكرث مام ينظر إليه 

كمجرّد تغيري سلوك واحد.  
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الفصل التاسع: المرحلة الثانية: خطط التغيير 

إّن وضع خطط تنفيذيّة هي عملية تستند إىل 

املشاركة الفاعلة من ِقبَل املُتدخِّل والحدث املودَع 

يف اتخاذ القرارات واملفاوضات التي تدعو إىل:

تثبيت األهداف

ميكننا طرح أسئلة عىل الشكل اآليت:

"ما الذي تريد تغيريه؟"؛ "لنأخذ األمور واحداً تلو 

اآلخر. برأيك ما هي الخطوة األوىل؟".

إّن اعطاء األهميّة لهذه األهداف والقيم الخاّصة 

بالحدث يساعد عىل بناء وتدعيم االندفاع نحو 

التغيري. ميكننا ان نقرتح - بعد إذنه – أهدافاً 

إضافيّة إذا وجدناها مفيدة ومهّمة لوضعه.

ل أن يتأكّد من واقعية الهدف  ينبغي عىل املُتدخِّ

وقابليته للتحقُّق، ألنّه ميكن للتفاوت الكبري بني 

السلوك الحايل والسلوك املرغوب أن يكون مصدراً 

لفقدان الثقة أكرث مام هو خلق الدوافع.

النظر في الخيارات المتوّفرة للتغيير

إرشاك الحدث مبارشًة يف عملية العصف الذهني 

وتقييم اسرتاتيجيّات التغيري املحتملة، باستخدام 

أفكاره. كام ميكن للمتدّخل أن يعرض هو أيضاً 

أفكاره. إذا تصّدى الحدث إلحدى اقرتاحات 

ل، يذكّره هذا األخري بأنّها مجرّد الئحة  املُتدخِّ

خيارات وأنهم سيقومون بتقييمها ودراستها الحقاً.

بناء الخّطة

خالل املرحلة الثانية، نعمل عىل وضع خطّة عمل. 

ل بتلخيص الخطّة التي طّورها مع  يقوم املُتدخِّ

الحدث ، باالستناد إىل أسس املقابلة؛ هذه الخطّة 

ينبغي أن تكون متناسبة مع أهداف الحدث 

املودَع ومع احتياجاته ومعتقداته. 

الوصول إلى مرحلة االلتزام

ل الحدث ما إذا كان موافقاً  هنا يسأل املُتدخِّ

وجاهزاً لخوض هذه املرحلة األخرية، فيقول مثالً: 

"هل هذا هو بالفعل ما تريد القيام به؟ "ويأمل 

أن يجيبه بـ"نعم".

أّما إذا كان جوابه: "سوف أرى" أو "سأفّكر 

ل أن يعمل  باملوضوع". حينها يبقى عىل املُتدخِّ

مجّدداً عىل التناقض أو التنافر. وليك ال يقع يف فّخ 

التحيّز ملوقفه يف املرحلة األخرية، يقول للخاضع 

للفحص مثالً : 

"إذا كنت غري مستعّد، لن أطلب منك االلتزام 

الفوري. إنّه أمر مهّم جّداً ولست مجرباً عىل اتخاذ 

القرار اآلن. ميكنك أن تفكر يف املوضوع، ونتكلم 

عنه يف الجلسة الالحقة".

عملية االنتقال

إّن الوصول إىل االلتزام بخطّة تنفيذيّة للتغيري 

يُشكِّل املرحلة األخرية من املقابلة التحفيزيّة. 

بناًء عىل طلب وحاجة الحدث، ميكننا االنتقال من 

االستشارة التحفيزيّة األساسيّة إىل نوع مختلف 

من املقابالت العياديّة التي تركز أكرث عىل متابعة 

السلوكيات. 
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استراتيجيات وأساليب إجراء المقابالت التحفيزّية: أسس منطقّية وأمثلة

االستئذان

التواصل واحرتام األحداث. إضافًة إىل أّن األحداث 

مييلون إىل مناقشة التغيري عندما يُسألون أكرث مام 

عندما يتلّقون املحارضة أو عندما يُطلب منهم 

التغيري.

أمثلة عىل ذلك

"هل متانع إذا تحّدثنا عن سلوك إيذاء الذات؟"   

"هل ميكننا أن نتحّدث قليالً عن سلوك إيذاء    

الذات؟"

"لقد الحظت يف سجلك الطبّي النفيس أنّك    

متارس هذا السلوك، هل متانع إذا تحّدثنا قليالً عن 

تأثري هذا السلوك عىل منط حياتك؟"

النقاش حول التغيري

مييل النقاش حول التغيري ليرتافق مع نتائج إيجابية. 

إّن هذه االسرتاتيجيّة تثري أسباب التغيري كونها 

تدفع بالحدث للتحّدث عن حاجته الخاصة يف 

املبادرة بهذا التغيري- وفضالً عن أن يقوم املعالج أو 

ل بإلقاء محارضة مبيّناً أهميّة واألسباب التي  املُتدخِّ

قد تدفع الشخص إىل التغيري، يقيض نقاش التغيري 

باستخراج استجابات من الحدث ذاته.

إّن النقاش حول التغيري، مثل باقي تقنيّات املقابلة 

التحفيزيّة، ميكن استخدامه ملعالجة التباينات بني 

كالم الحدث وأفعاله )عىل سبيل املثال، عندما يقول 

إنه يريد أن ميتنع عن هذا السلوك ولكّنه يستمر يف 

اعتامده( بطريقة بعيدة عن اسلوب املواجهة.

أمثلة عىل ذلك

"ما هو االختالف الذي تريد أن تراه يف وضعك    

الحايل؟"

"ما الذي يجعلك تعتقد أنّك بحاجة إىل التغيري؟"   

"ماذا سيحدث إذا مل تقم بالتغيري؟"   

"ما هي األمور الجيّدة التي ميكن أن تحصل إذا    

أجريت التغيري الخاص بك ]ادخل السلوك املنطوي 

عىل الخطر؟"[ 

"كيف ميكن أن تكون حياتك بعد 3 سنوات من    

اآلن إذا قمت بتغيري ]ادخل السلوك املنطوي عىل 

الخطر أو املشكلة؟"[ 

"ملاذا تعتقد أّن اآلخرين يشعرون بالقلق حيال    

]ادخل السلوك املنطوي عىل الخطر / املشكلة[ 

الخاص بك؟"

أسئلة للحث عىل النقاش حول التغيري مع 

األشخاص الذين يواجهون صعوبة يف التغيري

الرتكيز عىل دور الدعم كون الحدث يريد هذا 

التغيري ولكنه يكافح.

"كيف ميكنني أن أساعدك عىل تخطّي بعض    

الصعوبات التي تواجهها؟"

"لو قررت التغرّي، ماذا ينبغي عليك لتحقيق    

ذلك؟"
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أسئلة للحث عىل النقاش حول التغيري من خالل 

توضيح النتائج

ميكننا استعامل هذه التقنيّة عندما نلحظ وجود 

رغبة ضئيلة يف التغيري، ويكون الحدث قد وصف 

بنفسه إحدى النتائج السلبيّة.

"لنفرتض أنك لن تقوم بالتغيري، ما هو أسوأ أمر    

قد يحدث؟"

"ما هو أفضل يشء ميكن أن تتخيّل حدوثه قد    

ينجم عن التغيري؟"

أسئلة تستدعي النقاش حول التغيري عن طريق 

التطلّع إىل األمام

هذه األسئلة هي أيضاً أمثلة عىل كيفيّة استخراج 

التناقض أو التنافرات من خالل مقارنة الوضع 

الحايل مع ما سيكون عليه يف حال عدم تواجد 

السلوك املنطوي عىل الخطر.

"إذا قمت بتغيري ]ادخل السلوك املنطوي عىل    

الخطر[، ما هو االختالف الذي ميكن أن تشهده يف 

حياتك؟"

"كيف تريد أن تتحّول األمور بالنسبة إليك يف    

السنتني املقبلتني؟"

اختبار األهميّة والثقة

إّن لألدوات املستخَدمة يف املقابلة التحفيزيّة 

أهميّة توازي أهمية الهدف، وتقييم الثقة له فائدة 

مزدوجة: )أ( ألنها توفّر املعلومات للتدّخل حول 

نظرة الحدث إىل أهميّة التغيري ومدى شعوره 

بامكانيّة إجراء التغيري، و)ب( مع غريها من وسائل 

القياس، ميكنها أن تستخدم لتحفيز الحدث للتعبري 

عام سوف يحتاج للقيام به بهدف التغيري.

أسئلة حول التقييم والثقة باملقياس الذي حّدده

"ملاذا اخرتت نتيجة ]ادخل #[ عىل مقياس    

األهميّة والثقة بدالً من ]أدىن #[؟"

"كم يستغرق االنتقال من ]ادخل #[ إىل ]أعىل #[؟"   

"ما الذي ميكنك القيام به لزيادة أهميّة / الثقة    

حول تغيري ]ادخل السلوك املنطوي عىل الخطر[ 

الخاص بك؟"

األسئلة املفتوحة

ل األسئلة ذات النهايات  عندما يستعمل املُتدخِّ

املفتوحة، يتيح له ذلك محادثات أغنى وأعمق 

تساهم يف بناء  التعاطف مع الحدث. يف املقابل، 

ميكن لألسئلة املغلقة أن تُشعر الحدث بأنه 

مستجوب )عىل سبيل املثال، كم مرة تستخدم 

املخّدر؟ كم عدد السنوات التي واجهت خاللها 

مشكلة مع املخّدر؟ كم عدد املرّات التي تم 

توقيفك؟( تشّجع األسئلة املفتوحة الحدث عىل 

الكالم، يف حني يكون املُتدخِّل عىل السمع مجيباً 

عن طريق البيان االنعكايس أو امللّخص عن كالم 

الحدث. والهدف هنا هو التشجيع عىل الحوار 

الذي ينعكس مرّة أخرى عىل الحدث من قبل 

ل. األسئلة املفتوحة تفتح املجال أمام الحدث  املُتدخِّ

لسد قصصه.

أمثلة عىل ذلك

"ما الذي تحبّه يف ]ادخل السلوك املنطوي عىل    
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الخطر[؟"

"ما الذي حدث منذ لقائنا األخري؟"   

"ماذا يحدث عندما تترصّف بهذه الطريقة؟"   

"أخربين عن أول مرّة قمت بهذا ] ادخل السلوك    

املنطوي عىل الخطر[؟"

"ما كان ذلك بالنسبة إليك؟"   

إعادة الصياغة

أمثلة عاّمة حول إعادة الصياغة

"يبدو أنه ..."   

"أسمعك اآلن تقول ..."   

"اين أشعر اآلن بأن ..."   

أمثلة محّددة حول إعادة الصياغة

"يبدو أنك يف اآلونة األخرية تشعر بالقلق إزاء    

]ادخل السلوك املنطوي عىل الخطر["

"يبدو أن ]ادخل السلوك املنطوي عىل الخطر[    

الذي متارسه كان الطريق الوحيدة بالنسبة إليك 

للحصول عىل ]ادخل ميزة يتلّقاها الحدث[."

إعتبار الحالة طبيعية

يُقصد بذلك التوضيح للحدث أن مواجهة 

الصعوبات خالل عملية التغيري هي أمر طبيعي 

ويحصل مع اآلخرين، وأنه ليس أول من يخوض 

هذه التجربة، وأن هذه التنافرات من الطبيعي جداً 

أن يشعر بها. ال نلجأ لهذا األسلوب لُنشعر الحدث 

بالراحة حيال سلوكه، بل ملساعدته عىل فهم 

صعوبة التغيري التي يواجهها أناس آخرون أيضاً..

أمثلة عىل ذلك 

"هنالك الكثري من األشخاص الذين يقلقون حيال    

تغيري ] أدخل السلوك املنطوي عىل الخطر [ الخاص بك".

"أغلب الناس يتحدثون عن إيجابيات وسلبيات ]    

أدخل السلوك الخطر [ الخاص بهم."

إنه أمر مألوف، الكثري من الناس يقرون بعودتهم    

إىل ] أدخل السلوك املنطوي عىل الخطر [ الخاص 

بهم بعدما خاضوا عدة محاوالت لإلقالع عنه." 

 التوازن يف إتخاذ القرارات

ميكن للمتدخل أن يقوم بتمرين التوازن يف اتخاذ 

القرارات من خالل طرح أسئلة مفتوحة حول األمور 

اإليجابية واألمور األقل إيجابية املتعلقة بـ]أدخل 

السلوك املنطوي عىل الخطر[ وما الذي ينبغي فعله 

للقيام بالتغيري.

مثل حول كيفية القيام بهذا التمرين

"ما هي األمور التي تجدها جيدة يف ] أدخل    

السلوك املنطوي عىل الخطر [ الذي متارسه؟"

] إجابات الحدث[

"حسناً، من ناحية أخرى، ما هي األمور التي    

تجدها أقل إيجابية يف ] أدخل السلوك املنطوي 

عىل الخطر [ الذي متارسه؟"

بعد مناقشة األمور اإليجابية واألقل إيجابيًة التي 

ل بإعداد بيان موجز  ذكرها الحدث، يقوم املُتدخِّ

عام قيل بقصد معالجة التناقض أو التنافر الذي 
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يعيشه الحدث واملرتبط بالتغيري.    

البيانات الداعمة للكفاءة الذاتية 

يتم استخالص البيانات التي تدعم الكفاءة الذاتية 

)الثقة بالنفس( من خالل كالم الحدث ذاته عن 

التغيري الذي قام به. 

يعاين الكثري من األشخاص  قلة الثقة يف قدراتهم 

عىل تغيري سلوك ما، ويكون الهدف هنا زيادة 

الثقة يف القدرة عىل تحقيق التغيري. ميكننا أن نسأل 

قه من خالل تقّنية  الحدث أن يقيّم التغيري الذي حقَّ

مسطرة القياس من 1 إىل 10 عىل سبيل املثال، وإذا 

شهدنا رقامً يف املايض قد ارتفع اليوم إىل رقم أكرب، 

ل متسائالً عن الطريقة التي اعتمدها  يتابع املُتدخِّ

الحدث للتقدم، وعن شعوره حيال هذا التغرّي الذي 

قه. حقَّ

أمثلة حول الكفاءة الذاتية 

 " يف األسبوع املايض كنت غري متأكّد من قدرتك    

عىل االمتناع عن القيام بـ ]أدخل السلوك املنطوي 

عىل الخطر[ ليوم واحد، كيف استطعت بالتايل 

االمتناع عن هذا السلوك أسبوعاً كامالً؟" بعد أن 

ل الحدث عن التغيري الذي قام به، من  يسأل املُتدخِّ

الرضورّي املتابعة بسؤال حول شعور الحدث حيال 

هذا التغيري.

 " كيف استطعت أن تنتقل من ]# كذا[ منذ    

6 أشهر إىل ]# أعىل[ اآلن؟ كيف تشعر حيال تلك 

التغيريات؟"

أداة قياس االستعداد للتغيري 

ل: " عىل وحدة القياس هذه، حيث يشري     املُتدخِّ

الرقم 1 إىل عدم االستعداد للتغيري، ويشري الرقم 

10 إىل االستعداد املؤكد للتغيري، ما هو الرقم الذي 

يعكس استعدادك اليوم لتغيري ]أدخل السلوك 

املنطوي عىل الخطر[ الخاص بك؟"

الحدث: "7"   

املُتدخِّل :" وأين تحدد استعدادك منذ 6 أشهر؟"   

السجني: "2"   

ل:" إذاً يبدو أنك انتقلت من عدم     املُتدخِّ

استعداد تام للتغيري إىل التفكري باألمر. كيف حصل 

أن انتقلت من رقم 2 يف الستة أشهر املاضية 

إىل رقم 7 اليوم؟"؛ " ما هو شعورك حيال هذه 

التغريات؟"؛ " ما هو املطلوب منك لرفع هذا الرقم 

قليالً عىل مسطرة القياس؟"

التأكيد 

عندما يتوجه املُتدخِّل بكالمه مؤكّداً عىل التغيري 

الذي قام به الحدث، عليه أن يتجّنب الترصيحات 

املفرطة )عىل سبيل املثال، "هذا أمر ال يصّدق!" أو 

"هذا أمر عظيم !"(، بينام تساعد التأكيدات عىل 

زيادة الثقة عند الشخص وقدرته عىل التغيري، كام 

أنها تحتاج إىل نوع من الحقيقة .

أمثلة عىل بيان اإلجابات

" إن التزامك يُظهر حقاً ] أدخل رأيك بفاعليّة    

الحدث["؛ لقد اظهرت الكثري من الشجاعة والعزم 

عىل قيامك بذلك"

"عىل الرغم مام حدث األسبوع املايض، مجيئك    



٦٥

دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق | المقابلة التحفيزية

اليوم يعكس أنك فعالً قلق بشأن تغيري ]أدخل 

السلوك املنطوي عىل الخطر[ الذي متارسه." 

النصيحة / املالحظات 

إن إسداء النصيحة ال يأيت بنتيجة فّعالة ألن أغلب 

الناس ال يحبون أن "يقال لهم ماذا ينبغي أن 

يفعلوا". بدالً من ذلك، يّفضل الفرد عادًة أن يعطى 

الخيار يف اتخاذ القرارات وبالتحديد يف ما يختص 

بتغيري سلوك ما.

لقد تعلمنا من تقنية املقابلة التحفيزية أن طريقة 

عرض املعلومة تؤثر كثرياً يف كيفيّة تلّقيها. تذكّر أن 

بعض األحداث ال يهتمون لتلقي املعلومات، بهذه 

ل بإلقاء املحارضة أو بعرض  الحال إذا قام املُتدخِّ

النتائج السلبية، عندها سيّدعي الحدث أنه يصغي، 

فقط لتفادي تلقي العدوانية.

أمثلة عىل كيفية تقديم النصيحة أو املالحظة

"هل متانع إذا تحدثنا قليالً عن ] السلوك    

املنطوي عىل الخطر[ الذي متارسه؟" يتبعه التايل: 

"ماذا تعرف عن ] السلوك املنطوي عىل الخطر 

املعني[ " يتبع التايل: "هل يهّمك أن تعرف املزيد 

حول ] السلوك ذاته [؟" بعدها ميكن للمتدّخل أن 

يقّدم للحدث بعض املعلومات عن إمكانية تأثري 

سلوكه عىل عدة جوانب من حياته.

التلخيص  

التلخيص هو طريقة مهمة لتجميع كل ما  قد 

قيل  للتأكُّد من أن ما فهمته صحيحاً وإعداد 

الحدث للتقدم لألمام. عند نهاية كل مقابلة، 

يقوم املُتدخِّل بعرض ما تم مناقشته والتوّصل 

إليه يف املقابلة، وذلك ملساعدة الحدث عىل حرص 

الحقائق والتفكري يف أنشطة املقابلة، واألهداف 

التي تم عرضها واملهام التي عليه أن يقوم بها 

حتى موعد املقابلة القادمة.

ل أن يصغي بعناية  يتطلب التلخيص من املُتدخِّ

طوال الجلسات. كام تعترب امللّخصات من الوسائل 

الجيدة لختم الجلسة أو لالنتقال إىل موضوع آخر. 

يوفِّر هذا الفصل بعض األمثلة التي ميكن العودة 

إليها لتذكّر كيفيّة التدّخل يف مختلف مراحل 

املقابلة التحفيزية. يتطلَّب حسن إجراء املقابلة 

التحفيزية التدرُّب عىل تقنياتها إلكتساب املهارات 

الالزمة التي يتم تطويرها من خالل املامرسة.
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البروتوكاالت 
واإلجراءات
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المحتويات

 ص 6٩ 
ة المؤسسة اإلصالحية  ُمهمَّ

ة ص 6٩  بيان الُمهمَّ
خطة استراتيجية ص 7٠

 ص 7١ 
الهيكل التنظيمي للمؤسسة اإلصالحية

 ص 7٢ 
 السياسات واالجراءات

 الحكم واإلدارة ص 7٢
 إجتماعات المؤسسات اإلدارية ومتطلبات اإلبالغ ص 7٢

 خدمات الرعاية الصحية والدعم ص 7٣
 اجراءات العناية الصحية ص 7٤

 إجراءات الخدمات االجتماعية ص 7٩
إجراءات تفتيش الصرف الصحي ص ٨١ 

 ص ٨٣ 
 إدارة اإلصالحية من أجل بيئة آمنة وسليمة

 بروتوكوالت الصحة والنظافة البيئية ص ٨٣
 مساحات الرفاهية االجتماعية ص ٩7

الت ص ٩٨  إدارة مساحة التدخُّ
إدارة الوقت ص ١٠٣

 ص ١٠٥
 تطبيق المبادئ لضمان المساءلة وتيسير التدقيق 

 التوثيق ص ١٠٥
 تحسين االداء ص ١٠٥
نظام االحالة ص ١٠6
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 ص ١٠٩ 
 عمليات التفتيش المنتظمة وتقييم المبادئ التوجيهية

إدارة التدقيق الداخلي ص ١٠٩

 ص ١١٤
 الوصف الوظيفي للموظفين والموظفات 

 الوصف الوظيفي لطبيب اإلصالحية ص ١١٤
ض اإلصالحية ص ١١٥  الوصف الوظيفي لُممرِّ
 الوصف الوظيفي للباحث االجتماعي ص ١١6
 الوصف الوظيفي للمعالج النفسي ص ١١٨

 الوصف الوظيفي إلختصاصي الصحة البيئية ص ١٢٠
 الوصف الوظيفي لصيدلي اإلصالحية ص ١٢٢

 الوصف الوظيفي لطبيب األسنان في اإلصالحية ص ١٢٣

 ص ١٢٥ 
نماذج
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م هذا الفصل وصفاً لهيكلية املركز اإلصالحي ونظامه الداخيل إىل جانب الربتوكوالت واإلجراءات املُتَّبعة يف  يُقدِّ

املراكز اإلصالحية. إنَّ وضوح البنية والنظم والربتوكوالت واإلجراءات يف املؤسسة اإلصالحية يساهم يف تسهيل 

العمل داخل املؤسسة وزيادة فعالية العملية اإلصالحية.

الربتوكوالت  ألبرز  عرض  يليه  وهيكليتها،  اإلصالحية  املؤسسة  ملهام  وصفاً  الفصل  من  األول  الجزء  يعرض 

واإلجراءات.

ة بيان الُمهمَّ

ُمهّمة  بيان  وضع  إصالحية  مؤسسة  بكل  يجدر   

مكتوب خاص بها.

يشري بيان املُهّمة إىل ما ييل:

حامية املجتمع من خالل توفري إصالحية    

لألحداث املُدانني.

توفري بيئة آمنة وإنسانية لألحداث املُدانني.    

ويشمل ذلك حامية الحدث املودَع )النزيل( من 

اإليذاء داخل اإلصالحية فضالً عن تطوير نظام 

خاص باإلجراءات القانونية والرشعية الداخلية يف 

 اإلصالحية.

