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أهداف الجزء الرابع

يهدف هذا الجزء إىل توفري مادة تدريبية متّكن القادة الدينيني من العمل مع أقرانهم بهدف بناء أو تعزيز معارفهم ومواقفهم 

رات.  اإليجابية ومهاراتهم املرتبطة بالتواصل وكسب التأييد حول الحّد من مخاطر استخدام املخدِّ

مضمون الجزء الرابع

يتألف هذا الجزء من فصلني؛ يُعنى الفصل األول بالشق النظري للتدريب. أما الفصل الثاين فيتناول الشق العميل من التدريب 

من خالل اقرتاح خطط لجلسات تدريبية. 

الفصل األول: مهارات التدريب - من التخطيط إىل التقييم 

التقييم.  التدريب ويقرتح مناذج لربنامج تدريب وألدوات  الفصل األول مواضيع ذات عالقة بتخطيط وتنفيذ وتقييم  يتناول 

باإلضافة إىل تعريف التدريب التفاعيل ومبادئه وأدوار وخصائص القائد الديني املُدرّب ومهارات إدارة الجلسة التدريبية. 

الفصل الثاين: خطط الجلسات التدريبية 

رات  يشمل هذا الفصل تصاميم لجلسات تتناول مواضيع األجزاء الثالثة من رزمة القادة الدينيني حول الحد من استخدام املخدِّ

رات، الوصم  رات واملخاطر التي يتعرّض لها، األمراض التي قد يصاب بها مستخدم املخدِّ رات، مستخدم املخدِّ وتحديدا: املخدِّ

رات  رات، التواصل لتغيري السلوك، كسب التأييد ودور القادة الدينيني يف مشكلة املخدِّ والتمييز، الحّد من مخاطر استخدام املخدِّ

والحّد من مخاطر استخدامها. تُفّصل خطة كل جلسة موضوع الجلسة، أهدافها، مدتها، خطوات تنفيذها، مستندات العمل، 

واملواد الالزمة للتنفيذ.    

كيفية استخدام هذا الجزء

من املمكن استخدام هذا الجزء لتخطيط، وتنظيم، وتنفيذ، وتقييم تدريب حول املوضوع بحسب اسرتاتيجية التدخل التي تم 

اختيارها )الرجاء، أنظر الفصل األول(. من املهم، قراءة الفصل األول الذي يعطي معلومات مساعدة لتخطيط التدريب، ومن 

ثم االطالع بتمعن عىل خطط الجلسات يف الفصل الثاين والتي تساعد أيضا عىل التجهيز للتدريب. كام أنه قبل تنفيذ التدريب، 

عىل القائد الديني املُدرّب أن يراجع مضمون املواضيع التي ستطرح خالل التدريب واملوّسع يف األجزاء الثالثة األوىل من الرزمة.
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رات بهدف بناء قدراتهم لتأدية دور فّعال يف هذه الجائحة،  إّن تدريب القادة الدينيني حول الحد من مخاطر استخدام املخدِّ

يتضّمن خطوات أي مرشوع وهي التخطيط، التنظيم، التنفيذ واملتابعة والرصد والتقييم. 

التخطيط لتدريب القادة الدينيين: ماذا؟ من؟ لماذا؟ متى؟ أين؟  كيف؟ 

رات، وبناء  يتضمن التخطيط تحديد احتياجات املشاركني واملشاركات من التدريب مبا يتعلق بالحد من مخاطر استخدام املخدَّ

عليه تحديد االهداف من التدريب وصوال إىل اختيار اسرتاتيجية التدخل األفضل. يف هذه املرحلة أيضاً يتم اإلجابة عىل األسئلة 

التالية: ماذا؟ ملن؟ متى؟ كيف؟ مع من؟ ملاذا؟

المشاركون والمشاركات

تحديد من هم القادة الدينيني الذين سيتم العمل معهم)هن( لبناء قدراتهم)هن(، وما هي احتياجاتهم)هن( وكيف سيتم 

اختيارهم)هن(.

• إىل 	 اإلنتامء  الخربات،  التعليمي،  املستوى  العمل،  الجنس، مكان  العمر،  مثالً:  املشاركني واملشاركات  اختيار  تعيني معايري 

مؤسسة دينية من عدمه، املركز الوظيفي يف املؤسسات وغريها من املعايري.  

• دراسة احتياجات الفئة التي تم اختيارها لجهة املعلومات واملهارات واملواقف املرتبطة باملواضيع املطروحة يف الرزمة. ميكن 	

القيام بذلك من خالل إجراء مقابالت مع املختصني، مجموعات نقاش هادفة مع القادة الدينيني، اإلطالع عىل دراسات 

ووثائق متوفرة، تعبئة استامرة وغريها. 