وضع برامج إعادة التأهيل التي تشمل التعليم    

األكادميي واملهني وخطط التطوير الوظيفي وبرامج 

العالج التي تعالج احتياجات الحدث املودَع 

)النزيل( ومشكالته وتُعزِّز الوعي/التعاطف لديه.

تزويد املحاكم وسلطات اإلفراج املرشوط بوسائل    

تقييم فّعالة ومعلومات مفيدة الستخدامها يف 

إصدار األحكام وقرارات االفراج.

توفري املستوى الالزم واملناسب من األمن داخل    

اإلصالحية.

تعزيز فلسفة االنتامء وروح املشاركة.   

ة المؤسسة اإلصالحية ُمهمَّ



7٠

دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق | البروتوكاالت واإلجراءات

خطة استراتيجية

ينبغي عىل اإلصالحية أن تكون مسؤولة عن توجيه 

عملية التنمية وتنفيذ الخطة االسرتاتيجية املحلية 

لها.  تشمل الخطة االسرتاتيجية أهداف ومعلومات، 

أبرزها: 

الحفاظ عىل السالمة العامة؛   

توفري بيئة آمنة وصحيّة؛   

الحفاظ عىل حسن السرية والسلوك من قبل    

األحداث املوَدعني )النزالء( والعاملني)ات(؛

- تطوير برامج عالجية خاصة بالحدث املودَع    

)النزيل(، مثل تلك املتعلقة مبعالجة اإلدمان عىل 

املخدرات، ومعالجة االضطرابات العاطفية والعقلية 

واألمراض الجسدية؛

تطوير برامج تربوية-مهنية، مبا يف ذلك الصناعة    

والزراعة وبرامج التعليم املهني والتقني؛

إدارة خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك    

الرعاية الصحية الطبية والنفسية/العقلية عىل حٍد 

سواء، وخدمات التأهيل؛

إدارة الخدمات االجتامعية واألنشطة الرتفيهية.   
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خاص  تنظيمي  لهيكل  منوذجاً  أدناه  الرسم  يصف 

بني  العالقات  شكل  إىل  ويشري  إصالحية،  مبؤسسة 

األجهزة املختلفة.

الهيكل التنظيمي للمؤسسة اإلصالحية

مدير
اإلصالحية

مساعد مدير 
اإلصالحية

قسم التدريب

 مدير املشاغل

مدربني مهنيني 
وحرفيني

 مشاغل مهنية 
وحرفية

باحث 
اجتامعي صيديل طبيب صحة 

عامة امني الرس

مكتب مراجعة 
الحسابات 
الداخلية

مستشار
قانوين

تخطيط 
وتنظيم

صيانة

التنظيفات

املغسل

اختصايص 
الصحة البيئية

طبيب اسنان

امني رس

مساعد طبيب 
اسنان

معالج نفيس

ق األنشطة  منسِّ
الرتفيهية

امني رس

مدير جهاز 
االمن

مساعد مدير 
جهاز االمن

مدير مكتب 
الخدمات 
الصحية

االدارة
مدير مكتب 
الخدمات 
االجتامعية

سائق سيارة 
اسعاف

باحث ممرض مجاز
اجتامعي

معالج نفيس

ق األنشطة  منسِّ
الرتفيهية
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يصف هذا القسم أبرز اإلجراءات والسياسات والُنظم 

التي تحكم العمل داخل اإلصالحية:

الحكم واإلدارة

اإلدارة الصحية كمثال:  السياسة 
والبروتوكول الطبي

يقوم مكتب الخدمات الصحية بتطوير سياسات    

الخدمات الطبية والربوتوكوالت وتنسيقها وتنفيذها 

م التوجيهات املتعلقة  عىل نطاق اإلصالحية. كام يقدِّ

بقضايا الرعاية الصحية.

يكون املدير الطبي )مدير مكتب الخدمات    

الصحية( مسؤوالً عن مراجعة السياسات الطبية 

والربوتوكوالت املُتّبعة وتنقيحها وتعديلها إذا 

إقتضت الحاجة.

 يكون املدير الطبي يف اإلصالحية مسؤوالً    

عن تقديم توجيهات ُمحددة، وتدريب جميع 

العاملني)ات( عىل التغيريات الجوهرية يف السياسة 

الطبية أو الربوتوكوالت. كام ويتعني عليه ضامن 

تدريب جميع موظفي الرعاية الصحية حول 

السياسات والربوتوكوالت الجديدة واملُنّقحة/

لة. املُعدَّ

 يكون املدير الطبي يف اإلصالحية مسؤوالً عن    

ضامن تنفيذ جميع السياسات والربوتوكوالت وفقاً 

للمبادئ التوجيهية املعتمدة واملوثقة.

 يكون مدير املراجعات الداخلية واالمتثال    

للمعايري يف اإلصالحية مسؤوالً عن مراجعة وتنقيح 

أية أمور أخرى مطلوبة لضامن االمتثال للسياسة أو 

الربوتوكول.

إجتماعات المؤسسات اإلدارية 
ومتطلبات اإلبالغ

يتعني عىل املدير الطبي لإلصالحية أن يلتقي    

املسؤول اإلداري ومساعد مدير اإلصالحية ومدير 

جهاز األمن ما ال يقل عن مرة كل ثالثة أشهر 

ملعالجة قضايا مكافحة العدوى والقضايا ذات 

الصلة بالخدمات الطبية والصحية والبيئة ووضع 

خطط ملعالجة القضايا املطروحة. فضالً عن ذلك، 

يتعني عليه استعراض السياسات والربوتوكوالت 

لة. املُعتمدة حديثاً أو املُعدَّ

م     يتعنّي عىل املدير الطبي لإلصالحية أن يُقدِّ

تقارير إىل االدارة ما ال يقل عن مرة كل ثالثة أشهر. 

تتناول التقارير القضايا ذات الصلة بالخطوط 

العريضة لنظام الخدمات الصحية والبيئة الصحية، 

وأية خطط ملعالجة هذه القضايا.

يتعنّي عىل املدير الطبي لإلصالحية إعداد    

وتقديم التقارير الشهرية التي تشمل، عىل سبيل 

املثال وليس الحرص، ما ييل:

- إصابات أو أمراض خطرية؛

- وصفات طبية؛

السياسات واالجراءات
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- الفحوصات املخربية واألشعة السينية املجرات؛

- اإلحالة إىل املتخصصني؛

- االنتقال إىل املستوصف؛

- وسائل النقل بعيداً عن اإلصالحية؛

- وسائل النقل إىل أقسام الطوارئ يف الخارج ؛

- االنتقال إىل املستشفى؛

- حالة وفاة.

خدمات الرعاية الصحية والدعم

يتم إجراء فحص طبي للحدث املودَع عند    

إستقباله، ويتم تقديم الخدمات الصحية التي 

تشمل فحص طبي كامل، فحص األسنان، وفحص/ 

تقييم نفيس واجتامعي. إن إرشاك عائلة الحدث يف 

عملية التقييم تساعد عىل جمع معلومات مفيدة 

عن الحدث وعائلته وظروف معيشته والعوامل 

املؤثِّرة فيه.

يتضمن تقييم البيانات الصحية ما ييل:   

جمعها  التي  الحيوية  واملؤرشات  الصحي  التاريخ   -

العاملون الصحيون؛ 

قبل  من  لتقييمها  األخرى  الصحية  البيانات  كافة   -

املهنيني الصحيني؛

- مراجعة نتائج الفحص الطبي واالختبارات، وتحديد 

املشكالت من قبل املهنيني الصحيني.

الخدمات الصحية المتخصصة

يقوم الطبيب بتحديد ما إذا كان الحدث املودَع    

)النزيل( بحاجة إىل خدمات الرعاية الصحية 

املتخصصة.

إذا حدد الطبيب أن هناك حاجة إىل خدمات    

طبية غري متاحة يف اإلصالحية، يقوم باإلحالة إىل 

م هذه الخدمات الرضورية. مراكز أخرى تقدِّ

ينبغي نقل األحداث املوَدعني )النزالء( الذين    

يحتاجون إىل الرعاية الصحية املتخصصة يف ظل 

األحكام األمنية املناسبة لإلصالحية إىل حيث تكون 

مثل هذه الرعاية متاحة عىل مدى 24 ساعة.

يتعنّي عىل اإلصالحية وضع قامئة مكتوبة مبصادر    

اإلحالة لتشمل حاالت الطوارئ والرعاية الروتينية. 

يتم عرض هذه القامئة وتحديثها سنوياً )أو بشكل 

دوري، حسب الحاجة( من ِقبَل املدير الطبي.

ن االستشفاء واالستشارات الطبية املتخصصة     يؤمَّ

من قبل مقدمي الخدمات الصحية الذين تمَّ 

التعاقد معهم.

الخدمات اإلضافية

ينبغي توفري خدمات مخربية وخدمات أشعة    

سينية إما يف اإلصالحية أو يف املؤسسات التي  تمَّ 

التعاقد معها.

ينبغي توفري خدمات طب األسنان لجميع    

األحداث املوَدعني )النزالء( يف اإلصالحية.

ينبغي توفري خدمات صيدلية يف اإلصالحية.   
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ينبغي توفري أماكن ملامرسة التامرين الرياضية    

يف اإلصالحية.

ينبغي توفري األجهزة الطبية عىل النحو الذي    

يحدده الطبيب املسؤول )النظارات، والسامعات، 

وتركيب األسنان، والكرايس املتحركة، أو غريها من 

األجهزة التعويضية( والتي يؤثِّر عدم توفّرها سلباً 

عىل صحة الحدث املودَع )النزيل(.

النقل الطبي

عند حصول أي أمر طارئ، ينبغي أخذ إجراءات لنقل 

العالج  لتلقي  اإلصالحية  خارج  مركز  إىل  "املُصاب" 

املناسب. لذلك، من املهم:

توفري النقل اآلمن يف الوقت املناسب لحاالت    

الطوارئ الصحية والروتينية والطبية النفسية 

للنزالء. كام إّن املعاينات يف العيادات املتخصصة 

سواء داخل اإلصالحية او خارجها هي مسؤولية 

مشرتكة بني املوظف اإلداري أو من يعينه واملدير 

الطبي.

توفري وسائل النقل التي تضمن الحصول عىل    

الخدمات الطبية التي تتوفر فقط خارج اإلصالحية. 

تتضمن القرارات املتعلقة بالنقل املتطلبات التالية:

1- تحديد أولويات الحاجة الطبية.

2- تحديد نوع وسيلة النقل: يحدد طبيب املؤسسة 

وسيلة  مقابل  اسعاف  لسيارة  املاسة  الطبية  الحاجة 

نقل عادية.

3- نقل املعلومات الصحية والطبية املرتبطة بالحدث 

املودَع )النزيل(: يتم نقل املعلومات الطبية للنزيل إىل 

املؤسسة الصحية الحقاً.

اجراءات العناية الصحية 

الوصول إلى اإلصالحية

1- ينبغي أن يكون لضابط النقل الحق القانوين بإدخال 

األحداث املوَدعني )النزالء( إىل اإلصالحية.

ه الحدث  2- يف حاالت مخالفي االفراج املرشوط، يوجَّ

املودَع )النزيل( إىل املسؤول عن االفراج املرشوط 

لتحديد اإلجراء املناسب له )ينبغي عىل اإلصالحية أن 

يكون لديها مسؤول عن هيئة االفراج املرشوط(.

ينقل  أخرى،  إصالحية  نزيل من  نقل  يتم  عندما   -3

الحرص عىل  له مع  العائدة  امللفات  املرافق  الضابط 

موظفي  إبالغ  املرافق  الضابط  عىل  ينبغي  الرسية. 

للنزيل  عائدة  مهمة  معلومات  أية  االستقبال  مركز 

)الوضع االداري، والحالة التأديبية، ومحاولة االنتحار، 

االوضاع الطبية، الخ(. 

بكامل  اإلصالحية  يف  السجالت  موظف  يقوم   -4

اإلجراءات املعتمدة التالية قبل رحيل ضابط النقل:

تدقيق املستندات للتأكد من أنها صحيحة    

ودقيقة. يف حال وجود أخطاء، ال ينبغي قبول 

الحدث املودَع )النزيل( وينبغي االتصال باملحكمة 

عىل الفور.

استكامل تحديد الهوية املادية للسجني. وعادة    

ما يتم ذلك عن طريق طرح األسئلة ذات الصلة 

باملعلومات الرسية الواردة يف الصور املرفقة 
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للسجالت ومقارنتها، وغريها من الخصائص املميزة.

توقيع إيصاالت النقل لضابط النقل واالحتفاظ    

بنسخة عنها.

الدخول إلى اإلصالحية

اإلصالحية،  إىل  )النزيل(  املودَع  الحدث  دخول  لدى 

إجتامعي  وتقييم  طبي  لكشف  يخضع  أن  ينبغي 

ة أقصاها ثالثة أيام من وصوله.  تُجرى  ونفيس يف مدَّ

لذلك،  املخصص  املكان  يف  الفحوصات  هذ  من  كلٍّ 

مع مراعاة الرسية املهنية وخصوصية الحدث املودَع 

ملّفات  يف  الفحوصات  نتيجة  تدوين  يتم  )النزيل(. 

مخصصة لذلك )طبية، إجتامعية ونفسية(. ميكن الحقاً 

مكَنَنة هذه امللّفات. 

1- يتم فتح سجل صحي لكل نزيل جديد مل يسبق له 

أن دخل اإلصالحية أو تأمني السجل الصحي القديم 

)من  اإلصالحية  إىل  الدخول  معاودة  حال  للنزيل يف 

أجل اإلطالع عىل تاريخه الصحي(.  

2- يخضع الحدث املودَع )النزيل( لفحص طبي دقيق 

حيث يتم قياس حرارته وضغطه وطوله ووزنه من قبل 

ممرض)ة( اإلصالحية ويدوَّن ذلك يف سجله الطبي.

3- يخضع بعد ذلك لفحص رسيري دقيق للتأكُّد من 

عدم وجود أية أمراض ُمعدية - جلدية - او أمراض 

ُمزِمنة، أو إذا كان قد خضع لعمليات جراحية.

4- ينبغي الكشف عىل الحدث املودَع )النزيل( للتأكُّد 

من عدم تعرُّضه للرضب أو سوء املعاملة أثناء التوقيف 

وذلك عرب إجراء فحص طبي رشعي. ويتم تدوين ذلك 

يف سجله الطبي.

)يف  االلزامية  الفحوصات  إجراء  يتم  ذلك،  بعد   -5

)سيدا(،  املكتسب  املناعة  نقص  اعتامدها(:  تم  حال 

السفلس، الكباد الفريويس ب، السل، وذلك بعد ان يتم 

رشح أهمية االمر لصاحب العالقة )هذا األمر يعتمد 

هذه  اللزامية  بالنسبة  إتخاذه  يتم  الذي  القرار  عىل 

الفحوصات(.  

6- بعد ملء السجالت، ينبغي تعريف النزالء الجدد 

ذلك  يشمل  اإلصالحية.  وواجباتهم يف  عىل حقوقهم 

بالحاجة  شعروا  حال  يف  فعله  ينبغي  مبا  تعريفهم 

إىل معاينة طبية او إجتامعية وما هي األنشطة التي 

ميكنهم املشاركة بها.

املعتمدة  األلبسة  )النزيل(  املودَع  الحدث  يُسلَّم   -7

عن  بعيدة  غرفة  إىل  مرافقته  وتتم  اإلصالحية،  يف 

نتائج  صدور  بانتظار  أيام  ثالثة  ملدة  األحداث  باقي 

الفحوصات حيث يتم بعدها السامح للنزيل باالختالط 

بباقي األحداث املوَدعني )النزالء(.

8- يخضع الحدث املودَع )النزيل( لعملية تقييم من 

قبل الباحث االجتامعي ليصار بعدها إىل مقاربته من 

الذي  التعليمي  املستوى  وتقييم  االجتامعية  الناحية 

يتمتع به لتحديد الربنامج التأهييل الذي سوف يشارك 

فيه أثناء وجوده يف اإلصالحية.

يُعترَب الباحث االجتامعي املسؤول املبارش عن    

هه ويرشده  األنشطة اليومية للنزيل. فهو الذي يوجِّ

ال سيام يف حال حاجته إىل معاينة طبية.
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ينبغي القيام بأنشطة مختلفة عند دخول الحدث إىل 

اإلصالحية. أبرز هذه األنشطة ما ييل:

الحرص عىل طأمنة الحدث وخفض مستوى    

القلق لديه؛

ضامن أن يتعرَّف الحدث املودَع بشكٍل صحيح    

عىل حقوقه وواجباته؛

التأكُّد من أن وثائق املحكمة كاملة ودقيقة؛   

تدوين املمتلكات املسموح بها وإزالة املمتلكات    

غري املسموحة؛ 

استكامل الفحوصات الطبية والصحية والعقلية    

وعالج األسنان؛

تسجيل البيانات الشخصية األساسية؛   

رشح القواعد األساسية واألنظمة؛   

إعطاء الحدث املودَع )النزيل( رقامً تسلسلياً؛   

تحديد مكان السكن؛   

إعطاء الحدث املودَع )النزيل( املالبس النظيفة    

واملغسولة وعدة النظافة الشخصية؛ 

مساعدة اإلصالحية عىل إبالغ أقارب األحداث    

وعائالتهم عن مكان وجودهم؛

توفري االستحامم والعناية بالشعر.   

خدمة شكوى المرض:

ينبغي أن يتواجد طبيب يف اإلصالحية عىل مدار    

24 ساعة يومياً.

ينبغي عىل األحداث املوَدعني )النزالء( الذين    

لديهم شكاوى طبية اتباع إجراءات شكوى املرض.

ينبغي أن يكون األحداث املوَدعني )النزالء(    

قادرين عىل تقديم طلبات للحصول عىل الخدمات 

الصحية يومياً. 

تستعرض هذه الطلبات يومياً من قبل الطاقم    

الطبي.

ينبغي استخدام نظام األولوية لجدولة الخدمات    

الطبية التي ينبغي أن تكون متاحة للمرىض يف 

العيادة عىل األقل خمسة أيام يف األسبوع.

ينبغي أن تكون الخدمات الطبية متاحة لجميع    

األحداث املوَدعني )النزالء( يف العيادة عىل األقل 

خمسة أيام يف األسبوع من قبل الطبيب أو غريه 

من عاميل الرعاية الصحية املؤهلني.

ال يجوز ألي موظف من موظفي اإلصالحية رفض    

طلب أي نزيل لبطاقة شكوى املرض.

تجري جميع لقاءات الرعاية الصحية يف أماكن    

تحرتم خصوصية املريض. ما مل يكن هناك تهديد 

معروف عىل سالمة املوظفني وعنارص الرعاية 

الصحية، عىل موظفي األمن الحفاظ عىل خصوصية 

املحادثة بالوقوف خارج منطقة التشاور.

يتوجب عىل الجسم الطبي، يف جميع األوقات،    

أن ميارس كلٌّ يف مجال اختصاصه.

ينبغي أن يكون يف قسم الخدمات الطبية مكتبة    

طبية.

ينبغي توفري فرص الحصول عىل الرعاية الصحية    
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إما يف املستوصف أو عن طريق النقل إىل مؤسسة 

صحية أخرى.

الُمعاينة

يحرض الحدث املودَع )النزيل( إىل املستوصف    

حيث يتم تسجيل إسمه واملعلومات الالزمة عنه يف 

سجل املعاينات.

تتم معاينة الحدث املودَع )النزيل( من قبل    

املمرض املناوب يف املستوصف.

يحيل املمرض الحدث املودَع )النزيل( إىل    

الطبيب املناوب يف حال وجوده يف اإلصالحية, أو 

انتظار زيارة املستوصف املتنقل، إذا كانت حالة 

الحدث املودَع )النزيل( املريض تسمح بذلك.

إذا كانت حالة الحدث املودَع )النزيل(    

املريض ال تسمح باالنتظار، ينبغي عندها إحالته 

إىل مستوصف أو مستشفى تقع ضمن نطاق 

اإلصالحية.

يف حال أشارت املعاينة الطبية اىل حاجة الحدث    

املودَع )النزيل( إىل دواء، تنظَّم وصفة طبية بذلك 

د يف سجل املعاينات،  تحمل رقامً تسلسلياً وتسدَّ

ويتم الحصول عىل الدواء من صيدلية املستوصف 

يف حال توفُّر صيدلية. ويف حال عدم توفُّر الدواء، 

يتم رشاءه عىل نفقة ذوي الحدث املودَع )النزيل( 

أو من قبل إحدى الجمعيات األهلية. 

إذا احتاج الحدث املودَع )النزيل( إىل إستشارة    

متخصصة، يُنظم الطبيب تقريراً بذلك يذكر 

فيه إسم الحدث املودَع )النزيل( واإلصالحية، 

واملعلومات الصحية، ونوع االستشارة املطلوبة. كام 

ميكن طلب فحوصات مخربية أو صور شعاعية. عىل 

أثر ذلك، ينظم الطبيب بيان أبحاث باإلجراءات 

الطبية املطلوبة: إستشفاء، إستشارة متخصصة، 

فحص مخربي للدم، صورة شعاعية، الخ. ليتم 

تنفيذه من قبل مقدمي الخدمة الصحية خارج 

اإلصالحية، الذين تم االتفاق معهم.

ن املُمرض جميع اإلجراءات ويوثِّقها يف     يدوِّ

السجل الصحي للنزيل من ناحية العوارض 

والتشخيص واإلجراءات املطلوبة. يحفظ السجل 

الصحي يف املستوصف.

د املُمرض موعد ملعاينة     عىل ضوء ذلك، يحدِّ

املريض يف املؤسسة الصحية املعتمدة.

يأخذ الضابط املسؤول موافقة النيابة العامة عىل    

نقل الحدث املودَع )النزيل( املريض. 

تواكب سيارة اإلسعاف املريض إىل املؤسسة    

الصحية من قبل دورية سوق وذلك بغية الحفاظ 

عىل أمنه. 

يتطلع الطبيب املناوب عىل تقرير الخروج او    

نتيجة االستشارة الطبية، نتيجة الصور الشعاعية او 

الفحوصات املخربية، يف حينه، ليك يصار إىل اتخاذ 

القرار الطبي الالزم من وصف لالدوية او اجراءات 

طبية أخرى، والتي تدون جميعها يف السجل الصحي 

العائد للنزيل للتمكن من متابعة وضعه الصحي.

تعيد املؤسسة الصحية جميع فواتري االستشفاء    

إىل املستوصف مرفقة بجميع املستندات التي تم 

إرسالها مع الحدث املودَع )النزيل( إىل املؤسسة 
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الصحية، ليك يصار إىل تدقيقها ورفعها بواسطة 

الئحة إرسال إىل الجهات صاحبة الصالحية لوضعها 

بطريق الرصف.

إن األدوية املتوفرة يف صيدلية املستوصف    

تستدرك عىل نفقة االدارة: وزارة العمل والشؤون 

االجتامعية. ميكن االستفادة من وزارة الصحة 

العامة يف مجال التمويل باألدوية، وكذلك الحال 

بالنسبة لألطباء واملمرضني الذين ميكن إنتدابهم 

من قبل وزارة الصحة العامة، بحيث يتبعون إدارياً 

ملالك وزارة الصحة العامة لإلرشاف عىل تدريبهم 

املستمر، ويتبعون مسلكياً لوزارة العمل والشؤون 

االجتامعية.

يعترب السجل الصحي مبثابة مستند قانوين ميكن    

الرجوع اليه لدى طلب املحكمة تقرير طبي عن 

وضع الحدث املودَع )النزيل(.

إدارة المرض

ينبغي عىل أطباء املؤسسة وضع خطة عالج    

للنزيل الذي يعاين من مرض مزمن. يشمل وضع 

الخطة مراقبة األدوية وتقييم نتائج الفحوصات 

املخربية واالستشارات املتخصصة ومراجعة محتوى 

السجل الصحي.

ينبغي عىل أطباء املؤسسة وضع خطة عالجية    

فردية متقدمة للنزيل الذي يتطلب إرشاف طبي 

دقيق، والتي تتضمن توجيهات ألفراد الخدمات 

الطبية وغريهم بشأن دورهم يف رعاية املريض. تتم 

املوافقة عىل هذه الخطة من قبل مقدمي الرعاية 

الصحية )من خارج اإلصالحية(. 

يتعني عىل اإلصالحية أن يكون لديها خطة    

طوارئ طبية عىل مدار 24 ساعة يومياً.

ينبغي تدريب جميع العاملني يف اإلصالحية    

والرعاية الصحية عىل اإلستجابة لحاالت الطوارئ 

ذات الصلة بالصحة يف غضون 4 دقائق. 

يجري برنامج التدريب عىل أساس سنوي،    

ويتضمن تعليامت بشأن ما ييل:

- التعرُّف عىل العالمات والعوارض املرضية، ومعرفة ما 

هو مطلوب إجراءه يف حاالت الطوارئ؛

- إدارة اإلسعافات األولية األساسية؛

- اإلنعاش القلبي الرئوي؛

- وسائل للحصول عىل املساعدة؛

والسلوك  النفسية،  اإلضطرابات  وعوارض  إشارات   -

العنيف، والتسمم الكيميايئ الحاد، والفطام؛

- إجراءات نقل املرىض إىل املرافق الطبية املناسبة أو 

مقدمي الخدمات الصحية، 

- التدخُّل يف حاالت محاولة اإلنتحار.

اإلعتداء الجنسي

عندما يُبلِّغ الحدث املودَع )النزيل( أو يُشتبَه    

يف كونه ضحية إلعتداء جنيس، ينبغي إحالته/ها 

يف إطار أحكام أمنية مناسبة ملرفق صحي للعالج 

وجمع األدلة. 

تتم معاينة املعتدى عليه/ها من قبل طبيب    

ن نتيجة املعاينة يف السجل الصحي  رشعي، وتدوَّ
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ويتم رفع تقرير طبي رشعي إىل الجهات املختصة. 

يتم متابعة املعتدى عليه/ها من قبل معالج    

نفيس. 

إرشادات ما قبل إخالء السبيل

يقوم مكتب السجالت بابالغ الدائرة الطبية،    

كتابًة، عن انتهاء الحدث املودَع )النزيل( من 

العقوبة أو ريثام يتم النقل يف الشهر التايل. 

يعطى إشعار فوري يف تلك الحاالت التي يتم    

فيها إخالء السبيل يف نفس اليوم.

قبل اإلفراج، ينبغي مراجعة السجل الطبي    

للنزيل، إكامل ملخص النسخة الطبية من قبل 

املمرض املجاز لجميع األحداث املوَدعني )النزالء( 

الذين أطلق رساحهم.

يقوم املدير الطبي بوصف مؤونة من األدوية    

األساسية ملدة 14 يوماً والتي تسلم إىل الحدث 

املودَع )النزيل( يف وقت إخالء السبيل أو النقل. 

إذا وصف للمريض األنسولني أو أدوية اخرى عن 

طريق الحقن، يصدر كذلك العدد املناسب من اإلبر 

والحقن للمريض.

يتعني عىل إدارة الخدمات الصحية تطوير خطط    

الرعاية بعد اإلفراج.

ينبغي أن تعطى للمرىض الذين يحتاجون إىل    

متابعة طبية بعد اإلفراج قامئة مبصادر الرعاية.

العائلة  إلرشاك  مقرتحة  وأنشطة  طرق  فقرة  راجع 

فصل  يف  اإلنتقالية  املرحلة  املحيل-  واملجتمع 

إرشاك العوائل واملجتمعات املحلية.

إجراءات الخدمات االجتماعية

الغرض واألهداف

عن  الحدث  إصالح  إىل  اإلصالحية  املؤسسة  تهدف 

طريق إحداث تغيريات يف سلوك األحداث ومواقفهم، 

بأن  لهم  يسمح  بشكٍل  االجتامعي  تكيفهم  وإعادة 

بالقانون.  ملتزمني  كمواطنني  املجتمع  إىل  يعودوا 

التنظيم  جيدة  بيئة  وجود  ذلك  تحقيق  يتطلِّب 

وبرامج مصممة بشكل صحيح.

االجتامعي، ميكن  والنهج  العمل  مبادئ  إىل  إستناداً 

وصف أهداف املدرسة اإلصالحية كالتايل:

إستخدام نهج العمل االجتامعي لتنفيذ توجيهات    

املحكمة مع الهدف النهايئ املتمثل يف إعادة إدماج 

األحداث املوَدعني )النزالء( يف املجتمع. 

توفري التعليم والتدريب من قبل املهنيني لتسهيل    

إعادة إندماج األحداث املوَدعني )النزالء( يف املجتمع.

تقديم برامج العمل االجتامعي التي تهدف إىل    

مساعدة األحداث املوَدعني )النزالء( عىل اكتساب 

القدرات واملهارات والدافع والنضج الكايف ليعيشوا 

حياة امللتزمني بالقانون بعد إخالء السبيل.

تعزيز العمل التطوعي وخدمة املجتمع بني    

األحداث املوَدعني )النزالء( بهدف تعزيز ثقتهم 

بأنفسهم وتطوير قدراتهم.

تقديم بيئة عيش مشرتك مستقرة وآمنة وعادلة    

ودافئة.
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طبيعة الخدمة

مة ما ييل: وتشمل الخدمات املُقدَّ

التدريب عىل اإلقامة يف شكل الئق داخل    

مجموعة صغرية يف اإلصالحية لتشجيع وتسهيل 

االتصال الفردي واالهتامم والخصوصية  وتوثيق 

العالقة بني األحداث املوَدعني )النزالء( والعامل.

صياغة وتنفيذ ومراجعة خطط إعادة التأهيل    

الفردية أو الربامج، جنباً إىل جنب مع اآلخرين ذات 

الصلة املشرتكة يف وضع األحداث املوَدعني )النزالء(، 

من خالل مناقشة الحاالت البسيطة يف االجتامعات.

تقديم مشورة  فردية أو ضمن مجموعة     

للتعامل مع مشكالت األحداث املوَدعني )النزالء( 

العاطفية والسلوكية.

توفري برامج تدريبية لتطوير املهارات الحياتية.   

تنفيذ التدريب الرتبوي ما قبل املهني لصقل    

إرادة األحداث املوَدعني )النزالء( يف الدراسة وعادة 

العمل السليم.

تنفيذ األنشطة االجتامعية والثقافية والرتفيهية    

لتطوير املهارات االجتامعية.

تخطيط وتنفيذ مرشوع خدمة املجتمع لتعزيز    

ثقة األحداث املوَدعني )النزالء( بالنفس وتطوير 

قدراتهم.

برامج التثقيف يف مجال الحياة العائلية لتطوير    

املهارات واملعارف الالزمة لتحسني العالقة بني 

األرسة والحدث املودَع )النزيل(.

تشجيع وتسهيل إتصال األحداث مع عوائلهم    

للتحضري ملغادرة اإلصالحية والرتتيب لجمع شمل 

األرسة.

العمل مع املعنيني للمشاركة يف خطة اخالء    

سبيل األحداث املوَدعني )النزالء(، مبا يف ذلك 

العاملني يف املدارس، وموظفي الوكاالت األخرى، 

وأفراد األرسة لضامن تحقيق هذه الخطة.

التعليم والتوجيه نحو العمل لتسهيل النمو    

األكادميي واملهني عند إخالء السبيل.

تقديم خدمات الرعاية الالحقة مبا يف ذلك تقديم    

املشورة والزيارات العائلية واملساعدة يف ترتيب 

اإلقامة  والعمل/املدرسة للمترسبني من الدراسة أو 

العاطلني عن العمل.

متطلبات الخدمة األساسية

الرعاية  املستمرة ملدة 24ساعة يف اليوم الواحد،    

مع موظفني اثنني عىل األقل عىل الخدمة يف جميع 

األوقات.

روتني يومي ُمقرَّر عىل النحو الذي أقره مدير    

مكتب الخدمات االجتامعية مبشاركة األحداث.

االنضباط من خالل نظام الثواب واإلمتياز الذي    

وافق عليه مدير مدير مكتب الخدمات االجتامعية.

 2 باحث اجتامعي.   

أعضاء هيئة التدريس.   

الرضوريات اليومية مبا يف ذلك املالبس الكافية    

واملتعلقات الشخصية األخرى، فضالً عن رسير 
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منفصل للنزالء.

لعب األطفال والكتب وغريها من املعدات    

املناسبة لعمر األحداث املوَدعني )النزالء(.

جميع الخدمات تتوافق مع دليل اإلجراءات    

للمؤسسات اإلصالحية وخدمة الرعاية الالحقة.

إجراءات تفتيش الصرف الصحي 

يتعني عىل اإلصالحية وضع خطة مكتوبة للتدبري    

املنزيل لجميع األماكن التي تنص عىل التدبري املنزيل 

اليومي والصيانة الدورية عن طريق تعيني واجبات 

ومسؤوليات محددة للموظفني واألحداث املوَدعني 

)النزالء(.

يتعني عىل اإلصالحية وضع خطة مكتوبة    

للسيطرة عىل الحرشات واآلفات.

يتعني عىل اإلصالحية مراجعة الخطط    

والسياسات والربوتوكوالت سنوياً وتنقيحها 

وتحسينها.

التفتيش األسبوعي

يقوم املرشف بضامن إجراء تفتيش أسبوعي    

يشمل  مخاطر الحريق والسالمة والرصف الصحي 

يف جميع أنحاء اإلصالحية، مبا يف ذلك جميع مرافق 

العمل وأقسام اإلصالحية )مثل أقسام التدريب 

املهني وقسم الخدمات الغذائية(. يقوم بالتفتيش 

املرشف من جانب املوظفني الذين تلقوا التدريب 

املناسب قبل إجراء عمليات تفتيش من هذا القبيل. 

ل عمليات التفتيش األسبوعية عىل وثائق     تسجَّ

الحريق / السالمة / تقرير تفتيش الرصف الصحي 

األسبوعي.

ل أو     ينبغي عىل إختصايص الصحة البيئية املؤهَّ

مساعده توفري التدريب لجميع املوظفني املعينني 

الستكامل عمليات التفتيش األسبوعية.

ينبغي توثيق عمليات تفتيش أسبوعية لخدمات    

األغذية والرصف الصحي والحريق والسالمة.

ينبغي توفري نسخ من تقرير مخاطر الحرائق /    

السالمة / الرصف الصحي األسبوعي إىل إختصايص 

الصحة البيئية واملرشف عىل كل مكان تم تفتيشه 

للتنسيق يف ما بينهم عىل اإلجراءات التي ينبغي 

إتخاذها يف حال تبنيَّ قصور أو مخاطر ما. االجراءات 

املتبعة لتصحيح الوضع توثَّق يف ملحق للتقرير.

املرشفون عىل األقسام هم املسؤولون عن    

إنجاز أية أمور رضورية تتعلَّق بالعمل وضامن 

معالجة املخاطر و/أو القصور وتصحيحها يف الوقت 

املناسب.

التفتيش الشهري

ينبغي عىل اختصايص الصحة البيئية الذي حصل    

عىل التدريب الالزم حول مسائل السالمة والرصف 

الصحي ومعايري الوقاية من الحرائق إستكامل 

تفتيش شامل ودقيق شهرياً عن السالمة والرصف 

الصحي يف جميع أقسام اإلصالحية.  

ل وثائق عمليات التفتيش الشهري عن     تسجَّ

مخاطر الحرائق / السالمة / الرصف الصحي يف 

تقرير التفتيش الشهري.
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ينبغي تنفيذ عمليات تفتيش الرصف الصحي    

أيضاً يف أماكن خدمة الطعام، عىل أن يُوثَّق ذلك يف 

التقرير الشهري عن خدمة الغذاء الصحي. 

ميكن للموظفني املعتمدين فقط إستكامل    

التقرير الشهري عن خدمة الغذاء الصحي. 

يقوم اختصايص الصحة البيئية بتقديم نسخ    

من تقرير التفتيش  الشهري عن مخاطر الحرائق/ 

السالمة / الرصف الصحي إىل املرشفني عىل املناطق 

املترضرة  وقسم الصيانة. 

يقوم قسم الصيانة بقبول تقرير التفتيش    

الشهري.

املرشفون عىل األقسام هم املسؤولون عن    

إنجاز أية أمور رضورية تتعلَّق بالعمل وضامن 

معالجة املخاطر و/أو القصور وتصحيحها يف الوقت 

املناسب.

التفتيش السنوي

يقوم إختصايص الصحة البيئية بتنسيق عملية    

تفتيش مستقلة تُركِّز عىل الخدمات الغذائية من 

قبل وزارة الصحة مرة يف السنة عىل األقل.

ينبغي تقديم وثائق اإلجراءات التصحيحية مع    

عرض الثغرات إىل وزارة الصحة.

يقوم اختصايص الصحة البيئية بتنسيق عملية    

تفتيش سنوية حول مخاطر الحرائق يف اإلصالحية 

من قبل املسؤولني املحليني يف املحافظة مبا يف ذلك 

جميع مرافق العمل وأقسام اإلصالحية )مثل أقسام 

التدريب املهني وقسم الخدمات الغذائية(. يقوم 

بالتفتيش املرشف من جانب املوظفني الذين تلقوا 

التدريب املناسب قبل إجراء عمليات تفتيش من 

هذا القبيل.

ينبغي تقديم وثائق باإلجراءات التصحيحية    

بجميع النواقص إىل سلطة التفتيش.

يجري التفتيش السنوي عىل سالمة الرصف    

الصحي يف جميع االماكن خالل املراجعة السنوية 

لإلدارة الداخلية لالصالحية من قبل اختصايص 

البيئة الصحية. 

ينبغي تقديم وثائق عن اإلجراءات التصحيحية    

لجميع النواقص إىل املسؤول اإلداري واختصايص 

الصحة البيئية. 

ينبغي أن يجري إعادة تفتيش ملتابعة أي قصور    

متت مالحظته من قبل اإلدارة الداخلية.
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بروتوكوالت الصحة والنظافة البيئية 

١- النظافة الشخصية

النظافة تحافظ عىل الصحة وتُعزِّزها. ينبغي أن 

تكون األدوات الالزمة كمعجون األسنان وفرشاة 

األسنان واألمشاط  وشفرات الحالقة والصابون 

متاحة للنزالء يف الوحدة السكنية من قبل ضابط 

الوحدة.

بشكٍل عام:

الغسل املتكرر للوجه.   

غسل الجسم والشعر.   

االستحامم أو اإلغتسال.   

تنظيف املالبس ومكان االقامة.   

تغيري مالءات الرسير عند استخدام الرسير من    

قبل نزيل آخر.

قص األظافر.   

قص الشعر.   

تنظيف األظافر.   

غسل الشعر وتنظيفه.   

الحالقة.   

تنظيف مكان االقامة.   

الغسل املتكرر لليدين.   

غسل اليدين بعد إستعامل املرحاض.   

وضع منديل عىل الفم أو استخدام منطقة الذراع    

العلوي / الكوع عند السعال أو العطس، بدال من 

اليد العارية ثم غسل اليدين بعد ذلك.

قمع عادات مرفوضة، مثل قطف األنف، وملس    

البثور، وقضم األظافر الخ.

عدم مشاركة فرشاة األسنان، شفرات الحالقة،    

واملناشف، واملامشط، وفرشاة الشعر، واألدوات 

الشخصية األخرى.

 نظافة الفم عن طريق رعاية األسنان واللثة    

وعالج أو منع رائحة الفم الكريهة.

تنظيف األسنان بالفرشاة يومياً )بواسطة معجون    

األسنان( وخيط األسنان ملنع تسوس األسنان 

وأمراض اللثة. 

مضغ العلكة أو املضمضة مع غسول الفم املضاد    

للبكترييا )مثل الليسرتين( لتبديد رائحة الفم 

الكريهة.

تجنُّب اإلتصال بسوائل الجسم مثل الدم والرباز    

والبول، والقيء.

إرتداء مالبس داخلية نظيفة يومياً.   

 غسل املالبس دورياً أو عند اتساخها.   

 إدارة اإلصالحية من أجل بيئة آمنة وسليمة
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٢-  إجراءات في حاالت الطوارئ

ينبغي توعية جميع األحداث املوَدعني )النزالء( 

حول مخاطر التعرُّض للدم  فيام بينهم أو تشارك 

أدوات مثل فرشاة األسنان وشفرات الحالقة، وكذلك 

خالل الترصفات غري السليمة مثل تعاطي املخدرات 

عن طريق الحقن، والوشم، واالتصال الجنيس مع 

األحداث املوَدعني )النزالء( اآلخرين.

حامية العاملني والعامالت يف اإلصالحية

ينبغي أن يلتزم العاملني والعامالت يف اإلصالحية 

باإلرشادات التالية:

1. استخدام االحتياطات املعيارية يف اإلصالحية عند 

االتصال مع دم أي نزيل أو غريها من املواد التي 

قد تكون معدية، أو عندما ال يعرف الحدث املودَع 

)النزيل( انه يحمل فريوس نقص املناعة املكتسب.

2. مامرسات مكافحة العدوى عند استخدام أدوات 

غري قابلة للتلف اثناء رعاية املريض، والتي يتم 

تنظيفها بشكل مناسب وتطهريها أو تعقيمها، عىل 

أساس االستخدام. إتخاذ تدابري ملنع انتقال التلوث 

خالل رعاية املرىض.

3. استخدام االحتياطات املناسبة من القطرات 

املحمولة جواً، عند االتصال باألحداث املوَدعني 

)النزالء( املصابني بعدوى فريوس نقص املناعة 

املكتسب، أو قد تكون عدوى ثانوية حادة تنتقل 

عن طريق االتصال بالجهاز التنفيس، أو باليد 

مبارشة أو مالمسة الجلد للجلد.

4. تشمل احتياطات مكافحة العدوى الفئات التالية 

ذات الصلة بظروف اإلصالحية:

االحتياطات املناسبة تنطبق عىل الدم وجميع 

سوائل الجسم األخرى ) إفرازات، وفضالت )باستثناء 

العرق(، أو غري السوائل  )الجلد غري السليم  

واألغشية املخاطية(.

االحتياطات املعيارية

تشمل ما ييل:

إتخاذ التدابري املالمئة لنظافة اليدين وفقا ملبادئ    

ال CDC )مركز السيطرة عىل األمراض( التوجيهية 

بعد ملس الدم أو سوائل الجسم واإلفرازات 

والفضالت )مبا يف ذلك بذل الجرح( واملواد امللوثة، 

حتى ولو كانت القفازات املمستعملة غري ممزقة.

االستخدام الروتيني ملعدات الحامية الشخصية    

مثل القفازات واألقنعة وحامية العني أو دروع 

الوجه واملراويل كلام حدث اتصال مع الدم أو 

سوائل الجسم واإلفرازات والفضالت )مبا يف ذلك 

بذل الجرح(.

ضامن تنظيف األسطح بصورة روتينية وتطهريها    

يف أماكن الرعاية الصحية.

ضامن التعامل مع البياضات وتنظيفها بطريقة    

متنع تعرُّض املوظفني للمالبس امللوثة. يُجنِّب ذلك 

نقل امليكروبات من شخص آلخر أو من مكان إىل 

آخر.

التخلُّص اآلمن من اإلبر واألدوات الحادة    

واألجهزة األخرى يف حاويات مناسبة مانعة للترسُّب 

ومقاومة لإلنثقاب.
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وضع املرىض الذين ميكن لحالتهم الصحية أن    

تؤثِّر سلباً يف نظافة البيئة يف غرفة خاصة عندما ال 

ميكن املحافظة عىل نظافة كافية أو بيئة صحية.

تُفرض احتياطات انتقال العدوى بواسطة اتصال     

باألحداث املوَدعني )النزالء( املصابني بالجرب 

والقمل القوباء وااللتهابات الجلدية التي مل يتم 

إحتواؤها مثل الدمامل والتهاب النسيج الخلوي 

والتهاب امللتحمة الفريويس، بعض األمراض املعوية 

الشديدة العدوى مثل االسهال أو العدوى بفريوس 

التهاب الكبد الوبايئ أو الشيغيلة أو القولونية 

كوالي واملعوية املعدية والجهاز التنفيس والجلد أو 

التهابات الجروح امللوثة.

احتياطات اللمس

تشمل إحتياطات اللمس االحتياطات العادية 

الروتينية، فضالً عن التدابري اإلضافية التالية:

وضع الحدث املودَع )النزيل( يف غرفة خاصة.    

وميكن إيواء األحداث املوَدعني )النزالء( بنفس 

العدوى معاً.

 وضع قفازات نظيفة غري معقمة عند دخول    

الغرفة. ينبغي تغيري القفازات عندما تتلوَّث مبواد 

معدية مثل املواد الربازية وبذل الجرح. 

إزالة القفازات وتنظيف اليدين مبارشًة )عن    

طريق الغسل مبادة مضادة للميكروبات أو 

باستخدام عامل مطهر( قبل مغادرة غرفة الحدث 

املودَع )النزيل( بعد ان يتم تنظيف اليدين، ال 

بد من الحرص عىل عدم ملس أسطح االماكن أو 

العنارص التي قد تكون ملوثة.

إرتداء مريول غري معقم عند دخول غرفة    

الحدث املودَع )النزيل( كلام يتوقع اتصال مبارش 

مع نزيل أو مع أسطح االماكن أو االدوات املوجودة 

يف الغرفة. 

إزالة املريول قبل مغادرة غرفة الحدث املودَع    

)النزيل(، مع الحرص عىل عدم ملس املريول ألسطح 

يُحتمل أن تكون ملوثة.

يرتك النزيل الغرفة ألغراض أساسية فقط.    

إذا ترك الحدث املودَع )النزيل( الغرفة، ينبغي    

اتخاذ االحتياطات الالزمة للتقليل من خطر انتقال 

الجراثيم ألشخاص آخرين، وتجنب التلوث البيئي 

من األسطح أو االدوات.

ات الالزمة لرعاية املرىض.    تكريس املعدَّ

تنظيف املعدات الطبية املشرتكة بني املرىض    

وتطهريها عىل نحو كاٍف قبل استخدامها من قبل 

نزيل آخر.