• يف حال تم استخدام استامرة: 	

يتم ملئ االستامرة من قبل املشاركني واملشاركات قبل التدريب  |

تجمع وتفرز ويتم تحليلها  |

يتم قبول من تنطبق عليهم املعايري |

كام يُعّدل الربنامج واملضامني لتكون مالمئة لالحتياجات.  |

الفصل األول
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• الناشطة واحرتام 	 التدريبية  الطرق  التفاعل وتطبيق  يتعدى 20 مشارك)ة( لضامن  املشاركني/ات عىل أن ال  تحديد عدد 

توقيت الجلسات كام ورد يف الفصل الثاين من هذا الدليل. 

األهداف

األهداف عىل  تُحدد  واملشاركات.  املشاركني  احتياجات  دراسة  بناء عىل  تحديدها  يتم  التدريب  بنهاية  املنتظر  التغيري  تُظهر 

مختلف املستويات:

• الهدف العام للتدريب: بناء قدرات القادة الدينيني لتمكينهم من لعب دور فّعال يف آفة املخّدرات ودعم اسرتاتيجية الحد 	

رات وبرامجها والرتويج لها.    من مخاطر استخدام املخدِّ

• األهداف الخاصة:	

فيها  | مبا  ونتائج ذلك  استخدامها  أسباب  أنواعها،  أصنافها،  رات؛  باملخدِّ يتعلق  مبا  الدينيني  القادة  تعزيز معلومات 

رات، طرق انتقالها وطرق الوقاية منها وغريها. األمراض التي قد يصاب بها مستخدمي املخدِّ

رات ومحاولة جعلها أكرث إيجابية وتبيان أثر الوصم  | بلورة مواقف واتجاهات القادة الدينيني من مستخدمي املخدِّ

والتمييز عىل مختلف األصعدة.  

رات وبرامجها. | تعزيز معلومات القادة الدينيني املرتبطة باسرتاتيجية الحّد من مخاطر استخدام املخدِّ

تعزيز قدرات القادة الدينيني للقيام بتدّخالت التواصل لتغيري السلوك. |

تعزيز مهارات القادة الدينيي للقيام بكسب التأييد للحد من مخاطر استخدام املخدرات. |

رات والحّد من مخاطر استخدامها. | تحفيز القادة الدينيي عىل لعب دور فّعال يف مشكلة املخدِّ

• األهداف التعليمية: مرتبطة بالتغيري املرغوب بعد كل جلسة من الجلسات )الرجاء، مراجعة خطط الجلسات التدريبية يف 	

الفصل الثاين(. ما ييل جدول باألهداف التعليمية لكل موضوع من املواضيع املطروحة يف الدليل.
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األهداف التعليميةالمواضيع

رات املخدِّ

تعريف•املخّدرات،•أصنافها•وأنواعها•واملصطلحات•ذات•العالقة؛ •	

تحديد•طرق•االستخدام•وأثر•وتأثري•واالرتهان/التبعية•كل•صنف•من•األصناف؛ •	

تعريف•الجرعة•الزائدة•وعالماتها•بحسب•كل•صنف•من•األصناف. •	

رات  مستخدم املخدِّ

واملخاطر التي يتعرّض 

لها

رات؛ تعريف•مستخدم•املخدِّ •	

رات؛ تحليل•اسباب•استخدام•املخدِّ •	

تعداد•نتائج•ومخاطر•استخدام•املخّدرات•عىل•مختلف•األصعدة. •	

األمراض التي قد يصاب 

بها مستخدم املخدرات 

تعريف•االلتهابات•املنقولة•جنسيًّا،•عدوى•الكبد•الفريويس•»ج«•و«ب«،•فريوس•نقص• •	

       املناعة البرشّي/اإليدز، والسل؛

تحديد•طرق•االنتقال•وطرق•الوقاية؛ •	

تحديد•كيفية•اكتشاف•اإلصابة•والعالج. •	

الوصم والتمييز 

تعريف•الوصم•والتمييز؛ •	

تحديد•أسباب•الوصم؛• •	

تحليل•الرتجمة•الفعلية•للوصم؛ •	

تعداد•آثار•الوصم•والتمييز•عىل•عدة•مستويات. •	

الحد من مخاطر 

استخدام املخّدراتِّ

رات؛ تعريف•الحّد•من•مخاطر•استخدام•املخدِّ •	

رات؛• تحليل•أهمية•وغاية•الحّد•من•مخاطر•استخدام•املخدِّ •	

رات•ومبادئها؛ تعداد•برامج•الحّد•من•مخاطر•استخدام•املخدِّ •	

تفصيل•بعض•هذه•الربامج؛ •	

تحليل•رشوط•نجاح•الحّد•من•املخاطر. •	
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التواصل لتغيري السلوك