يشار إىل انه ال توجد متطلبات خاصة ألدوات    

الطعام. ميكن استخدام األواين التي ميكن التخلص 

منها أو القابلة إلعادة االستخدام. استخدام 

املنظفات وإجراءات الغسيل إلزالة التلوث.

تدابري مكافحة عدوى القمل

يُعترَب الجرب والقمل من املشكالت الشائعة يف 

املؤسسات اإلصالحية. ميكن العثور عىل عدوى 

القمل لدى الناس الذين يعيشون يف ظروف غري 

صحية ويف أماكن مزدحمة وغري نظيفة، حيث نادراً 

ما يتم تغيري املالبس أو غسلها.
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ينبغي تقييم جميع األحداث املوَدعني )النزالء( 

الذين لديهم حكاك أو طفح جلدي أو آفات جلدية 

عىل وجه الرسعة من قبل الطبيب.

تشمل إدارة الحاالت املشتبه بها إعطاء الدواء عن 

طريق الفم أو موضعياً إىل جانب تبديل املالبس 

والثياب الداخلية واالستحامم وتغيري الرشاشف، مام 

يستلزم تعاون وثيق بني املوظفني الصحيني والحرس 

والحدث املودَع )النزيل(.

ينبغي وضع األحداث املوَدعني )النزالء( الذين    

يشتبه لديهم وجود عدوى أو تشخيص قمل يف 

غرفة واحدة، ومينعوا من جميع مهام العمل 

يل. والزيارات، حتى 24 ساعة بعد اكتامل العالج األوَّ

ينبغي عدم تحويل األحداث املوَدعني )النزالء(    

مع تفيش القمل إىل اصالحية أخرى حتى 24 ساعة 

بعد إكامل العالج.

االستفادة من احتياطات اللمس، باإلضافة إىل    

االحتياطات ااملعيارية، حتى يتم االنتهاء بعد 24 

ساعة من العالج األّويل. 

ينبغي استخدام إحتياطات اإلتصال للحؤول    

دون اتصال اليد أو الجلد إىل الجلد إال ما هو 

رضوري لرعاية الحدث املودَع )النزيل(، مبا يف 

ذلك اتصال مبارش مع األحداث املوَدعني )النزالء(، 

وكذلك االتصال مع عنارص الحدث املودَع )النزيل( 

الشخصية واستخدام الحواجز املناسبة للحامية )أي 

 املريول والقفازات(.

يف الوقت نفسه الذي يُعالَج فيه الحدث املودَع 

)النزيل( املصاب بالقمل:

ينبغي غسل جميع املالبس والرشاشف واملناشف    

واملواد القابلة للغسيل املستخدمة من قبل الحدث 

املودَع )النزيل( يف اليومني السابقني لإلصابة يف املاء 

الساخن )عىل األقل 54 درجة مئوية( وتجفيفها يف 

دورة ساخنة. بدالً من ذلك، ميكن وضع املالبس يف 

أكياس مختومة، وتركها ملدة أسبوعني، ومعالجتها 

بعد ذلك كغسيل منتظم )غريملوثة(.

ينبغي أن مُتسح املقتنيات الشخصية للنزالء    

املصابني، مثل أجهزة الراديو ومواد النظافة وفرشهم 

واألثاث، بواسطة مواد التنظيف البيئية الروتينية.

ينبغي غسل املشط وفرشاة الشعر بالصابون    

وشطفها باملياه الحارة )54 درجة مئوية( ملدة 10-5 

دقائق.

إدارة االحتكاك مبصايب القمل

ينبغي إجراء تحقيق اإلحتكاك لتحديد    

اإلحتكاكات املحتملة ألنَّ القمل ميكن أن ينتقل عن 

طريق االحتكاك العريض. 

ينبغي إجراء تحقيق أوسع نطاقا لقمل الرأس    

من الجسد أو من العدوى بقمل العانة.

ينبغي أن تكون دراسة االحتكاك منتظمة ووافية    

للحصول عىل أدلة عن القمل.

ينبغي فحص أي نزيل كان عىل اتصال مع القمل    

للسامح له طبياً بالنقل.

يوىص مبعالجة وقائية للنزالء غري املصابني بعوارض.   
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ينبغي عزل الحدث املودَع )النزيل( املشتبه به    

عن األحداث املوَدعني )النزالء( اآلخرين حتى يتم 

تشخيصه بالنسبة إلصابته بعدوى القمل. 

ينبغي إجراء تحقيق احتكاك ثانوي.   

ينبغي أن يحال جميع املوظفني لتقييم االصابة    

بالقمل والعالج الطبي.

مكافحة اإلنفلونزا وطرق الوقاية منه

1. التطعيم السنوي ضد اإلنفلونزا لجميع األحداث 

املوَدعني )النزالء( والعاملني. كام ينبغي:

 تشجيع جميع املوظفني واملتطوعني لتلقِّي    

الطعم سنوياً ضد اإلنفلونزا.

استخدام الربامج الدامئة لزيادة مستويات    

التطعيم.

تقديم التطعيم خالل فحص شامل يف بداية    

موسم اإلنفلونزا.

2. نظافة الجهاز التنفيس وبرامج آداب السعال

توعية األحداث املوَدعني )النزالء( واملوظفني فيام    

يتعلق بأهمية النظافة التنفسية وآداب السعال 

طوال موسم اإلنفلونزا.

ضامن توفّر إمدادات لغسل األيدي حيث توجد    

مصارف.

النظر يف تدابري إضافية مثل توفري األنسجة    

واألقنعة للنزالء واملوظفني الذين يسعلون أو 

يعطسون حتى يتمكَّنوا من تغطية أفواههم 

وأنوفهم، وتوفري املناديل الورقية وتدليك اليد 

باملواد املنظفة يف املناطق املشرتكة وغرف اإلنتظار.

الة واختبار اإلنفلونزا لرصد املرىض  3. مراقبة فعَّ

الذين يعانون من مرض جديد

إجراء املراقبة ألمراض الجهاز التنفيس الحادة    

الحموية واستخدام االختبار الرسيع إلنفلونزا 

الطيور والزرع للتحديد الرسيع لتفيش املرض.

حاملا يتم تحديد تفيش اإلنفلونزا، ينبغي إبالغ    

السلطات املحلية ومسؤويل وزارة الصحة ضمن 24 

ساعة.

ينبغي مواصلة املراقبة اليومية عند تأكد تفيش    

أمراض الجهاز التنفيس بني األحداث املوَدعني 

)النزالء( والعاملني مبا ال يقل عن أسبوع واحد بعد 

أن يتم توثيق آخر حالة انفلونزا مؤكدة.

4. استخدام احتياطات النقل املعيارية القامئة عىل 

)القطرة( 

ينبغي استخدام االحتياطات املعيارية خالل    

رعاية جميع املرىض الذين يعانون من أعراض 

إلتهابات الجهاز التنفيس.

ينبغي استخدام احتياطات القطرة خالل رعاية    

أي مريض يشتبه أو تأكد لديه اإلنفلونزا.

يوىص مبساكن منفردة للمرىض الذين يشتبه    

لديهم اإلنفلونزا أو َمن تمَّ التأكُّد من وجود 

اإللتهاب لديهم.

ينبغي جمع املرىض الذين يشتبه أو تأكد لديهم    
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اإلنفلونزا، يف حالة عدم توفر مساكن منفردة.

ينبغي استخدام أقنعة جراحية أو اتباع    

اإلجراءات املعتمدة عند دخول غرفة املريض أو 

عند العمل أقل من مرت واحد بعيداً من املريض.

5. تدابري إضافية للسيطرة خالل تفيش العدوى 

إلغاء األنشطة املشرتكة.   

حد الحركة داخل اإلصالحية.   

إيقاف حركة الدخول والخروج من الوحدات    

املترضرة.

ينبغي عىل األحداث املوَدعني )النزالء( الذين    

سيتم نقلهم إرتداء قناع جراحي.

ينبغي عىل األحداث املوَدعني )النزالء( الذين    

يشتبه لديهم اإلنفلونزا أو َمن تمَّ التأكُّد من وجود 

اإلنفلونزا لديهم عدم املشاركة يف الزيارات.

ال ينبغي السامح لألشخاص الذين لديهم أعراض    

تنفسية بزيارة اإلصالحية.

استخدام العوامل املضادة للفريوسات للعالج    

والوقاية من قبل األحداث املوَدعني )النزالء( 

واملوظفني وفقاً للمبادئ التوجيهية.

تسهيل وصول الرعاية الطبية للنزالء الذين    

يعانون من أمراض يف الجهاز التنفيس.

السل، تحقيق االحتكاك داخل اإلصالحية

بغية الحد من انتشار مرض السل، من املستحسن 

إتباع اإلجراء التايل:

1. عزل املرىض الذين يُشتبَه لديهم السل النشط 

عىل الفور يف غرفة خاصة.

2. جمع العينات من الجهاز التنفيس لزرع عصيات 

الحمض الرسيع.

3. اإلبالغ عن نتائج مسحة البلغم يف غضون 24 

ساعة بعد الجمع.

4. الرشوع يف التحقيق األويل لالحتكاك فورا بعد 

التعرف عىل حالة مشتبه بها.

5. التعرُّف عىل املوظفني واألحداث املوَدعني 

)النزالء( الذين كانوا عىل اتصال وثيق مع الحالة 

املشتبه بها خالل الفرتة املعدية املحتملة.

6. إختبار جميع عينات مسحة عصيات الحمض 

الرسيع اإليجايب بواسطة اختبار تضخيم الحمض 

النووي لرسعة التعرف عىل أنواع املتفطرات.

7. استخدام تقنيات زراعة الحمض الرسيع 

للعصيات لتقليل وقت نتائج الزرع.

8. إجراء اختبار فحص الحمض النووي عىل جميع 

عينات الزرع اإليجابية لالرساع بالتعرف عىل أنواع 

املتفطرات.

9. إجراء تحقيق االحتكاك عىل نطاق واسع، إذا تم 

تحديد السل.

تقييم االحتكاك مبرىض السل

ينبغي تقييم كل األشخاص املُعرَّضني بواسطة مقابلة 

عن العوارض واختبار السلِّني الجلدي.

1. ينبغي اجراء تصوير شعاعي للصدر عىل الفور 
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الْولئك الذين وجدت لديهم اختبار الجلد إيجابيا أو 

إيجابية مقابلة األعراض.

2. يُضم إىل ُعزلة الجهاز التنفيس ومزيد من التقييم 

أولئك الذين لديهم مقابلة عوارض إيجابية وأو 

تصوير شعاعي للصدر أو نتائج اختبار السلِّني 

إيجايب. 

3. من الرضوري جدا الحفاظ عىل املعلومات 

التاريخية حول حركة الحدث املودَع )النزيل( 

ومهامت املوظفني وسجالت الزائرين. ومن األفضل 

الحفاظ عىل املعلومات يف قاعدة بيانات.

التهاب الكبدA - مكافحة العدوى

عزل الحدث املودَع )النزيل( يف زنزانة منفردة    

مع مغسلة ومرحاض منفصل حتى بعد أسبوعني 

من ظهور العوارض وحتى تحسنه رسيرياً وتوقُّف 

اإلسهال.

اعفاء أي نزيل من املهام املوكلة إليه.   

ارشاد الحدث املودَع )النزيل( يف ما يتعلق    

بأهمية غسل األيدي وغريها من التدابري العملية 

ملكافحة العدوى.

االستفادة من االحتياطات املعيارية ملنع انتقال    

العدوى من الرباز إىل الفم أثناء دخول خلية 

الحدث املودَع )النزيل(. يتضمن هذا استخدام 

القفازات واملراويل وغريها من معدات الحامية 

الشخصية إذا توقع االتصال مع سوائل جسم 

الحدث املودَع )النزيل(، عىل سبيل املثال، وتغيري 

البياضات املتسخة، وتنظيف املراحيض، إلخ.

إلتهاب الكبد B و C- مكافحة العدوى

إستخدام االحتياطات العادية.   

وضع القفازات عندما ميكن أن يحدث اتصال مع    

الدم أو سوائل الجسم األخرى )باستثناء العرق(.

غسل اليدين بانتظام.   

اإلبالغ فورا عن أي حاالت تعرض للدم، مبا يف    

ذلك وخز اإلبر بصورة عرضية أو األدوات الحادة 

األخرى أو لطخات أو رذاذ من الدم إىل العينني أو 

الفم أو لدغ اإلنسان.

التنظيف والتعقيم بعد ترسب الدم، واإلبالغ عن    

التعرض للحوادث التي تنطوي عىل رذاذ أو دفقة 

من الدم أو ثقب عريض.

٣- تطوير اإلجراءات والجداول الزمنية 
لخدمات الغسيل

يتم غسل جميع املالبس وتجفيفها يف قسم    

الغسيل التابع لإلصالحية.

تقع عىل عاتق األحداث املوَدعني )النزالء(    

الحفاظ عىل نظافة جميع املالبس الشخصية.

تسلَّم للنزالء أكياس غسيل عدد اثنني لجميع    

املالبس. يقوم قسم الغسيل يف اإلصالحية بقبول 

البياضات )الرشاشف واوجه الوسادات( عىل تبديل 

واحد مقابل واحد.

يتم نرش الجدول الزمني لتبديل الغسيل    

عىل لوحات إعالنات الحدث املودَع )النزيل( يف 

الوحدات السكنية.
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إن تراكم املالبس القذرة سوف يؤدي إىل اتخاذ    

إجراءات تأديبية.

ينبغي توفري إمدادات كافية من املالبس    

والبياضات للنزالء، وينبغي غسل هذه العنارص 

باستمرار. 

ينبغي تثقيف األحداث املوَدعني )النزالء( أن    

الطريقة الوحيدة املوثوق بها إلزالة الجراثيم 

التي ميكن أن تُسبِّب املرض هي استخدام مغسل 

اإلصالحية. عادة ما يغسل األحداث املوَدعني 

)النزالء( مالبسهم الخاصة باملاء والصابون يف 

املغسلة، الدلو، أو كيس من البالستيك. هذه 

العملية قد تزيل الرتبة والروائح الكريهة، ولكنها ال 

تفعل شيئا يذكر لقتل الجراثيم املسببة لألمراض. ال 

ينبغي توفري املبيضات للنزالء.

ينبغي أن يتم تنفيذ عمليات التفتيش الروتينية    

لضامن أن يتم تنفيذ عمليات الغسيل وفقاً 

للتوصيات. 

إجراءات أكياس الغسيل للنزيل / املحتجز

ينبغي وضع أكياس الغسيل يف عربات الغسيل    

املوجودة يف الوحدة وإرسالها إىل املغسل يف وقت 

د يف اليوم املُقرَّر للغسيل. ُمحدَّ

لضامن التنظيف السليم والحيلولة دون خسارة    

ممكنة للمالبس، ينبغي تأمني حقيبة غسيل مع 

عقدة واحدة يف الجزء العلوي.

ميكن تقديم أي شكوى عن املشكالت التي تنشأ    

مع أكياس الغسيل للنزيل / املحتجز أو املالبس إىل 

موظفي املغسل، خالل ساعات العمل العادية.

تنرش ساعات عملية الغسيل يف الوحدة وخارج    

محطة الغسيل.

املالبس الشخصية

ميكن إحضار مالبس الحدث املودَع )النزيل( /    

املحتجز الشخصية التي تأذن بها املؤسسة للمغسل 

يف اليوم والوقت املُحّددين.

ينبغي عىل الحدث املودَع )النزيل( / املحتجز أن    

يقدم بطاقة الهوية ويتم توثيق البطاقة وتسليم و/ 

أو استالم املالبس من قبل موظفي املغسل.

ميكن أخذ املالبس يف اليوم التايل يف الوقت    

د. املُحدَّ

إجراءات تبديل الرشاشف وأوجه الوسادات 

والبطانيات

ميكن إرسال رششفني ووجه وسادة واحدة    

د )أسبوعياً( يف كيس الغسيل  للغسيل يف اليوم املُحدَّ

الخاص بالحدث املودَع )النزيل( يف عربة الغسيل 

صة للوحدة يف األيام املحددة من كل شهر. املُخصَّ

يرسل الحدث املودَع )النزيل( / املحتجز    

بطانيته املتسخة يف كيس الغسيل يف عربة الغسيل 

املخصصة للوحدة. 

د.    تُجَمع العربات يف الوقت املُحدَّ

مؤونة مالبس الحدث املوَدع )النزيل( / املحتجز 

 تضم مؤونة مالبس الحدث املودَع )النزيل( / 

املحتجز العنارص التالية:
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- زوج من األحذية املحمية )إذا كان الحدث املودَع 

)النزيل( يعمل(

- بنطلون أبيض عدد 3 )العاملني يف الخدمات 

الغذائية فقط(

- قمصان بيضاء عدد 3 )العاملني يف الخدمات 

الغذائية فقط(

- معطف للشتاء )عند االقتضاء(

- مناشف عدد 2

- ثالثة أزواج من الرساويل املرنة الخرص

- يت شريت عدد 3

- قمصان عدد 3

- ثالثة أزواج من املالبس الداخلية

- ثالثة أزواج من الجوارب

- زوج من األحذية

- أكياس للغسيل عدد 2

جداول عطلة الغسيل

يتم نرش الجداول الزمنية لعطلة الغسيل يف الوحدة 

خالل أسبوع واحد عىل األقل قبل ان يدخل حيز 

التنفيذ.

عامل خدمة الغذاء- املطبخ األبيض

يُسلَّم العاملون يف مجال الخدمات الغذائية    

أكياس غسيل عدد 2. 

ميكن إرسال املالبس املتسخة يف اليوم املخصص    

ألكياس غسيل الوحدة. 

ينبغي أن يعاد الغسيل إىل بياض املطبخ إذا    

تم إيقاف الحدث املودَع )النزيل( / املحتجز عن 

خدمة الغذاء.

تبديل املالبس

ل الحدث املودَع )النزيل( / املحتجز املالبس  يُبدِّ

ده موظف الغسيل بناء عىل األرضار  وفقاً ملا يُحدِّ

املادية أو البىل يف املالبس أو قياس غري صحيح. 

دين.     يجري تبديل املالبس يف اليوم والوقت املُحدَّ

يتم تبديل املالبس باخرى نظيفة ميكن ارتداؤها    

وليست جديدة عىل الدوام.

يتم السامح للنزالء بالتقاط مالبسهم النظيفة    

يوم العمل التايل خالل األوقات املحددة. 

ينبغي االتصال مبسؤول الغسيل، يف حالة عدم    

وجود اشارة عىل املالبس الخاصة بالحدث املودَع 

)النزيل( بغية تصحيحها.

ينبغي أن تعلَّم جميع مالبس اإلصالحية بإسم    

الحدث املودَع )النزيل( ورقمه. 

ينبغي عىل العالمات ان ال تشوه. وتعترب جميع    

املالبس والسرتات من دون التسميات مهربة.

ميكن للنزالء تبديل الرشاشف وغطاء الوسادة    

والبطانيات بتلك النظيفة أسبوعياً يف اليوم والوقت 

املحددين عىل أساس واحد مقابل واحد فقط.

ينبغي طلب إذن تبديل املالبس من قبل الحدث    

املودَع )النزيل( بواسطة طلب يقدم للموظفني. يتم 
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الرد عىل الطلب، وتحديد تاريخ ووقت التبديل.  

يحدث هذا التبديل عادًة عندما يكون هناك حاجة 

لتصحيح القياس. يوىص بتبديل املالبس كالتايل:

- املالبس التحتية كل 6 أشهر

- قمصان / الرساويل كل 9 أشهر

- السرتة كل 12 شهر

- األحذية كل 12 شهر

ينبغي أن تكون املالبس التي تتطلب تعديالت    

/ إصالحات نظيفة وتحول يومياً يف الوقت املحدد، 

وبعد أن يتم االنتهاء من تغيريها / إصالحها، يتم 

وضع اللباس يف السلة املناسبة ألخذها.
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اإلجراءات والجداول الزمنية لممارسات 
سالمة األغذية

سالمة األغذية

الغرض من نظافة الغذاء والطبخ هو منع تلُّوث 

م  املواد الغذائية وإنتقال املرض والوقاية من التسمُّ

د الطرق  الغذايئ. بروتوكوالت الصحة الغذائية تُحدِّ

اآلمنة للتعامل مع الطعام وتحضريه، وطرق آمنة 

لتقدميه وأكله. تشمل هذه الربوتوكوالت ما ييل:

تنظيف مناطق تحضري الغذاء واملعدات    

املُستخدمة )التنظيف قد ينطوي عىل استخدام 

الكلور للتعقيم(.

تجنُّب اللحوم امللوثة وفحص اللحوم قبل    

إستخدامها)الديدان الشعرية والساملونيال ومسببات 

األمراض األخرى(.

تطبيق التعقيم املعتمد من قبل اإلصالحية    

بواسطة الغسيل بالصابون واملياه النظيفة.

غسل اليدين بعد ملس الطعام غري املطبوخ عند    

إعداد وجبات الطعام.

عدم استخدام األواين نفسها إلعداد األطعمة    

املختلفة.

عدم تقاسم أدوات املائدة عند تناول الطعام.   

عدم لعق األصابع أو األيدي أثناء تناول الطعام    

أو بعد ذلك.

عدم إعادة استخدام األواين التي مل متسح أو    

تُنظَّف جيداً.

التخزين السليم لألغذية ملنع التلوث من    

الحرشات.

تربيد األطعمة )تجنب تخزين األطعمة يف بيئات    

حيث التربيد مل يكن ممكناً(.

وضع العالمات الغذائية لإلشارة لتاريخ االنتاج    

)أو كام يفضل مصنعي املواد الغذائية لإلشارة عىل 

"أفضل قبل" تاريخ(.

التخلُّص السليم من املواد الغذائية غري املأكولة    

بواسطة التعبئة والتغليف.

تخزين األغذية

إنَّ املواد الغذائية التي ترُتك  مفتوحة تُشكِّل    

خطراً عىل الصحة.

ينبغي حفظ املواد الغذائية بشكل صحيح يف    

جميع األوقات.

ال ينبغي استخدم الجرار الفارغة كحاويات    

للرشب وينبغي رميها.

ال ينبغي تخزين املواد الغذائية يف الوحدة.   

املبادئ التوجيهية لسالمة الغذاء 

1. التقيُّد  باملبادئ التوجيهية األساسية للسيطرة 

عىل العدوى يف ما يتعلَّق بخدمات الطهو.

2. إعفاء املوظفون الذين يُظِهرون عوارض مرضية 

من مهامهم عىل وجه الرسعة حتى خلوهم من 

املرض من الناحية الطبية للعودة إىل العمل.

3. منع األحداث املوَدعني )النزالء( الذين لديهم 

تقرحات مفتوحة عىل أيديهم أو سواعدهم أو 
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التهابات جهاز تنفيس نشط، أو يرقان، إسهال أو 

قيء من العمل.

4. إعفاء األشخاص الذين لديهم مرض عقيل 

وعوارض مرضية يصُعب إدارتها من الطهو من أجل 

االلتزام باملعايري املناسبة للنظافة.

5. تثقيف عامل الطبخ والتأكُّد من حسن فهمهم 

للمبادئ األساسية للنظافة والوقاية من األمراض. 

6. يف كثري من األحيان، يُخزِّن األحداث املوَدعني 

)النزالء( املواد الغذائية القابلة للتلف يف زنزاناتهم. 

لذلك، عند التحقيق يف تفيش األمراض املعدية 

املعوية، من املهم النظر عن مصادر أخرى للمواد 

الغذائية، مبا يف ذلك مخزن الحدث املودَع )النزيل( 

يف غرفته والطرود املرسلة من خارج اإلصالحية.

7. ينبغي أن يبقى املطبخ يف حالة نظيفة.

8. تنظيم عمليات التنظيف من قبل الفريق 

املسؤول عن صيانة املطبخ.

9. تنظيف املكان يومياً وتطهريه مبحلول الكلور مرة يف 

األسبوع واستخدام املنظفات بانتظام إلزالة الشحوم.

10. تنظيف الحاويات الفردية واألواين والقدور 

املستخدمة للطهو وتطهريها بعد كل استخدام 

مبحلول الكلور أو ببساطة غمرها يف املاء املغيل.

11. تنفيذ عمليات التفتيش الروتينية لضامن 

اإلمتثال للتوصيات املنشورة حول املرحاض ومرافق 

غسل األيدي والنظافة ودرجات حرارة تخزين 

األغذية ومكافحة الحرشات وغريها من املعايري 

للسيطرة عىل العدوى.

اإلجراءات والجداول الزمنية لخدمات 
إدارة النفايات

تجذب النفايات الذباب والرصاصري والفرئان التي 

ميكن أن تنقل األمراض إىل البرش.

ينبغي جمع القاممة ورميها يوميا.ً   

ينبغي أن يتم فرز النفايات ومعالجتها وفقاً    

لطبيعتها وأصلها. هناك ثالثة أنواع من النفايات 

يف أماكن االحتجاز: النفايات العضوية، النفايات 

غري العضوية والنفايات الرسيرية من العيادات أو 

املستوصفات.

النفايات العضوية

النفايات العضوية هي املنتجات التي ميكن أن 

تتحلَّل بسهولة وهي عادًة ما تنتج من بقايا الطعام. 

يعتمد حجم النفايات العضوية عىل عدد الوجبات 

م وعىل نوعية الغذاء. التي تُقدَّ

هذه النفايات ميكن إستخدامها لتغذية الحيوانات 

أو إلعداد سامد حيث ميكن ان تحل محل األسمدة 

الكياموية يف حدائق اإلصالحية.

ينتج السامد من عملية بيولوجية تتحوَّل خاللها 

أنواع مختلفة من األجسام – يف ظروٍف خاصة- إىل 

مواد عضوية لتشكِّل الدبال. هذا الخليط من 

النفايات العضوية من النباتات والرتبة يسهل 

تدهورها يف وجود الهواء. 

س النفايات العضوية.  تُُجَمع القاممة وتُكدَّ

ينبغي خلط الكومة بعد أسبوع أو أسبوعني، ثم 

بعد شهر واحد للحصول عىل تدهور بشكل أرسع. 
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وفقاً للمناخ واملوسم، قد يستمر نضوج السامد من 

شهر إىل بضعة أشهر.

من الرضوري تهوئة الكومة بحيث تحدث عملية 

التحوُّل برسعة ودون رائحة، وبذلك يتم تدمري 

الكائنات املُسبِّبة لألمراض.

النفايات غري العضوية 

النفايات غري العضوية هي املنتجات التي ال تتحلَّل 

بسهولة )مثل البالستيك(. تكون الكمية أعىل أو 

أقل اعتامداً عىل عدد األحداث املوَدعني )النزالء( 

الذين قد اشرتوا املنتجات التي تولِّد النفايات غري 

العضوية من املقصف أو حصلوا عليها من عوائلهم. 

صة لهذه  يتم حرق النفايات يف األماكن املُخصَّ

العملية أو يف املحرقة. ينبغي دفن بقايا النفايات 

التي مل تحرتق.

النفايات الرسيرية

أما بالنسبة للنفايات من العيادات أو املستوصفات، 

فمن املستحسن أن تُحرَق يف املحرقة. 

يُستعَمل الخشب يف بعض الحاالت إلمتام االحرتاق.

تنظيم عملية التخلُّص من النفايات

التخلُّص اليومي من النفايات رضوري للحفاظ    

عىل إصالحية آمنة. يتم تنظيم هذه املُهمة 

واإلرشاف عليها من ِقبَل فريق ُمختص.

أحياناً، يتم الطلب من بعض األحداث )بشكل    

تطوعي(  يف كل زنزانة وعنرب ويف املطابخ وصاالت 

الطعام واملستوصفات وأماكن أخرى من اإلصالحية 

للقيام بجمع النفايات. 

يكون لكل خلية وعنرب ما ال يقل عن حاويتني    

لفصل النفايات العضوية عن النفايات غري 

العضوية. 

ينبغي أن تكون الحاويات سهلة النقل من جانب    

واحد أو اثنني من األحداث املوَدعني )النزالء( عند 

امتالئها.

ينبغي أن يتم جمع القاممة يف حاويات غري    

قابلة لالحرتاق يف أحجام وكميات كافية لجمع 

القاممة.

تتم إزالة القاممة يومياً )عىل األقل( من داخل    

اإلصالحية.

ينبغي إزالة القاممة من جميع األماكن يف    

اإلصالحية مبا يضمن توفري خدمات الرصف الصحي، 

ومينع تراكمها، وانبعاث الروائح، ومشكالت مكافحة 

اآلفات.

الرتكيز عىل ان يكون يف اإلصالحية وحدة إلدارة    

النفايات، وإعادة استخدامها، وتصليحها، وإعادة 

تدويرها.

ينبغي تدريب جميع املوظفني واألحداث    

املوَدعني )النزالء( يف جميع أنحاء اإلصالحية ملامرسة 

أفضل إلدارة النفايات.
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تطوير اإلجراءات والجداول الزمنية 
لتنظيف المساحات المختلفة في 

اإلصالحية

كل نزيل / محتجز هو املسؤول عن ترتيب    

رسيره وفقاً للتعليامت قبل النداء إىل العمل.

كل نزيل / محتجز مسؤول أيضاً عن كنس    

منطقة معيشته الشخصية ومسحها، وتنظيف 

الحوض واملرحاض والجدران للتأكُّد من أنها نظيفة.

ينبغي أن تكون الخزائن ُمرتَّبة بعناية من    

الداخل وينبغي عدم لصق أشياء عىل السطح 

الخارجي. ينبغي أن تكون لوحة إعالنات الغرف 

مشرتكة وليس هناك ما تم لصقه عليها.

من مسؤولية الحدث املودَع )النزيل( التحقق    

عىل الفور من مكان السكن بعد أن يتم تعيينه 

وتقديم تقرير عن كل رضر لضابط اإلصالحية أو 

املستشار. يعترب الحدث املودَع )النزيل( / املحتجز 

مسؤوالً عن أي رضر يف مكان معيشته الشخصية.
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تشمل خطط العمل يف اإلصالحية مجموعة 

متنوعة من األنشطة التي تهدف إىل تعزيز مهارات 

األحداث املوَدعني الحياتية واالجتامعية. يشمل 

ذلك عىل سبيل املثال:

يتعني عىل اإلصالحية تنفيذ سياسات وإجراءات 

مكتوبة للخدمات اإلصالحية والربامج الرتفيهية مبا 

يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص:

توفري جميع الربامج الرتفيهية املستمرة لتشمل:    

مامرسة الرياضة مبا ال يقل عن خمس ساعات يف 

األسبوع للنزالء القادرين جسدياً، وأولئك الذين 

يرغبون يف مامرسة الرياضة.

إتاحة الفرصة ملامرسة الرياضة يف الهواء الطلق    

عندما يسمح الطقس بذلك.

ن     توفري أنشطة مىلء وقت الفراغ التي تتضمَّ

مشاهدة التلفزيون وجدول مباريات )عىل 

سبيل املثال، لعب الورق، لعبة الداما، الشطرنج، 

والدومينو(.

وضع الرتتيبات الالزمة للتدخل للتدريب املهني    

من ِقبَل موظفني مؤهلني من اإلصالحية أو من 

خالل اتفاقيات مكتوبة مع الوكاالت املختصة يف 

خدمة املجتمع يف املجاالت التالية : العالج من 

إدمان الكحول واملخدرات، التدريب األكادميي 

واملهني والخدمات االجتامعية والنفسية، وغريها 

من الخدمات املجتمعية عند االقتضاء الحاجة.

تزويد املوَدعني )النزالء( مبجموعة متنوعة من    

املواد الخطية واملطبوعة. 

تنفيذ سياسات وإجراءات مكتوبة للسامح للنزالء    

مبامرسة معتقداتهم الدينية. ويخضع ذلك فقط 

للقيود الالزمة للحفاظ عىل األمن والنظام.

مساحات الرفاهية االجتماعية



٩٨

دليل مرجعي للعاملين والعامالت في المراكز اإلصالحية لالحداث في العراق | البروتوكاالت واإلجراءات

الخدمات النفسية

مكتب الخدمات االجتامعية هو املسؤول عن    

اإلحتياجات النفسية للنزالء. 

ينبغي تنفيذ أنشطة فردية وجامعية تهدف    

إىل تعزيز قدرة األحداث املوَدعني )النزالء( عىل 

التكيُّف. تقديم التدخُّالت الفردية والجامعية 

للنزالء.

ينبغي إبالغ أحد كوادر اإلصالحية عن حاالت    

الطوارئ )عىل سبيل املثال، االنتحار وموت أحد 

أفراد العائلة، وسلوك عدواين محتمل، الخ( عىل 

الفور.  

ينبغي عىل املعالج النفيس تحديد الحاالت التي    

تتطلَّب عالج باألدوية وإحالة الحدث إىل الطبيب 

النفيس لإلستشارات ولوصف الدواء املناسب 

واملتابعة.

البرامج التعليمية

توفر اإلصالحية للنزالء فرصاً متنوعة من التعليم 

األكادميي وبرامج التدريب املهني. وهذا ال يتيح 

فقط للنزيل أن يكون عضواً منتجاً يف مجتمع 

املؤسسة أثناء وجوده يف اإلصالحية، ولكن أيضاً يف 

املجتمع عند اإلفراج عنه.

عىل وزارة الرتبية والتعليم توفري غالبية الربامج    

للنزالء. الوزارة تلبي االحتياجات التعلُّمية الخاصة 

والعامة عىل حٍد سواء. 

تهدف جميع الربامج إىل تحقيق أهداف العملية    

اإلصالحية وتطوير املهارات واملعارف لدى األحداث 

املوَدعني، وتعزيز املواقف التي تزيد من احتامالت 

نجاح األحداث يف الحياة العامة.

يلتزم موظفو اإلصالحية بتقييم  احتياجات    

األحداث املوَدعني )النزالء( وتقييم قدراتهم. يتم 

تطوير خطط عمل لربامج ترتكز إىل نقاط القوة 

واإلمكانيات لدى األحداث، ويتم تشجيع  مشاركة 

األحداث املوَدعني )النزالء( الكاملة لإلستفادة من 

الفرص التي تحيط بهم.

مُتَنح الحصص التعليمية لجميع األحداث    

املوَدعني )النزالء( كلٍّ حسب مستواه التعليمي 

وقدراته الفكرية.

تشمل الحصص التعليمية التنمية التعليمية    

العامة وحصص اللغة العربية إىل جانب التدريب 

املهني.

م الحصص التعليمية خالل ساعات العمل     تُقدَّ

العادية من أيام األسبوع خالل الفصول الدراسية.

د ساعات برامج التدريب املهني لصفوف     تُحدَّ

املرحلة اإلعدادية وكذلك األمر لصفوف التدريب 

الِحَريف أسبوعياً.

تُنرَش الجداول الزمنية وإجراءات التسجيل عدة    

 أسابيع قبل بداية كل فصل درايس جديد.

الت إدارة مساحة التدخُّ
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التعليم واإلرشاد

يخضع الحدث املودَع )النزيل( لدى الدخول إىل 

اإلصالحية يف البداية إىل اختبار أكادميي من قبل 

أساتذة ُممثِّلني من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف 

اإلصالحية لتقييم مستوى الكفاءة األكادميية.

يكون ُممثِّل وزارة الرتبية والتعليم عضواً يف الفريق 

الذي يُصنِّف األحداث املوَدعني حسب إمكانياتهم 

وقدراتهم.

يكون الحدث املودَع )النزيل( عىل إتصال مع    

منسق محو األمية )ُممثِّل وزارة الرتبية والتعليم( 

ملناقشة نتائج االختبار واحتياجات التدريب املهني.

إذا كان الحدث املودَع )النزيل( يرغب يف أي    

نوع من التدريب األكادميي أو املهني، عليه إبالغ 

ُممثِّل وزارة الرتبية والتعليم بذلك.

ينبغي إحالة جميع املسائل املتصلة بربامج    

ق  ق محو األمية أو ُمنسِّ التعليم والرتبية إىل ُمنسِّ

التدريب املهني.

صفوف التنمية التعليمية العامة

برامج الفصل الدرايس للتنمية التعليمية العامة    

معنية بإرشادات الرتبية والتعليم العام. 

تهدف الدورة ملساعدة األحداث املوَدعني يف    

الحصول عىل معاَدلة لشهادة الثانوية العامة. 

يتم توفري املواد املساِعدة والتكميلية باإلضافة    

إىل مواد الدراسة الذاتية العادية.

دورة التنمية التعليمية العامة مفتوحة لكل    

األحداث من كافة املستويات.

ينبغي أن يكون املدرِّسون املتعاقدون أو    

املتطوعون متاحني إلعطاء الدروس التعليمية 

للنزالء. 

عند االنتهاء من الربنامج، هناك إختبار مبستوى    

التنمية التعليمية العامة.

بعد اجتياز اإلختبار، تصدر شهادة التنمية    

التعليمية العامة من املحافظة.

التدريب المهني

م اإلصالحية العديد من برامج التدريب املهني  تُقدِّ

كام  توفِّر ما يلزم من الكتب التعليمية األساسية 

ملرافقة التدريب العميل املناسب.

يتم تصميم برامج التدريب املهني بناًء عىل رغبة    

الشباب من ناحية وإحتياجات سوق العمل من 

ناحية أخرى. 

يتضمن برنامج التدريب املهني - عىل سبيل    

املثال ال الحرص- فن الطبخ والتدبري املنزيل والتطريز 

والخياطة والبستنة وميكانيك السيارات والكهرباء 

وتكييف الهواء والنجارة والحدادة األفرنجية وتقنية 

الكمبيوتر واملحاسبة.

عند االنتهاء بنجاح من هذا الربنامج، يتم إصدار    

شهادة من وزارة العمل للحدث الطالب.

يتم التحقق مع منسق التدريب املهني للحصول    

عىل قامئة كاملة من الربامج املتاحة ومعايري األهلية 

املحددة لكل منها.
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تُعطى هذه الدورات من ِقبل مدربني ُمنتَدبني    

من املدارس املهنية املحلية التي تم اعتامدها من 

قبل املحافظة. 

صفوف االهتمامات الخاصة

ينبغي عىل وزارة الرتبية والتعليم أن تقدم 

دورات غري معتمدة متنوعة املواضيع. بعض هذه 

املواضيع تتكون من مخترب اللغات ومصادر التطوير 

املهني. يتم نرش معلومات عن الدورات التدريبية 

والتسجيل عىل لوحات اإلعالنات يف وحدات الرتبية 

والتعليم.

مكتبة اإلصالحية

ينبغي أن تضم اإلصالحية مكتبة تحتوي مجموعة 

واسعة من الكتب مبا فيها الكتب املهنية والتقنية 

ومراجع عامة )أي املوسوعات والقواميس، الخ( إىل 

جانب القصص الخيالية وغري الخيالية والعديد من 

املجالت والصحف اليومية.

مركز القراءة 

م الربامج الخاصة يف مركز القراءة لتحل  تُُصمَّ

محل النهج التقليدي يف التعليم األسايس لتلبية 

االحتياجات التعليمية الخاصة للذين يفتقرون 

إىل مهارات القراءة. يتم الرتكيز عىل اللغة العربية 

للنزالء الذين يعانون صعوبات يف قراءة اللغة 

العربية وفهمها.

اللغة العربية لغير الناطقين بها

يتم تعليم اللغة العربية كلغة ثانية لغري الناطقني 

باللغة العربية. يتوفَّر مستويني من التعليم 

)املستوى األسايس واملتقدم( إلعداد الطالب/ 

ث باللغة العربية. الحدث للقراءة والكتابة والتحدُّ

برنامج التربية البدنية / برامج التعليم 
الصحي

ينبغي أن توفِّر اإلصالحية عدداً من برامج الرتبية 

البدنية التي تقوم عىل مامرسة متارين تنشيط 

القلب واألوعية الدموية، والتي تستمرعدة أسابيع. 

تختلف مستويات التدريب ومواضيع التعلُّم. 

فتشمل برامج الرتبية البدنية والتعليم الصحي 

مسائل التغذية الصحية والسليمة وطرق اإلسرتخاء 

ومتارين التنفُّس والسلوكيات التي تُعزِّز الصحة.

قسم الترفيه

ينبغي أن توفِّر اإلصالحية ضمن برامجها ما ييل:

مرافق ومساحات تسمح للنزالء باالنخراط يف    

مامرسة التامرين الرياضية أو ملامرسة مختلف 

األلعاب الرياضية. 

ساحات ترفيه خارجية وصالة رياضية مغلقة.    

مكان أللعاب الطاولة والطعام، واملوسيقى، وأداء    

املرسحيات، والفنون والحرف اليدوية. 

 صالون حالقة للنزالء.   

تشجيع جميع األحداث املوَدعني )النزالء( عىل    

املشاركة يف األنشطة الرتفيهية أو الحرف اليدوية. 

توفري اللعب يف كرة املرضب والكرة الطائرة وكرة    

القدم وكرة السلة. 
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برامج اللياقة البدنية املختلفة مثل التامرين    

الرياضية وامليش، وما إىل ذلك. 

البرامج الرياضية

عة     م مجموعة متنوِّ ينبغي عىل اإلصالحية أن تُقدِّ

من الربامج الرياضية للنزالء. 

يتم تنظيم بطوالت جامعية عىل مدار السنة    

لجميع األعامر يف الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة 

القدم وكرة القدم الصغرية والكرة الطائرة وكرة 

السلة يف األماكن املغلقة. 

يتم تنظيم الدورات التي تلعب يف الدوري من    

قبل وحدة خاصة. 

يعلن عن بطوالت الدوري عن طريق النرشات    

واإلعالنات واملذكرات.

الصالة الرياضية )جمنازيوم(

ينبغي أن توفِّر اإلصالحية ما ييل:

صالة رياضية مفتوحة ملامرسة صفوف الرياضة    

دة من أيام األسبوع.  خالل أوقات ُمحدَّ

صالة األلعاب الرياضية مفتوحة خالل الطقس    

العاصف وتنرش املواعيد عىل برنامج النشاط 

الشهري. 

تقدم برنامج اللياقة البدنية، فضالً عن أنشطة    

كرة السلة والكرة الطائرة خالل فصل الشتاء.

ساحة الترفيه 

ينبغي أن توفِّر اإلصالحية ما ييل:

مجموعة واسعة من األنشطة لتلبية اإلحتياجات    

الرتفيهية للنزالء.

منطقة للنشاطات الرتفيهية. تشمل هذه املنطقة    

ما ييل: مسار الركض/ امليش، منطقتان للتمرين 

يف الهواء الطلق، ومالعب كرة السلة، وملعبني 

متعددي األغراض. 

تحدد ساعات العمل عىل مدى سبعة أيام يف    

األسبوع.

ع األحداث     الخدمات الرتفيهية التي تُشجِّ

املوَدعني )النزالء( عىل املشاركة يف األنشطة 

واأللعاب الجامعية / خارج الجدران.

مركز األنشطة 

ينبغي أن توفِّر اإلصالحية ما ييل:

وحدة للعب الورق ومختلف ألعاب الطاولة    

ولعبة البلياردو،عىل أن يتم توفري طاوالت وكرايس 

لهذه األنشطة.

مكان مشرتك لتناول الطعام.   

نرش معلومات الجدول الزمني للوحدة عىل    

لوحة اإلعالنات يف املدخل. 

برنامج الهوايات الِحرفية

ينبغي أن توفِّر اإلصالحية ما ييل:

برامج للهوايات الحرفية للنزالء، وإتاحة فرصة    

املشاركة يف ِحرَف فنية كالرسم والتلوين والخرز 

والتطريز، الخ. 
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صفوف عىل مدار السنة.    

يتم إنجاز التسجيل عن طريق تقديم طلب إىل    

املوظف املسؤول عن الربنامج.

يلتحق املشاركون باألماكن املتوفرة.  يشارك    

الحدث املودَع )النزيل( يف برنامج واحد فقط يف 

أي وقت.

ال يسمح ألي نزيل املشاركة يف برنامج الهوايات    

الحرفية اذا رفض املوافقة والتوقيع عىل رشوط 

وقواعد الربنامج.

البرنامج الموسيقي

ينبغي أن توفِّر اإلصالحية ما ييل:

وحدة للموسيقى تحتوي عىل غرف لفرقتني عىل    

أن يتم تعيني جدول ربع سنوي لهذه الغرف. 

يتم نرش مذكرة يف كل وحدة عندما يحني الوقت    

لتعيني غرف الفرق.

لدى الوحدة القيثارات الصوتية لألحداث    

املوَدعني )النزالء( الذين يرغبون يف استخدامها. 

هذه القيثارات هي فقط لالستخدام يف مجال 

الرتفيه، وال ينبغي أن تؤخذ إىل الوحدة السكنية.

الحالقة

ينبغي عىل الحدث املودَع )النزيل( الذي يرغب    

يف قص شعره تسجيل إسمه قبل يوم واحد. 

يتم نرش قامئة األسامء يف الوحدة عىل لوحة    

االعالنات يف صالون الحالقة. 

تُنرَش معلومات عن ساعات العمل عىل برنامج    

النشاط الشهري للوحدة.

مدونة السلوك

ينبغي وضع قواعد السلوك لجميع األنشطة    

يف اإلصالحية مبشاركة األحداث املوَدعني، لضامن 

إلتزامهم بهذه القواعد من ناحية ولتعزيز شعورهم 

باملسؤولية من ناحية أخرى. يشارك األحداث أيضاً 

يف اجتامعات لفهم اإلجراءات التأديبية الناجمة عن 

سوء السلوك خالل األنشطة. 

يُطلب من املشاركني يف األنشطة قراءة وتوقيع    

مدونة السلوك. إنَّ أي مشارك يرفض التوقيع عىل 

مدونة السلوك، لن يسمح له باملشاركة يف أي 

نشاط. 

يتم نرش نسخ عن املدونة عىل لوحات اإلعالنات    

الرتفيهية.
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 تتم إدارة الوقت يف اإلصالحية من خالل عملية 

تخطيط ومامرسة الرقابة الواعية عىل مقدار الوقت 

الذي يقضيه الحدث املودَع )النزيل(  يف أنشطة 

محددة لزيادة فعاليته وكفاءته أو إنتاجيته، كام هو 

متفق عليه مع الباحث االجتامعي. يستخَدم من 

أجل ذلك أدوات ووسائل إلدارة الوقت. 

تشمل إدارة الوقت نطاقا واسعاً من األنشطة: 

التخطيط وتحديد األهداف  وتحديد األولويات 

وتصنيفها. كام تشمل كذلك األنشطة الشخصية.

تتضمن إدارة الوقت الشخصية وضع أهداف 

شخصية وتسجيلها من خالل وضع خطة عمل أو 

قامئة مهام بسيطة إلداء مهام فردية أو من أجل 

تحقيق أهداف شخصية أو جامعية. كذلك يشمل 

ذلك وضع قامئة من أجل تعيني أولويات وجدول 

زمني لألنشطة لتحديد مواعيد نهائية عرب التخطيط 

لفرتات يومية أو أسبوعية وشهرية أو أخرى مرتبطة 

بنطاق مختلف من التخطيط أو املراجعة.

اإلدارة الناجحة للوقت تتطلَّب مرونة وقدرة عىل 

تعديل برنامج العمل بغية إجراء تغيريات عىل 

الخطط الشخصية من أجل إكامل املهام وإلغاء أو 

الحّد من مهام ال توفِّر للفرد أية فائدة.

خطة عمل

ينبغي أن يكون لكل نزيل خطة تنمية فردية 

مكتوبة تتطرَّق إىل املواضيع التالية عىل املدى 

القريب واملدى البعيد:

النواحي املهنية   

النواحي املالية   

النواحي الجسدية   

النواحي الشخصية   

قائمة المهام

قامئة املهام هي الئحة مكتوبة تشمل األمور أو 

املهام التي ينبغي القيام بها والتي تُشكِّل خطوات 

نحو هدف ما. تستخدم قوائم املهام يف اإلدارة 

الذاتية وإدارة املشاريع، وقد تنطوي عىل أكرث من 

قامئة واحدة.

 عندما يتم إنجاز واحد من البنود املُدرَجة عىل 

قامئة املهام، يوثِّق الحدث املودَع )النزيل( ذلك 

)أي يقوم مثالً بشطبها من القامئة وتدوين الوقت 

الفعيل الذي إستهلكه القيام بتلك املهمة(، وعند 

الرضورة إعادة فرز املهام وتحديد األولويات لضامن 

تحقيق األهداف املحددة يف قامئة املهام.

الرصد والمتابعة

يجتمع الباحث اإلجتامعي والحدث من أجل 

مراجعة كيفية إدارة الحدث لوقته وفعالية األدوات 

والطرق املُستخَدمة لذلك، وبحث التحديات التي 

واجهها الحدث يف إدارة وقته. كام يستكشف 

الباحث االجتامعي والحدث املودَع )النزيل( املهام 

املنجزة يف الوقت املناسب/املحدد. 

إدارة الوقت
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إن الدروس املستفادة من سوء إدارة الوقت 

وعواقب عدم استكامل املهام رضوري جداً للنزيل 

ويخدم كدليل لتعلُّم الطرق السليمة إلدارة الوقت.

العمل والبرامج 

هناك قواعد وأنظمة خاصة باإلصالحية ترتكز 

إليها كافة األنشطة داخل املؤسسة )برامج عالجية 

وبرامج تعليمية وأنشطة أخرى للنزيل(. 

ينبغي تحديد برنامج أسبوعي وشهري للنزيل 

بالتنسيق مع الباحث االجتامعي الذي يغطي 

كافة األنشطة منها الروتينية والرتفيهية والثقافية 

والتعلُّمية والعالجية والتأهلية إىل جانب الزيارات 

العائلية وزيارات املحامني. 

تنص الخطة املكتوبة عىل أن جميع األحداث 

املوَدعني )النزالء( لديهم:

فرصة املشاركة يف املتوسط من ساعة واحدة من    

مامرسة الرياضة البدنية يف اليوم الواحد، مع ما ال 

يقل عن ثالثة فرتات من التمرين يف األسبوع، خارج 

الزنزانة.

فرصة املشاركة طوعاً يف النشاط الديني مرة    

واحدة يف األسبوع عىل األقل.

فرصة ملقابلة العائلة.   

 فرصة ملقابلة املحامني أو االستشاريني القانونيني.   
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التوثيق

ميسك مدير اإلصالحية السجالت اآلتيـة:

- سجل قيد املوقوفني.

- سجل قيد املحكومني.

- سجل األمتعة والحيل العائدة للنزالء.

- سجل قيد الحسابات املختصة لكل من األحداث 

املوَدعني )النزالء(.

- سجل األشياء واألمتعة األمريية.

- سجل توزيع األمتعة واملالبس والفرش.

- السجل الخاص بالطعام العادي مع الئحة لقيد 

الحارضين بأسامئهم.

- سجل توزيع الصابون.

- سجل خاص بسوق األحداث املوَدعني )النزالء(.

- سجل العقوبات التي تفرض عىل األحداث 

املوَدعني )النزالء(.

- سجل املرىض الداخلني إىل املستشفى والخارجني 

منه.

- سجل الداخل والخارج من األدوية.

- سجل التفتيشات الصحية. 

- سجل املراسالت الصادرة.

- سجل املراسالت الواردة.

- السجل الرسي للمراسالت الصادرة.

- السجل الرسي للمراسالت الواردة.

- سجل الصندوق.

- سجل قيد أسامء املوقوفني املوضوعني تحت نظام 

العزلة.

- سجل املحارض.

- سجل تسجيل املرض.

إن سجيل قيد املوقوفني واملحكومني يصادق 

عىل عدد صفحاتهام رئيس املحكمة البدائية يف 

املحافظات وما بقي من السجالت يصادق عليها 

ويوقعها الرئيس املبارش ملدير اإلصالحية.

تحسين االداء

نتيجة بعض التحديات واملشكالت، ال يُحِسن 

بعض العاملني القيام باملهام املوكلة إليهم. تشمل 

هذه التحديات عىل سبيل املثال وليس الحرص: 

سوء إدارة الوقت أو مشكالت شخصية أو كسل 

أو نقص اإلمكانيات والكفاءة أو غياب الدافعية 

واإلميان بجدوى العمل اإلصالحي أو عدم وضوح 

األدوار واملسؤوليات وإنعدام/ قلة الرقابة واملساءلة 

والتقييم.

من أجل تحسني األداء، ينبغي معرفة السبب أو 

العوامل التي تؤدي إىل ذلك. والعمل بشكٍل مستمر 

عىل مراقبة األداء وتحسني السلوك.

تطبيق المبادئ لضمان المساءلة وتيسير التدقيق
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تحسين األداء: تحديد الفرص والعوائق

يفشل املوظف يف العمل عندما يفتقر إىل الوقت 

واألدوات والتدريب واملزاج أو املوهبة. أسهل 

الحلول وأكرثها تاثرياً يف أداء املوظف هي األدوات 

والوقت والتدريب. 

ينبغي أن يتوفر للموظف األدوات والوقت 

والتدريب الالزم للقيام بعمله بشكل جيد.

أسئلة تحسين األداء

هذه بعض األسئلة الرئيسية لتحسني أداء املوظفني 

والتي تساعد يف تشخيص مشكلة سوء األداء.

- هل يشكو املوظف من مشكلة يف نظام العمل؟

- هل يعرف املوظف بالضبط ما هو مطلوب منه؟ 

هل يعرف األهداف والنتائج املتوقَّعة؟ هل يشارك 

يف التخطيط وتحديد النتيجة النهائية؟

- هل يثق املوظف بكفاءته وقدرته عىل أداء املهام 

املرتبطة بالهدف؟

- هل يقوم املوظف مبامرسة فعالة إلدارة العمل؟ 

كمثال، هل له أن يقسم املهام الكبرية إىل أخرى 

صغرية قابلة للتنفيذ؟ هل لديه وسيلة لتتبُّع التقدم 

املُحَرز يف املرشوع؟

- هل تم وضع مسار لعمل املوظف؟ هل يلتزم 

املوظف لحضور االجتامعات التي تناقش هذه 

املسائل؟

- هل يتوفَّر للموظف فريق عمل يساعده من أجل 

إنجاز املرشوع؟ 

- هل يفهم املوظف بأن عمله يصب يف مخطط 

ر أن قيمة عمله تُشكِّل  أكرب يف اإلصالحية؟ هل يقدِّ

إضافة إىل نجاح اإلصالحية؟

- هل يعرف املوظَّف متطلبات النجاح يف عمله؟

- هل يشعر املوظف بقيمته ويشعر بأن عمله 

يلقى تقديراً. هل يشعر بأنه يتلّقى تعويضاً عادالً 

عن مساهمته؟

مُيكِّن فهم هذه املسائل املدير من مساعدة 

املوظف يف النجاح. عند اتباع هذه الخطوات 

واإلجابة عن هذه األسئلة، ميكن مساعدة املوظف 

عىل النجاح. 

نظام االحالة

إجراءات طلب الرعاية الطبية داخل 
اإلصالحية:

يعترب الباحث االجتامعي املسؤول املبارش عن 

هه أو يحيله  األنشطة اليومية للنزيل. فهو الذي يوجِّ

يف حال حاجته إىل معاينة طبية )أو نفسية من قبل 

املعالج النفيس(.

يف حال تبني ألحد العاملني يف اإلصالحية )خاصة 

حرَّاس اإلصالحية( وجود عالمات مرض أو ما يسبب 

القلق حول الصحة الجسدية أو النفسية والعقلية 

للنزيل اثناء وجوده يف غرفته او أثناء متابعته 
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نشاطاته اليومية، يُبلِّغ الطبيب املناوب أو املمرض 

املناوب الذي بدوره يقوم بالتدابري املناسبة. 

م الحدث املودَع )النزيل( شكوى  يف حال قدَّ

باملرض، يقوم حارس اإلصالحية بإصطحابه أو نقله 

إىل املستوصف للمعاينة األولية من ِقبل املمرضة، 

ويتم نقله للمعاينة من ِقبَل طبيب اإلصالحية إذا 

إقتضت الحاجة.

كذلك األمر يف حال وقوع حادث عمل. يُنقل 

الحدث حينها إىل املستوصف، وإذا إقتىض األمر إىل 

خارج اإلصالحية أي إىل أقرب مستشفى متعاقد مع 

إدارة اإلصالحية لتلقِّي العالج املناسب. يتم ذلك 

عرب رفع تقرير طبي من قبل طبيب اإلصالحية، 

وبعد ذلك تتم مرافقة الحدث املودَع )النزيل( من 

قبل حرس اإلصالحية لتلقي العالج املناسب.

إجراءات طلب الرعاية الطبية خارج 
اإلصالحية:

عندما يحدد طبيب اإلصالحية خدمات الرعاية 

داً  الصحية الخارجية املطلوبة، يضع تقرير ُمحدِّ

املشكلة وُمعلِّالً طلب هذه الخدمة. لكل من 

طلبات النقل هذه، ينبغي القيام بالتايل :

قبل النقل :

1. يتقدم الحدث املودَع )النزيل( بطلب للمعاينة 

من قبل الطبيب بسبب شكوى صحية.

2. يقوم املُمرِّض املناوب بتسجيل طلب الحدث املودَع 

)النزيل( للمعاينة من قبل الطبيب املناوب يف اليوم 

التايل إذا كانت القضية ال تتطلب عناية طبية فورية. 

3. تتم معاينة حاالت الطوارئ عىل الفور من قبل 

الطبيب املناوب.

4. عندما يصل الحدث املودَع )النزيل( إىل املستوصف 

للمعاينة من قبل الطبيب املناوب، يقوم املُمرِّض 

بتدوين الزيارة يف سجل املعاينات. 

5. يقوم الطبيب املناوب بفحص الحدث املودَع 

)النزيل( وتوثيق نتائج الفحص يف امللف الطبي للنزيل، 

مثل وصفة طبية لالدوية، نتائج الفحوصات املخربية، 

االستشارات املتخصصة الخارجية، أو االستشفاء.

6. يكتب الطبيب املناوب التقرير الطبي، يؤرخ 

ذلك ويوقع عليه.

7. يتم ترقيم التقرير الطبي وفقاً لرتقيم تسلسيل 

مطبوع مسبقا عىل سجل التقارير الطبية. ترافق 

النسخة األصلية من التقرير الطبي الحدث املودَع 

)النزيل( إىل مركز تقديم الرعاية الصحية الخارجية، 

ويتم االحتفاظ بالنسخة الكربونية الثانية يف السجل.

إجراءات النقل: 

1. يقوم املديرالطبي لإلصالحية مبراجعة التقرير الطبي 

واملوافقة عليه، لتتم بعد ذلك اجراءات الحصول عىل 

الرعاية الصحية الخارجية. 

2. يقوم املدير الطبي بتحديد املؤسسة الطبية التي 

سوف يقصدها الحدث املودَع )النزيل( لتلقِّي العالج. 

3. يقوم أمني الرس يف مكتب الخدمات الصحية بالطلب 

خطياً من إدارة اإلصالحية لتخصيص األموال الالزمة 

لتوفري الخدمات الصحية الخارجية للنزيل املريض.
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4. يتم تسجيل هذا الطلب يف سجل الصادر.

5. يوافق مدير اإلصالحية عىل تخصيص األموال الالزمة 

م إليه.  للمعالجة، باإلجابة خطياً عن الطلب املُقدَّ

6. يقوم ُممرِّض اإلصالحية باالتصال مبارشًة مبقدم 

الرعاية الصحية لرتتيب موعد لتلقي الخدمات الصحية.

7. حاملا يتم تلقي رسالة املوافقة، يتم تسجيلها عىل 

الفور يف سجل الوارد.

8. بعد ذلك يتم الطلب من السوق بنقل املريض إىل 

مقدم الخدمة الخارجية.

9. عىل إدارة اإلصالحية يف هذا الوقت الحصول عىل 

إذن النيابة العامة إلخراج الحدث املودَع )النزيل( من 

اإلصالحية إىل املؤسسة الطبية اذا كان اليزال موقوفاً. 

يف حال كان الحدث املودَع )النزيل( محكوماً، فتعترب 

موافقة مدير اإلصالحية كافية.

إجراءات طلب الخدمات االجتماعية 
داخل اإلصالحية:

يقوم طبيب اإلصالحية أو املدرِّب املهني بإحالة 

األحداث املوَدعني )النزالء( الذي يواجهون صعوبات 

يف التكيّف تظهر عىل شكل سلوكات غري سليمة 

ه إىل الذات أو اآلخرين، عزلة وعدم  )عنف موجَّ

إختالط وتفاعل مع باقي األحداث، إضطرابات 

يف النوم...( إىل الباحث االجتامعي بواسطة طلب 

إحالة داخلية، بغية مساعدة الحدث عىل تعزيز 

مهاراته الحياتية وقدرته عىل التكيُّف. 

إجراءات طلب الخدمات النفسية داخل 

اإلصالحية:

يقوم طبيب اإلصالحية أو املدرِّب املهني أو الباحث 

اإلجتامعي بإحالة األحداث املوَدعني )النزالء( الذين 

يواجهون صعوبات يف التكيّف ومستويات عالية من 

الضغط النفيس)اإلجهاد( تظهر عىل شكل سلوكات 

ه إىل الذات أو اآلخرين،  غري سليمة )عنف موجَّ

عزلة وعدم إختالط وتفاعل مع باقي األحداث، 

إضطرابات يف النوم...( إىل املعالج النفيس بواسطة 

طلب إحالة داخلية، بغية مساعدة الحدث عىل 

تعزيز ثقته بنفسه ومعالجة مشكالته وتعزيز 

مهاراته الحياتية وقدرته عىل التكيُّف. قد تتطلَّب 

حالة الحدث عالجاً بالعقاقري ويف هذه الحال، يقوم 

املعالج النفيس بإحالة الحدث إىل طبيب نفيس.  
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إدارة التدقيق الداخلي

أ- تنسيق عملية إدارة التدقيق الداخلي

يكون مكتب مراجعة الحسابات الداخلية واالمتثال 

للمعايري مسؤوالً عن إدارة عملية املراجعة الداخلية 

وإدارة عملية االعتامد لإلصالحية.

ب- تطوير معايير التدقيق

يكون مكتب مراجعة الحسابات الداخلية    

واالمتثال للمعايري مسؤوالً عن تطوير معايري املراجعة 

وصيانتها.

يقوم املكتب كل سنة، بالرشوع يف مراجعة املعايري    

القامئة ملراجعة الحسابات من قبل املسؤول عن 

املكتب املناسب.

يتيح مكتب التدقيق الداخيل واالمتثال للمعايري    

لجميع موظفي الدائرة الحصول عىل مجموعة كاملة 

من املعايري املعتمدة ملراجعة الحسابات يف موعد 

أقصاه 31 ديسمرب من كل عام.

ينبغي أن تستخدم مجموعة من املعايري املعتمدة    

ملراجعة الحسابات يف اإلصالحية يف السنة التقوميية 

التالية خالل عمليات املراجعة اإلدارية الداخلية.

ق أي تعديالت عىل معايري التدقيق     ينبغي أن تُنسَّ

املعتمدة قبل نهاية دورة التدقيق الداخيل والتي 

وافق عليها رئيس مكتب مراجعة الحسابات الداخلية 

واالمتثال للمعايري.

ج- إدارة التدقيق الداخلي 

تشمل عملية إدارة التدقيق الداخيل ثالثة أنواع    

من العمليات:

1. املراجعة الذاتية

2. تعديل إدارة التدقيق الداخيل

3. إدارة تدقيق داخيل كامل

ينبغي عىل مكتب مراجعة الحسابات الداخلية    

واالمتثال للمعايري، مبارشة بعد اختتام الدورة 

السنوية ملراجعة الحسابات، تحديد جدول زمني 

لعمليات مراجعة الحسابات السنة التالية. 

ينبغي عىل املكتب تحديد النوع املناسب من    

إدارة التدقيق الداخيل الذي ستخضع له اإلصالحية 

يف جدولة عمليات مراجعة الحسابات. 

يشمل التدقيق الداخيل كل مرفق و/ أو شعبة    

من اإلصالحية.

ينبغي أن تجرى املراجعة اإلدارية الداخلية    

لكل مرفق - إال إذا منحت متديدا خطياً من رئيس 

لجنة إعادة االعتامد - يف غضون ثالثني يوماً من 

تاريخ مراجعة الحسابات الداخلية السابقة يف إدارة 

اإلصالحية، يف تاريخ يوافق عليه ُمسبقاً من قبل 

املكتب. 

يتعني عىل اإلصالحية وضع إشعارات بشأن    

عمليات التفتيش المنتظمة وتقييم المبادئ التوجيهية
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املراجعة املقبلة يف املناطق التي هي يف متناول كل 

من املوظفني واألحداث املوَدعني )النزالء( وذلك 

خالل ثالثني يوماً قبل التدقيق اإلداري الداخيل.

تُحال أي مالحظات ترد من املوظفني أو األحداث    

املوَدعني )النزالء( إىل مدير اإلعتامد يف وقت سابق 

للمراجعة الداخلية.

يتعنيَّ عىل أعضاء فريق املراجعة محاولة مقابلة    

هؤالء األفراد أثناء املراجعة الداخلية اذا سمح 

الوقت بذلك.

يتعنيَّ عىل كل مراجعة حسابات داخلية أن    

تشمل التحديات األمنية وتدريبات السالمة ) إخالء 

النار واخالء الطوارئ الطبية، واختبار أجهزة اإلنذار 

يف حاالت الطوارئ(، حيثام يكون ذلك مناسباً.

يكون رئيس فريق املراجعة مسؤوالً عن إبالغ    

أعضاء فريق املراجعة الذي ينسق كل التدريبات 

مع موظفي اإلصالحية لضامن عدم حدوث انقطاع 

غري متوقع يف عمليات اإلصالحية العادية.

إجراءات التدقيق الداخلي لكل نوع من 
المراجعة

١. المراجعة الذاتية

يتم تقييم مستويات االمتثال، خالل املراجعة    

الذاتية بواسطة مجموعة كاملة من معايري املراجعة 

املعتمدة، وذلك باستخدام مامرسات التدقيق 

املعيارية التي وضعها مكتب مراجعة الحسابات 

الداخلية واالمتثال للمعايري.

يتم تنظيم عمليات التدقيق الذايت من قبل    

ق عن  موظفي اإلصالحية والتي ينبغي أن تنسَّ

طريق مكتب التدقيق الداخيل لالمتثال للمعايري.

يقوم مدير اإلصالحية أو الشعبة املسؤولة عن    

اختيار أعضاء فريق التدقيق من داخل اإلصالحية 

أو اإلصالحيات القريبة ممن تتوفر لديهم املؤهالت 

لتكون مبثابة املراجع الداخيل، بتنسيق املراجعة 

د يف هذه السياسة.  الذاتية كام هو محدَّ

يجري اختيار الرئيس املقرتح وأعضاء فريق    

املراجعة من قبل مدير اإلصالحية أو الشعبة وتقدم 

كتابًة إىل املسؤول ملراجعتها واملوافقة عليها من 

قبل مدير التدقيق الداخيل املناسب. يتم ذلك يف 

وقٍت ال يقل عن ثالثني يوماً عىل األقل من املراجعة 

الذاتية.

لة ٢. إدارة التدقيق الداخلي الُمعدَّ

ل هو مزيج من     التدقيق اإلداري الداخيل املُعدَّ

املراجعة الذاتية واملراجعة الكاملة ألنواع اإلدارة 

الداخلية.

يتم التحقُّق منها يف عمليات املراجعة السابقة    

وإعادة التفتيش وتقارير زيارة املوقع، حيث هناك 

دة  مخاوف بشأن االمتثال للسياسة يف مناطق ُمحدَّ

ومعزولة من العملية. 

يجوز للمكتب يف مثل هذه الحاالت أن يأذن    

بتدقيق إداري داخيل معدل، مع تحديد مجاالت 

تشغيلية معينة ينبغي تقييمها من قبل مدققني 

معينني من مكتب الحسابات والسامح بتدقيق 
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املجاالت األخرى باستخدام أسلوب املراجعة الذاتية.

ل، يتم     خالل التدقيق اإلداري الداخيل املُعدَّ

تقييم مستويات االمتثال ملجموعة كاملة من 

املعايري، ومامرسات مراجعة الحسابات املعيارية 

التي وضعها مكتب مراجعة الحسابات الداخلية 

واالمتثال للمعايري.

عىل املوظفني من مكتب مراجعة الحسابات    

الداخلية واالمتثال للمعايري تعيني رئيس مراجعة 

الحسابات لجميع عمليات التدقيق اإلداري الداخيل 

ل، وكذلك تعيني مراجعي الحسابات الخارجيني  املُعدَّ

ملناطق عمليات محددة. 

يعمل فريق مراجعة الحسابات الداخلية مع    

مدير اإلصالحية أو مدير القسم لوضع اللمسات 

األخرية عىل تعديل فريق التدقيق اإلداري الداخيل. 

يقوم مدير اإلصالحية أو الشعبة املسؤولة    

باختيار أعضاء فريق التدقيق املتبقني من داخل 

اإلصالحية أو اإلصالحية األقرب ممن تتوفر لديهم 

املؤهالت ليكون مبثابة املرجع الداخيل، كام هو 

محدد يف هذه السياسة.

ينبغي عىل أعضاء فريق التدقيق أن يقدموا طلباً    

خطياً للمراجعة واملوافقة من قبل مدير التدقيق 

الداخيل املناسب، وذلك خالل فرتة ال تقل عن 

ثالثني  يوماً عىل األقل من مراجعة اإلدارة الداخلية 

لة.  املُعدَّ

٣. إدارة كامل التدقيق الداخلي

يتم تقييم مستويات االمتثال ملجموعة كاملة    

من املعايري خالل التدقيق اإلداري الداخيل الكامل، 

وذلك باستخدام مامرسات التدقيق املعيارية 

التي وضعها مكتب مراجعة الحسابات الداخلية 

واالمتثال للمعايري.

يتألف فريق التدقيق اإلداري الداخيل الكامل    

من أعضاء فريق املراجعة املحددة من قبل رئيس 

مكتب املراجعة الداخلية واالمتثال للمعايري أو من 

يعينه. 

ينبغي أن يستند حجم فريق التدقيق عىل حجم    

وتعقيد اإلصالحية املنوي مراجعتها.

ينبغي ان ال تتجاوز املراجعة الكاملة لإلدارة    

الداخلية عموما الثالثة أيام. يف ظروف محدودة 

جداً، قد تتطلب تضارب املواعيد املحددة ألعضاء 

الفريق إجراء استعراضها خارج مواعيد املراجعة 

املقررة، ولكن ينبغي أن تتم املوافقة عىل هذا 

االنحراف يف وقت مبكر من قبل مكتب مراجعة 

الحسابات الداخلية واالمتثال للمعايري.

المراجعة الداخلية وإدارة المؤهالت

ينبغي أن يكون املدقِّقون الذين تم تعيينهم    

للقيام باملراجعة اإلدارية الداخلية قد نجحوا يف 

تدريب مدققي اإلدارة الداخلية، ولديهم الخربات 

واملهارات املناسبة والالزمة إلجراء تقييم دقيق 

وشامل. 

يكون رئيس مكتب التدقيق الداخيل واالمتثال    
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للمعايري أو من يعينه هو املسؤول عن إسناد أو 

املوافقة عىل تعيني مراجعي الحسابات.

تؤخذ باالعتبار العديد من العوامل عند تعيني    

مراجعي الحسابات. يشمل ذلك، عىل سبيل املثال 

ال الحرص، نوع اإلصالحية محل املراجعة، وخربة 

املراجع، ومعرفة املدقِّق باإلصالحية، وتركيبة فريق 

ل للمراجعني،  املراجعة الشاملة، واعتبارات التنقُّ

وأية مخاوف من أداء عمليات املراجعة السابقة.

يحتفظ رئيس مكتب التدقيق بحرية الترصُّف    

التقديرية لتعليق أو إيقاف أي من املراجعني عن 

املهمة عندما يكون هناك مخاوف من سلوك أو 

ترصُّف مراقب الحسابات خالل مراجعة الحسابات، 

أو حيث املراجع مل يجري تقييم شامل ومراجعة 

الحسابات املاضية بشكل كاٍف. عندها يُقرِّر رئيس 

مكتب التدقيق أنه من الرضوري تعليق أو إيقاف 

عمل مدقق حسابات قانوين، ينبغي مناقشة االمر 

مع نائب مدير اإلصالحية واملرشف عىل مدقق 

الحسابات. بناء عىل هذه املناقشة، قد تكون هناك 

حاجة للمراجع لتلبية رشوط معينة، مبا يف ذلك 

تدريبات إضافية، قبل أن يتم إعادة تعيني مدقق 

حسابات من اجل إجراء التدقيق.

اجراءات ما بعد التدقيق إلدارة عمليات 
التدقيق الداخلي

يقوم رئيس التدقيق بإعداد تقرير خطي يُلخِّص    

نتائج املراجعة يف غضون خمسة عرش يوماً بعد 

االنتهاء من التدقيق اإلداري الداخيل، إال إذا ُمِنح 

متديداً ملدة عمله من رئيس املكتب. عندما يكون 

رئيس املراجعة غري مدير املوظفني، يتوىّل املكتب 

املراجعة واملوافقة عىل مرشوع التقرير قبل 

توزيعه. 

يتم توفري نسخة من التقرير النهايئ حول    

مراجعة الحسابات ملدير اإلصالحية أو مسؤول 

الشعبة واملدير اإلقليمي املناسب ونائب مدير 

اإلصالحية وآخرين من موظفي املكتب املركزي. 

يشمل التقرير قامئة من معايري التدقيق التي    

وجدت لتكون إما يف حالة عدم امتثال أو غري 

مها أعضاء فريق  مطبقة، وتشمل أي توصيات قدَّ

التدقيق أثناء عملية املراجعة الداخلية والتي يبدو 

أنها قابلة للتطبيق وذات صلة باإلصالحية.

يتعنيَّ عىل موظفي اإلصالحية إعداد إجابات عن    

أسباب عدم االمتثال ملعالجة أي قصور متت اإلشارة 

إليه يف تقرير مراجعة الحسابات إال إذا منح متديداً 

خطياً من رئيس املكتب، يف غضون خمسة عرش 

يوم عمل من تاريخ إستالم تقرير التدقيق النهايئ. 

قد تشمل الردود عىل عدم االمتثال خطة عمل 

لتصحيح أوجه القصور، طلباً للتنازل عن الرشوط 

املعيارية أو طلب من أجل إعادة النظر يف نتائج 

فريق التدقيق.

م الردود عىل النموذج الذي وافق عليه مدير     تُقدَّ

التدقيق مبارشًة إىل مدير التدقيق اإلقليمي املوكَل 

بالنظر فيها.

يقدم رئيس املكتب أو من يعينه خطط املؤسسة    

التخاذ إجراءات تصحيحية، بعد تلقِّ جواب اإلدارة  

والتغذية الراجعة املرتبطة بتقرير إدارة التدقيق 
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الداخيل أو طلب التنازل أو الطعون وتحديد أي 

مناطق ستتطلب إعادة التفتيش. 

يقوم مدير التدقيق باتخاذ القرار النهايئ يف أي    

استئناف أو طلب تنازل عن املتطلبات املعيارية.

ينبغي عىل فريق التدقيق تنسيق رضورة إعادة    

زيارة التفتيش وتدون النتائج يف تقرير إعادة 

التفتيش النهايئ وتوزع نسخ عىل مدير اإلصالحية 

واإلدارات اإلقليمية املناسبة وعىل نائب مدير 

اإلصالحية وغريه من موظفي املكتب املركزي. 

تجري زيارات إعادة التفتيش عادًة يف غضون    

ثالثة أشهر بعد تلقِّي طلب اإلدارة لعدم االمتثال، 

إالَّ إذا كانت جدولة األولويات يف مكتب مدير 

التدقيق متيل خالف ذلك.

تقييم عملية إدارة التدقيق الداخلي

يقوم موظفو مكتب التدقيق الداخيل ومعايري االمتثال 

بإجراء تقييم لفعالية عملية املراجعة، مبارشًة بعد نهاية 

كل دورة مراجعة الحسابات. قد يشمل هذا التقييم 

إجراء مسح لالصالحية  أو تقييم ملوظفي املكاتب 

املركزية.

يقوم املكتب باالستفادة من جميع معلومات التقييم 

لضامن طلب عدم االمتثال وإتاحة الفرصة إلدخال 

تحسينات مستمرة يف عملية التدقيق. 

 التقرير السنوي إلدارة عملية التدقيق 
الداخلي

1. يقوم مكتب مراجعة الحسابات الداخلية واالمتثال 

للمعايري بحفظ السجل الرتاكمي لنتائج كل مراجعات 

اإلدارة الداخلية ألغراض التقييم. 

2. يقوم مكتب مراجعة الحسابات الداخلية واالمتثال 

للمعايري بإعداد تقرير سنوي يُلخِّص نتائج عمليات 

التدقيق عن السنة التقوميية السابقة يف موعد أقصاه 

31 يناير من كل عام. 

ن هذا التقرير ملخصاً مفصالً للمعايري  3. يتضمَّ

والرشوط التي مل يتم اإللتزام بها يف اإلصالحية، والقضايا 

واملخاوف التي تبدو سائدة عىل مدار العام. 

م هذا التقرير السنوي للمدير ومساعد املدير  4. يُقدَّ

واملفتش الرئييس ونائب املدير واإلدارة اإلقليمية 

واملرشفني وغريهم من موظفي الوزارة املناسبني.
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الوصف الوظيفي لطبيب اإلصالحية

المسؤوليات:

تشخيص

تقييم العوارض الصحية وإجراء اإلختبارات الالزمة 

لتشخيص حالة املريض الصحية وتحديد العالج 

املناسب له. كام يتطلَّب التشخيص إجراء الدراسات 

الالزمة ومتابعة التطورات لفهم الحالة وطرق 

معالجتها. 

الرسوم البيانية

اإلحتفاظ باملالحظات عن كل مريض لضامن اإلطالع 

عليها من ِقبل أي مهني طبي ملعرفة تاريخ املريض 

الطبي وما تم القيام به. والرسوم البيانية وسيلة 

م الحالة الصحية للمريض خالل فرتة  ملتابعة تقدُّ

التعايف.

وصف الدواء

كتابة الوصفة الطبية:  وصف الدواء بّناء عىل تاريخ 

املريض ومعرفة تفاعل العقاقري مع بعضها البعض.

الوقاية

تقديم املشورة للمريض حول طرق الوقاية من 

املرض وطرق تعزيز الصحة.

التواصل

يصغي ويرشح الظروف أو اإلجراءات الطبية  

لشخص ال ميتلك خلفية طبية. يحرص عىل إستخدام 

لغة بسيطة ملساعدة املريض عىل فهم حالته 

الصحية.

حدود المسؤوليات والصالحيات:

يتبع إدارياً ملدير مكتب الخدمات الصحية؛   

يضع تقارير عن الوضع الصحي للنزيل؛   

يعمل بصورة مبارشة مع الباحثني اإلجتامعيني    

واملعالجيني النفسيني؛

يحيل األحداث املوَدعني )النزالء( إىل الباحثني    

االجتامعيني واملعالجني النفسيني يف اإلصالحية؛

يصف األدوية املسموح بها داخل اإلصالحية؛   

يتِّبع مبادئ األخالق وقواعد اإلصالحية    

وسياساتها؛

يُعلِم املرىض عن أي قيود عىل الرسية وحامية    

الرسية؛

د الحاالت التي تستوجب خرق الرسية بناء     يُحدِّ

عىل إعتبارات عالجية أو أمنية حيث ميكن خرق 

الرسية عندما يتعرَّض السجناء لخطر إلحاق رضر 

جسيم بأنفسهم أو بغريهم؛

لديه حرية اتخاذ قرار وتحمل مسؤولية هذا    

 القرار املستند إىل املبادئ األخالقية.

الوصف الوظيفي للموظفين والموظفات
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المؤهالت:

أن يكون حائزاً عىل إجازة جامعية يف الطب من    

جامعة معرتف بها؛

أن يكون لديه خربة يف مجال العمل يف اإلصالحية    

ال تقل مدتها عن خمس سنوات؛ 

تبنِّي نهج يف العمل يقوم عىل مبادئ اإلحرتام    

وعدم التمييز وعدم إطالق األحكام؛

القدرة عىل التعامل مع املخاطر وإدارتها؛   

الوعي الذايت؛   

مستوى عايل من الوعي باملسائل األمنية    

واإلجراءات والسياسات التي تحكم عمل اإلصالحية. 

ض اإلصالحية الوصف الوظيفي لُممرِّ

ُممرض اإلصالحية هو الرابط  بني الحدث املودَع 

)النزيل( والرعاية الصحية، وهو جزء من الفريق 

الطبي الذي عينته اإلصالحية، وعليه أن  يكون لديه 

رخصة أو أن يكون مسجالً ملامرسة مهنة التمريض.

المسؤوليات:

واجبات وأدوار

توفري الرعاية الصحية للنزالء.   

مساعدة األحداث املوَدعني )النزالء( الذين    

يعانون من مشكالت صحية مزمنة وتقديم رعاية 

متريضية إضافية للنزالء الذين عانوا من إصابات 

خالل الحوادث.

توفري الرعاية األساسية مثل فحص درجة حرارة    

الحدث املودَع )النزيل( وإجراء عمليات تقييم 

صحي للمريض.

العمل مع غريه من أعضاء الطاقم الطبي وضباط    

وحراس اإلصالحية.

التفاعل مع الحدث املودَع )النزيل( لإلستجابة    

إلحتياجاته الصحية.

حدود املسؤوليات والصالحيات:

يتبع إدارياً ملدير مكتب الخدمات الطبية؛   

يضع تقارير عن الوضع الصحي للنزيل؛   

يعمل بصورة مبارشة مع الباحثني اإلجتامعيني؛   

يحيل األحداث املوَدعني )النزالء( إىل األطباء يف    

اإلصالحية؛

يتِّبع مبادئ األخالق وقواعد اإلصالحية    

وسياساتها؛

يُعلِم املرىض عن أي قيود عىل الرسية وحامية    

الرسية؛

د الحاالت التي تستوجب خرق الرسية بناء     يُحدِّ

عىل إعتبارات عالجية أو أمنية حيث ميكن خرق 

الرسية عندما يتعرَّض السجناء لخطر إلحاق رضر 

جسيم بأنفسهم أو بغريهم؛

لديه حرية اتخاذ قرار وتحمل مسؤولية هذا    

 القرار املستند إىل املبادئ األخالقية.
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المؤهالت

أن يكون حائزاً عىل إجازة جامعية يف التمريض    

من جامعة معرتف بها؛

أن يكون لديه خربة يف مجال العمل يف اإلصالحية    

ال تقل مدتها عن خمس سنوات؛ 

أن يكون قد تلقَّى تدريباً عملياً: دورات    

التمريض األويل التي تغطي اإلسعافات األولية 

مة تشمل  والرعاية املبارشة للمريض ودورات متقدِّ

االحصاءات واملامرسة الرسيرية؛ 

مهارات التمريض، ومهارات التواصل ومهارات    

بناء الفريق: التدريب عىل املهارات التمريضية 

وتشمل القدرة عىل سحب الدم وكيفية تنفيذ 

الرعاية األساسية للجروح؛

القدرة البدنية عىل أداء الوظيفة والحفاظ عىل    

سالمة املريض؛

قدرة عىل العمل مع مجموعة ومهارات جيدة يف    

القيادة )شخصية القائد(؛

إعادة توجيه التأهيل؛   

الوعي الذايت؛   

مستوى عايل من الوعي باملسائل األمنية    

واإلجراءات والسياسات التي تحكم عمل اإلصالحية؛ 

تبنِّي نهج يف العمل يقوم عىل مبادئ اإلحرتام    

وعدم التمييز وعدم إطالق األحكام؛

القدرة عىل التعامل مع املخاطر وإدارتها.    

بيئة العمل

إستخدام االحتياطات التمريضية واللقاحات    

واستخدام قفازات وأقنعة لتقليل خطر العدوى.

الوصف الوظيفي للباحث االجتماعي

المسؤوليات:

يعطي املشورة املهنية العامة واألكادميية    

واالجتامعية والشخصية للنزالء.

يقيّم سلوك األحداث املوَدعني )النزالء( ويراقب    

د متى تم إحراز تقدم  آثار الربامج العالجية أي يُحدِّ

من خالل برامج العالج.

م املحرز     يُعّد التقارير حول وضع األحداث والتقدُّ

لتقدميه إىل مجلس إطالق االفراج املرشوط.

م املساعدة يف تنظيم برنامج اإلصالحية العام     يقدِّ

فيام خص كل نزيل.

يرشح عن اإلصالحية وبرنامجها للنزالء.   

يشارك يف جلسات االستامع عن سوء السلوك.   

يُجري جلسات استامع لتحديد ما هي أنواع    

املمتلكات الشخصية التي يحق للنزيل باقتنائها.

يحتفظ بالسجالت ذات الصلة بالعمل.   

يتابع كل قضية وتاريخها لتوفري املعلومات    

الالزمة والشاملة عنها الستخدامها من قبل األطباء 

النفسيني واإلداريني للتقييم والتخطيط والستخدامها 

يف االفراج املرشوط.
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يقابل األحداث املوَدعني )النزالء( وعوائلهم    

وغريهم من األفراد املهتمني أو الوكاالت.

يجتمع مع مجموعات األحداث املوَدعني    

)النزالء( لحل املشكالت ورشح القواعد وإعطاء 

التعليامت.

يجتمع مع املوظفني اإلداريني والطبيني من أجل    

صياغة الخطط ملهام العمل والتدريب يف اإلصالحية 

وإعداد برامج االفراج املرشوط.

يشارك يف وضع وتنفيذ السياسات وبرامج خاصة    

باألحداث املوَدعني )النزالء( الذين يعانون مشكالت 

اإلدمان.

يويص باالنضباط أو االمتيازات اإلضافية للنزالء    

لتشجيع السلوك الجيد.

يعمل بشكل وثيق ومتواصل مع املعالج النفيس    

بغية متابعة حالة الحدث املودَع )النزيل( ووضع 

الربنامج املناسب له ومتابعة مدى تجاوبه مع 

العالج.

إحالة األحداث املوَدعني )النزالء( إىل األطباء يف    

اإلصالحية.

إحالة األحداث املوَدعني )النزالء( إىل املعالج    

النفيس يف اإلصالحية.

حدود المسؤوليات والصالحيات:

يتبع إدارياً ملدير مكتب الخدمات اإلجتامعية؛   

يضع تقارير عن التقييم االجتامعي للنزيل؛   

يعمل بصورة مبارشة مع املعالجني النفسيني؛   

يحيل األحداث املوَدعني )النزالء( إىل األطباء يف    

اإلصالحية، السيام املعالج النفيس عند الرضورة؛

يقدم  التوصيات املتعلقة ببيئة الحدث املودَع    

)النزيل( يف اإلصالحية، من حيث املسكن وطرق 

التعاطي معه وما شابه؛

يعمل عىل التنسيق بغية تحقيق التوازن بني    

توفري األمن ومعالجة احتياجات الحدث املودَع 

)النزيل( يف مجال الصحة النفسية والعقلية؛ 

يتَِّبع مبادئ األخالق وقواعد اإلصالحية    

وسياساتها؛

يُعلِم املرىض عن أي قيود عىل الرسية وحامية    

الرسية؛

د الحاالت التي تستوجب خرق الرسية بناء     يُحدِّ

عىل إعتبارات عالجية أو أمنية حيث ميكن خرق 

الرسية عندما يتعرَّض السجناء لخطر إلحاق رضر 

جسيم بأنفسهم أو بغريهم؛

لديه حرية اتخاذ قرار وتحمل مسؤولية هذا    

القرار املستند إىل املبادئ األخالقية.

المؤهالت:

أن يكون حائزاً عىل إجازة جامعية يف علم    

االجتامع أو العمل اإلجتامعي من جامعة معرتف 

بها؛

أن يكون لديه خربة يف مجال العمل يف اإلصالحية    

ال تقل مدتها عن خمس سنوات؛
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الحافز وااللتزام؛   

القدرة عىل متكني األحداث املوَدعني )النزالء(    

رون إمكانياتهم ونقاط القوة لديهم؛ وجعلهم يقدِّ

القدرة عىل حل املشكالت؛   

إتّباع نهج ُمنظَّم؛   

قدرة عىل العمل مع مجموعة ومهارات جيدة يف    

القيادة )شخصية القائد(؛

إعادة توجيه التأهيل؛   

الوعي الذايت؛   

مستوى عايل من الوعي باملسائل األمنية    

واإلجراءات والسياسات التي تحكم عمل اإلصالحية 

تبنِّي نهج يف العمل يقوم عىل مبادئ اإلحرتام    

وعدم التمييز وعدم إطالق األحكام

القدرة عىل التعامل مع املخاطر وإدارتها    

الوصف الوظيفي للمعالج النفسي

يعمل املعالج النفيس بشكل رئييس مع األحداث    

املوَدعني لتقديم الدعم واملشورة الالزمني ملساعدة 

األحداث عىل التكيُّف مع ظروف حياتهم والتعامل 

السليم مع مشكالتهم. يشمل عمل املعالج النفيس 

تطوير تقنيات التدخُّل وبرامج العالج ومراقبتها.

يطوِّر برامج عالجية لألفراد أو املجموعات    

لتحديد حاجات األحداث النفسية ومساعدتهم عىل 

فهم هذه اإلحتياجات وتأثريها يف سلوكهم. يشمل 

ذلك أيضاً مساعدة األحداث عىل تعديل سلوكياتهم 

وإدارة مشاعرهم بشكٍل سليم. عىل سبيل املثال، 

مساعدة األحداث يف السيطرة عىل مشاعر الغضب 

أو القلق.

تقييم الوضع النفيس واإلحتياجات النفسية لدى    

األحداث املوَدعني )النزالء(.

توفري الدعم والتدريب للعاملني والعامالت يف    

اإلصالحية.

الجمع بني الخربة واألساس النظري والعمل    

بشكٍل وثيق مع املهنيني اآلخرين يف مراحل التقييم 

والعالج لألفراد أو للمجموعة.

إجراء التقييم بغية تقدير خطر اإلنتكاسة أي    

العودة الرتكاب جرائم أو االنتحار أو إيذاء النفس 

أو أي سلوك آخر شديد الخطورة.

المسؤوليات:

توثيق نتائج التقييم ورفعها يف تقارير؛   

تقديم املشورة ملدير اإلصالحية حول الحوادث؛   

تطوير تقنيات التقييم النفيس؛   

تنفيذ املشاريع البحثية لتقييم مساهمة مبادرة    

سياسة أو برنامج معني، عىل سبيل املثال استكشاف 

معدالت الترسُّب للذين هم تحت إطالق الرساح 

املرشوط، ودراسة أثر سلوكيات اإلستقواء يف بيئة 

اإلصالحية، أو تقييم فعالية فريق برنامج املجموعة 

إلدارة الغضب؛

املشاركة يف تنفيذ أو إدارة برامج مختلفة مبا فيها    

الربامج املعرفية السلوكية للمجموعة، والتي تهدف 
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إىل تعديل سلوك املجموعة. عىل سبيل املثال تعزيز 

ال وبرامج عالجية تستهدف  مهارات التواصل الفعَّ

مرتكبي اإلعتداء الجنيس؛

مراقبة طرق العالج )الفردي والجامعي( لضامن    

املعايري والجودة؛

املشاركة يف إجتامعات فريق اإلصالحية؛   

تقديم أدلة يف املحكمة وتقديم املشورة للجان    

إطالق الرساح  املرشوط ومحاكم الصحة العقلية؛

اإلرشاف عىل تدريب موظفي الخدمة يف    

اإلصالحية / إطالق الرساح املرشوط؛

إعداد تقارير تقييم املخاطر؛   

اإلرشاف عىل تقديم الدعم عند وقوع حوادث    

خطرية وبعد ذلك؛

التنسيق مع موظفي وضباط اإلصالحية والعاملني    

االجتامعيني وضباط مراقبة إطالق الرساح املرشوط 

وممثلني عن النظم القضائية، وتقديم املشورة لهم.

حدود المسؤوليات والصالحيات:

يتبع إدارياً ملدير مكتب الخدمات اإلجتامعية؛   

يضع تقارير عن التقييم النفيس للنزيل؛   

يعمل بصورة مبارشة مع الباحثني اإلجتامعيني؛   

يحيل األحداث املوَدعني )النزالء( إىل األطباء    

يف اإلصالحية، السيام اختصايص األمراض النفسية 

)الطبيب النفيس(؛

يقدم التوصيات املتعلقة ببيئة الحدث املودَع    

)النزيل( يف اإلصالحية، من حيث املسكن وطرق 

التعاطي معه وما شابه؛

يعمل عىل التنسيق بغية تحقيق التوازن بني    

توفري األمن ومعالجة احتياجات الحدث املودَع 

)النزيل( يف مجال الصحة النفسية والعقلية؛ 

يتَِّبع مبادئ األخالق وقواعد اإلصالحية    

وسياساتها؛

يُعلِم املرىض عن أي قيود عىل الرسية وحامية    

الرسية؛

د الحاالت التي تستوجب خرق الرسية بناء     يُحدِّ

عىل إعتبارات عالجية أو أمنية حيث ميكن خرق 

الرسية عندما يتعرَّض السجناء لخطر إلحاق رضر 

جسيم بأنفسهم أو بغريهم؛

لديه حرية اتخاذ قرار وتحمل مسؤولية هذا    

القرار املستند إىل املبادئ األخالقية.

المؤهالت:

أن يكون حائزاً عىل إجازة جامعية يف علم النفس    

العيادي/ اإلرشاد النفيس من جامعة معرتف بها؛

أن يكون لديه خربة يف مجال العمل يف اإلصالحية    

ال تقل مدتها عن خمس سنوات؛

لديه معرفة مهنية يف مجال علم النفس الجنايئ    

والقانون الجنايئ؛

إملام ووعي بالتدابري املُتَّبعة يف اإلصالحية    

والشؤون املستجدة؛
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متتُّع بالدافعية للعمل وااللتزام؛   

اتباع نهج ُمنظَّم؛   

القدرة عىل متكني األحداث املوَدعني )النزالء(    

رون إمكانياتهم ونقاط القوة لديهم؛ وجعلهم يقدِّ

القدرة عىل حل املشكالت؛   

إتّباع نهج ُمنظَّم؛   

قدرة عىل العمل مع مجموعة ومهارات جيدة يف    

القيادة )شخصية القائد(؛

إعادة توجيه التأهيل؛   

الوعي الذايت؛   

مستوى عايل من الوعي باملسائل األمنية    

واإلجراءات والسياسات التي تحكم عمل اإلصالحية؛ 

تبنِّي نهج يف العمل يقوم عىل مبادئ اإلحرتام    

وعدم التمييز وعدم إطالق األحكام؛

القدرة عىل التعامل مع املخاطر وإدارتها.    

الوصف الوظيفي إلختصاصي الصحة 
البيئية

المسؤوليات: 

الحرص عىل الصحة العامة والعمل عىل الحّد من    

العوامل املُسيئة من خالل التعليم والتشاور. 

العمل مع املهنيني يف اإلصالحية لتوفري بيئة آمنة    

ية. وصحِّ

تقديم  الخربة واملشورة يف ما يتعلَّق بالتايل:

خدمة الغذاء الصحي وسالمة الغذاء   

إمدادات املياه وجودتها   

معالجة مياه الرصف الصحي والتخلص منها   

جودة الهواء الداخيل   

النفايات الصلبة  والخطرة   

الوقاية من الحرائق   

املرافق الرتفيهية والسكن   

القيام بعمليات التفتيش وتعزيز الرشوط    

الصحية إلعداد الطعام والخدمة.

وضع برنامج الخدمات للوقاية من األمراض    

املنقولة باألغذية وتقديم االستشارات يف مجال 

تقنيات التعامل اآلمن مع املواد الغذائية.

االستجابة للشكاوى من الظروف البيئية غري    

الصحية والتحقيق يف الشكاوى وظواهر تفيش 

األمراض.

فحص أنظمة الرصف الصحي يف اإلصالحية.   

تقييم بيئة اإلصالحية لتحديد مدى تطابقها مع    

القوانني السارية.

إعداد تقارير التفتيش عن خدمات األغذية    

والرصف الصحي والحريق والسالمة، وإصدار 

إشعارات باإلنتهاكات وتقديم توصيات من أجل 

إجراء التصحيحات الالزمة.

التحقيق وتقديم تقرير بشأن نوعية الهواء    
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الداخيل وامللوثات البيولوجية.

توفري املعلومات واملشورة والتحقيق من أجل    

تعزيز السلوك الصحي والبيئة الصحية.

رفع تقرير دوري عن وضع الصحة العامة يف    

اإلصالحية إىل مديرها.

وضع خطة مكتوبة للسيطرة عىل الحرشات    

واآلفات. 

مراقبة شؤون الحرائق والسالمة ومسائل الرصف    

الصحي يف جميع أقسام اإلصالحية، مبا يف ذلك 

جميع مرافق العمل والصناعة والتعليم املهني 

وأقسام الخدمات الغذائية.

توفري التدريب لجميع املوظفني املعنيني    

الستكامل عمليات التفتيش الدورية.

استكامل تفتيش شامل ودقيق عن السالمة    

والرصف الصحي يف جميع األماكن بتنسيق عملية 

تفتيش مستقلة للخدمات الغذائية من قبل وزارة 

الصحة.

رفع تقرير يحوي وثائق اإلجراءات التصحيحية    

بجميع النواقص إىل وزارة الصحة بتنسيق عملية 

تفتيش الحريق لالصالحية من قبل املسؤولني 

املحليني يف املحافظة.

تعليم نزالء وموظفي اإلصالحية وإرشادهم عن    

السلوك الصحي والبيئة الصحية.

العمل بشكل وثيق ومتواصل مع مدير    

اإلصالحية وطبيب اإلصالحية بغية متابعة وضع 

الصحة العامة يف اإلصالحية.

حدود المسؤوليات والصالحيات:

يتبع إدارياً ملدير مكتب الخدمات الطبية.   

يعمل بصورة مبارشة مع مدير اإلصالحية و    

وطبيب اإلصالحية.

م التوصيات املتعلقة ببيئة الحدث املودَع     يقدِّ

)النزيل( يف اإلصالحية من حيث املسكن والنظافة 

العامة.

يتَِّبع مبادئ األخالق وقواعد وسياسات    

 اإلصالحية.

المؤهالت:

أن يكون حائزاً عىل إجازة جامعية يف الصحة    

العامة من جامعة معرتف بها؛

يكون لديه خربة يف مجال إختصاصه ال تقل    

مدتها عن خمس سنوات؛

إملام ووعي بالتدابري املُتَّبعة يف اإلصالحية    

والشؤون املستجدة؛

متتُّع بالدافعية للعمل وااللتزام؛   

اتباع نهج ُمنظَّم؛   

قدرة جيدة عىل العمل الجامعي ومهارات    

القيادة؛

الوعي الذايت؛   

مستوى عايل من الوعي باملسائل األمنية    

واإلجراءات والسياسات التي تحكم عمل اإلصالحية؛
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 القدرة عىل التعامل مع املخاطر وإدارتها.   

الوصف الوظيفي لصيدلي اإلصالحية

المسؤوليات:

مراقبة الوصفة الطبية للدواء للتأكد من أن    

العالجات املختلفة متوافقة؛

فحص عيار الدواء وضامن توفّره بشكل صحيح    

وآمن؛

اإلرشاف عىل إعداد األدوية؛   

تقديم خدمة رصف الوصفة الطبية؛ ترتيب    

وتوزيع األدوية والوصفات الطبية للمرىض؛

حفظ سجل للعقاقري الخاضعة للمراقبة ألغراض    

املراقبة القانونية ومتابعة الكمية املُخزَّنة؛

التنسيق مع األطباء حول الوصفات الطبية؛   

تقديم النصح لألطباء يف ما يتعلَّق بأية آثار    

جانبية سلبية من األدوية أو التفاعالت املحتملة مع 

األدوية األخرى / العالجات؛

متابعة ملراجعات إستخدام األدوية، وهي خدمة    

متطورة ملساعدة املرىض عىل فهم كيفية عمل 

األدوية وملاذا ينبغي تناولها؛

رصد ضغط الدم ومستويات الكولسرتول يف الدم؛   

تقديم خدمة فحص السكري؛   

مراقبة امليزانية واإلدارة املالية لصيدلية    

اإلصالحية؛

رشاء األدوية من املورِّد املعتمد؛   

التأكُّد من وجود مخزون كاٍف من األدوية؛   

الحفاظ عىل مخزون من األدوية واملواد    

الكيميائية، مع تاريخ الصنع ورقم الدفعة وتاريخ 

انتهاء الصالحية؛

اإلجابة عن األسئلة التي يثريها املرىض أو مقدمي    

الرعاية الصحية فيام يتعلق بالدواء املقرر أو أي 

دواء آخر رضوري؛

تثقيف مقدمي الرعاية الصحية أو القامئني عىل    

رعاية األحداث املوَدعني )النزالء( املرىض حول 

الصحة واستخدام األدوية - فوائدها وأرضارها؛

مواكبة التطورات الجديدة من خالل التطوير    

املهني املستمر واإلضطالع عىل العقاقري الجديدة 

واستخداماتها.

حدود المسؤوليات والصالحيات:

يتبع إدارياً ملدير مكتب الخدمات الطبية؛   

يعمل بصورة مبارشة مع طبيب اإلصالحية؛    

يتبع مبادئ األخالق وقواعد وسياسات    

اإلصالحية؛

يُعلِم املرىض عن أي قيود عىل الرسية وحامية    

الرسية؛

د الحاالت التي تستوجب خرق الرسية بناء     يُحدِّ

عىل إعتبارات عالجية أو أمنية حيث ميكن خرق 

الرسية عندما يتعرَّض السجناء لخطر إلحاق رضر 
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جسيم بأنفسهم أو بغريهم؛

لديه حرية اتخاذ قرار وتحمل مسؤولية هذا    

القرار املستند إىل املبادئ األخالقية.

المؤهالت:

أن يكون حائزاً عىل شهادة جامعية يف علوم    

الصيدلة من جامعة معرتف بها؛

يكون لديه خربة يف مجال إختصاصه ال تقل    

مدتها عن خمس سنوات؛

مستوى عايل من الوعي باملسائل األمنية    

واإلجراءات والسياسات التي تحكم عمل اإلصالحية؛

القدرة عىل التعامل مع املخاطر وإدارتها.   

الوصف الوظيفي لطبيب األسنان في 
اإلصالحية

طبيب األسنان هو الطبيب املتخصص يف الرعاية 

م الخدمات الوقائية  الصحية لألسنان وهو يقدَّ

والعالجية للمشكالت التي تؤثر عىل الفم واألسنان.

المسؤوليات:

فحص األسنان وتشخيص أحوال أسنان املرىض    

باستخدام أدوات مثل األشعة السينية؛

تقييم خيارات العالج واالتفاق عىل خطط عالج    

مع املرىض؛

تنفيذ العالجات الرسيرية مثل ترميم األسنان    

املترضرة من التسوس وعالج أمراض اللثة؛

تحديد صالحية وصف األدوية املسموح بها من    

قبل النقابة املختصة؛

حفظ سجالت أسنان املرىض؛   

إحالة األحداث املوَدعني )النزالء( إىل األطباء يف    

اإلصالحية؛

إدارة امليزانية والحفاظ عىل مخزون من املعدات    

تثقيف املرىض عن الرعاية الصحية للفم؛   

مواكبة التطورات الجديدة من خالل التطوير    

املهني املستمر.

حدود المسؤوليات والصالحيات:

يتبع إدارياً ملدير مكتب الخدمات الصحية؛   

يستقبل املرىض املحولني اليه من قبل طبيب    

اإلصالحية؛

يصف بعض األدوية املسموح بها من قبل النقابة    

املختصة؛ 

يرتكز يف عمله إىل مبادئ األخالق وقواعد    

اإلصالحية وسياساتها؛

يجدر به إعالم املرىض عن أي قيود عىل الرسية    

وحامية الرسية؛

د الحاالت التي تستوجب خرق الرسية بناء     يُحدِّ

عىل إعتبارات عالجية أو أمنية حيث ميكن خرق 

الرسية عندما يتعرَّض السجناء لخطر إلحاق رضر 

جسيم بأنفسهم أو بغريهم؛

لديه حرية اتخاذ قرار وتحمل مسؤولية هذا    
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القرار املستند إىل املبادئ األخالقية.

المؤهالت:

أن يكون حائزاً عىل شهادة دكتور يف طب    

األسنان من جامعة معرتف بها؛

يكون لديه خربة يف مجال إختصاصه ال تقل    

مدتها عن خمس سنوات؛

مستوى عايل من الوعي باملسائل األمنية    

واإلجراءات والسياسات التي تحكم عمل اإلصالحية؛

القدرة عىل التعامل مع املخاطر وإدارتها.   
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1. طلب رعاية طبية خارج اإلصالحية: الغرض من 

هذه الوثيقة هو نقل الحدث املودَع إىل خارج 

م هذه الوثيقة إىل املسؤول األمني  اإلصالحية. تُقدَّ

بغية إخراج الحدث الحدث املودَع )النزيل( من 

اإلصالحية. يتم تعبئة النموذج من ِقبل الطبيب 

املُعاين يف اإلصالحية. هذه الوثيقة هي مبثابة وثيقة 

طبية قانونية. 

2. بطاقة دخول مستشفى: الغرض من هذه الوثيقة 

هو طلب قبول لدخول مستشفى. يتم تعبئة 

النموذج من ِقبل الطبيب املُعاين يف اإلصالحية، 

ويتم تقديم هذه الوثيقة إىل املستشفى املعني.

3. طلب معاينة خارجية: الغرض من هذه 

الوثيقة هو طلب معاينة من طبيب متخصص 

خارج اإلصالحية يف مؤسسة صحية متعاقدة مع 

اإلصالحية. يتم تعبئة النموذج من ِقبل الطبيب 

املُعاين يف اإلصالحية. ويتم تقديم هذه الوثيقة إىل 

الطبيب يف املؤسسة الصحية املعنية. يوثِّق الطبيب 

يف املؤسسة الصحية نتائج املعاينة يف هذا النموذج.

4. طلب معالجة خارجية: الغرض من هذه الوثيقة 

هو طلب خدمات طبية غري متاحة داخل نطاق 

اإلصالحية مثل الفحوصات املخربية أو الصور 

الشعاعية أو اإلجراءات الرسيرية أو املعالجة 

للحاالت الطارئة )بإستثناء دخول املستشفى( يف 

مؤسسة صحية متعاقدة مع اإلصالحية. يتم تعبئة 

النموذج من ِقبل الطبيب املُعاين يف اإلصالحية 

ويتم تقديم هذه الوثيقة إىل املؤسسة الصحية 

املعنية بتقديم الخدمات الطبية املطلوبة. 

5. طلب إحالة داخلية: الغرض من هذه الوثيقة 

هو طلب إحالة الحدث املودَع )النزيل( )تحويله 

من قسم داخل اإلصالحية إىل قسم آخر( من أجل 

الحصول عىل خدمات طبية أو نفسية أو إجتامعية 

داخل نطاق اإلصالحية. يتم تعبئة النموذج من ِقبل 

الشخص املخوَّل بإحالة الحدث املودَع )النزيل( يف 

اإلصالحية )حارس اإلصالحية، املُمرِّض، الطبيب، 

الباحث االجتامعي، املعالج النفيس، املدرب املهني، 

إلخ( وفقاً لسياسة اإلصالحية. يتم تقديم هذه 

الوثيقة إىل الجهة املعنية بالقيام بالتدابري املرعية 

اإلجراء لتقديم الخدمات املُشار إليها.

6. سجل الحدث املودَع )النزيل( الصحي: يتألف 

السجل الصحي من عدة صفحات. تكون كل صفحة 

مخصصة لنوع من الخدمات الصحية.

 ينبغي أن تدوَّن هوية الحدث املودَع )النزيل(    

عىل كل وثيقة وصفحة من صفحات السجل 

الصحي.

 ينبغي حفظ صفحات السجل وفقاً لرتتيب    

معني لنوع الوثائق وتاريخ الوثيقة من األحدث إىل 

األقدم.

يتألف السجل الصحي من التايل:

- فهرس )قامئة املفردات(

- الهوية

نماذج
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- املايض الطبي

- النظر والسمع

- صحة عامة

- األسنان

- املعاينة النفسية

- إستشارات اإلختصاصيني

- اإلستشارات الخارجية

- اإلستشفاء

- الوصفات الطبية )من داخل أو من خارج 

اإلصالحية(

- نتائج التحاليل املخربية  )ينبغي أن يتم توقيعها 

من قبل الطبيب املعاين يف اإلصالحية كدليل 

لإلضطالع عىل النتائج( 

- نتائج اإلجراءات التشخيصية )ينبغي أن يتم 

توقيعها من قبل الطبيب املعاين يف اإلصالحية 

كدليل لإلضطالع عىل النتائج(

- التقارير الطبية )ينبغي أن توقع من قبل الطبيب 

املعاين يف اإلصالحية كدليل لإلضطالع عىل النتائج(

 Medication( سجل إدارة الدواء -

Administration Record( )ينبغي أن توقَّع 
من قبل كل ممرض أعطى الدواء للنزيل(
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اإلستشارات الخارجية

إسم 
المؤسسة 

الصحية
الطبيب 
المعاين

تاريخ 
تاريخ الزيارة المقبلةالوصفات والفحوصات المطلوبةنتيجة اإلستشارةاإلستشارة
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إسم 
المؤسسة 

الصحية
الطبيب 
المعاين

تاريخ 
تاريخ الزيارة المقبلةالوصفات والفحوصات المطلوبةنتيجة اإلستشارةاإلستشارة
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اإلستشفـــــاء

إسم 
المستشفى

تاريخ 
الدخول

تاريخ 
الخروج

الطبيب 
الوصفات العمل الطبــي سبب الدخولالمعالج 

المطلوبة 
إسم وتوقيع 

المسؤول
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إسم 
المستشفى

تاريخ 
الدخول

تاريخ 
الخروج

الطبيب 
الوصفات العمل الطبــي سبب الدخولالمعالج 

المطلوبة 
إسم وتوقيع 

المسؤول
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إسم المؤسسة 
ملخص عن النتيجةنوع التحاليلتاريخ إجراء الفحوصاتالصحية

التحاليل المخبريــــة
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إسم المؤسسة 
الصحية

تاريخ إجراء العمل 
ملخص عن النتيجةالعمل التشخيصيالتشخيصي

األعمـال التشخيصية )أشعــــة & تنظيـــر(
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التشخيص ونوع نوع المرضتاريخ التقريررقم التقرير
المعالجة

التقاريـــــــر الطبيــــــــة
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رقم 
متسلسل

إسم الدواء- التاريخ والوقت
عياره-شكله

الجرعة 
المعطاة-

الوحدة

االمضاءمالحظات

سجل إدارة الدواء
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طلب معالجة خارجيــة

عدد: .........................  مستوصف إصالحية ...................        
   

تاريخ:      /      /  رقم التسجيل في سجل المعاينات: .............   
      

اإلسم والشهرة: ..............................................      إسم المؤسسة الصحية: ........................... 
  

رقم النزيل: ..............   تاريخ الوالدة:     /      /       
     

الشكوى الرئيسية: ..............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

نوع المعالجة المطلوبــة: ......................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................

     

نوع البحث المطلوب: ............................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................

توقيع وختم الطبيب المعاين
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طلب معاينــة خارجيــة

عدد: .........................  مستوصف إصالحية ...................        
   

تاريخ:      /      /  رقم التسجيل في سجل المعاينات: .............   
      

اإلسم والشهرة: ..............................................     إسم المؤسسة الصحية: .................................... 

نوع االختصاص: ...................................... رقم النزيل: ..............   تاريخ الوالدة:     /      /  

نوع المعاينة المطلوبــة

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

...............................................................
توقيع وختم الطبيب المعاين في المؤسسة الصحية

نتيجــة المعاينــة في المؤسسة الصحية

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

...............................................................
توقيع وختم الطبيب المعاين في المؤسسة الصحية
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بطاقة دخول الى مستشفى ..................................................

اصالحية................... 

عــدد:.....................

تاريــخ:......./........./..... 

اإلسم والشهرة.......................................................     تاريخ الوالدة:     /      /

رقم النزيل:.............        
  

تاريخ الدخول:     /       /        
 

ICD10...........................................الشكوى الرئيسية: ................................................   الرمز الطبي

نوع المعالجة المطلوبة......................................   مدة اإلسشفاء األساسية.........................................

نوع العمل الطبي أو الجراحي المطلوب .............................. رمز العمل الجراحي ..............................

عنوان الشخص المتوجب تبليغه عند اإلقتضاء ......................................................................................

................................................................................................................................................................

في        /          /        
 

................................................

توقيع وختم الطبيب المعاين
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طلب رعاية طبية خارج اإلصالحية

المستوصف في  اإلصالحية  ............................

عــدد:.....................

تاريــخ:......./........./.....       

       

بشأن :     دخول مستشفى         أعمال طبية خارجية

       

إسم ورقم النزيل:         

تبين أنه مصاب:        

       

األعمال الطبية المطلوبة:      
 

إسم المؤسسة الصحية:      
 

تعليمات خاصة:       

المستلــــم:       

التوقيــــع:         

      

  

................................................

توقيع وختم الطبيب المعاين
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طلب إحالة داخلية

عــدد:......................... اصالحية...................      

تاريــخ:......./........./..... اإلسم والشهرة.......................................................                     

اجتماعية      طبية        نفسية  تاريخ الوالدة:     /      /    رقم النزيل:.............      نوع الخدمة المطلوبة: 
        

 

سبب اإلحالة: ...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................
       

        

إسم وصفة طالب االحالة:  ................................. 

................................................
توقيع طالب االحالة

................................................

توقيع وختم الطبيب المعاين
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المراجع

1. http://www.bop.gov Federal Bureau of Prisons.

2. http://www.drc.ohio.gov Ohio Department of Rehabilitation and 
    Correction

3. http://www.mehaonline.org Minnesota Environmental Health 
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