تعريف•التواصل•لتغيري•السلوك؛ •	

تحديد•أهمية•التواصل•لتغيري•السلوك•ومعايري•ضامن•فعاليّة•هذه•الربامج؛ •	

تعريف•السلوك•الصحي؛ •	

تعداد•مراحل•تغيري•السلوك•الشخيّص•واسرتاتيجيات•وقنوات•التواصل•ذات•العالقة؛ •	

تحليل•عملية•التواصل•الفّعال•ورسائل•التواصل•الفّعالة؛• •	

تحديد•خطوات•القيام•بتدّخالت•التواصل•لتغيري•السلوك. •	

كسب التأييد

تعريف•كسب•التأييد؛ •	

تحديد•خطوات•عملية•كسب•التأييد؛ •	

الرّد•بالحجج•والوقائع•عىل•اّدعاءات•وحجج•رافضة•لربامج•الحّد•من•مخاطر•استخدام •	

رات؛        املخدِّ

استخدام•النصوص•الدينية•الداعمة•خالل•قيامهم•مبواجه•اإلدعاءات. •	

دور القادة الدينيني يف 

رات والحد  مشكلة املخدِّ

من مخاطر استخدامها 

رات•والحّد•من•مخاطر•استخدامها؛ تحديد•دور•القادة•الدينيني•يف•مشكلة•املخدِّ •	

رات. تحليل•إعالن•بريوت•للقادة•الدينني•للحد•من•استخدام•املخدِّ •	

تنقسم األهداف التعليمية إىل أهداف عىل صعيد املعرفة، وأخرى عىل صعيد املهارات وأخرى عىل صعيد املواقف. 

أهداف املعارف: تشري إىل املعلومات التي سيتم تزويد املشاركني/ات. مثالً: يف نهاية الجلسة، سيتمّكن  كافة املشاركني/ات من 

رات. تعداد برامج اسرتاتيجية الحد من مخاطر استخدام املخدِّ

أهداف املهارات )مهارات حس حركية ومهارات حياتية(: مُتّكن املشاركني/ات من القيام بعمل ما أو تطبيق املعارف املكتسبة. 

مثالً: عند االنتهاء من الجلسة، سيتمكن %80 من املشاركني/ات من استخدام اللوح القالب بالشكل الصحيح إذا ما أعطيوا 

املعدات املطلوبة. أو عند االنتهاء من الجلسة، سيتمكن %60 من املشاركني/ات من التواصل بفّعالية خالل التدريب.  
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أهداف املواقف: تتعلق باملواقف/االتجاهات التي سيتم تغيريها أو تعزيزها لدى املشاركني/ات. مثالً: عند االنتهاء من الجلسة، 

سيتمكن %50 من املشاركني من إتخاذ موقف إيجايب من اسرتاتيجية الحد من مخاطر استخدام املخّدرات. 

تتميز بأنها مفّصلة ويجب أن تكون ذكية )SMART( أي: 

• محددة )Specific(: تطلب عمالً محدداً عرب استخدام أفعال محددة وغري قابلة لعدة تفسريات عند الصياغة.	

• قابلة للقياس )Measurable(: وذلك عرب استخدام مؤرشات متكننا من قياس مدى تحقيق الهدف.	

• مناسبة )Appropriate(: تتالءم واملشاركني واملشاركات والغاية من التدريب.	

• واقعية )Realistic(: من املمكن تحقيقها بشكل موضوعي.	

• محددة زمنياً )Time Bound(: مرتبطة بزمن محدد لتتحقق.	

املضمون

املعلومات التفصيلية واملتعلقة باألهداف التعليمية للمواضيع التي يتطرق لها التدريب. تم ترتيب املضمون بشكل متسلسل 

ومنطقي ليتامىش مع األهداف التعليمية. وتتناول األجزاء 1 إىل 3 مضامني املواضيع املطروحة يف خطط الجلسات. 

الطرائق والوسائل التدريبية

عادة، ما يتم اختيار طرائق التدريب املناسبة بعد تحديد األهداف واملضمون املتعلق بهذه األخرية. وتفّصل خطط الجلسات يف 

الفصل الثاين خطوات وطرائق التدريب التي تم اختيارها.

سري الجلسات

تسلسل مراحل املوضوع والطرق التدريبية املستخدمة لكل مرحلة والوقت املخصص لكل منها. ويضمن سري الجلسة انتقال 

املشاركني/ات من مرحلة العجز غري الواعي إىل العجز الواعي فالقدرة الواعية وذلك من خالل طرق التدريب املعينة. أما املرحلة 

األخرية والتي تعرف بالقدرة غري الواعية فيصل إليها املشارك)ة( حني ترتجم املعارف واملواقف واملهارات بسلوكيات ميارسها يف 

حياته اليومية بطريقة تلقائية. 
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املوارد لتنفيذ الجلسات

عبارة عن الئحة باملوارد البرشية واملواد واملنشورات التي نحتاجها لتنفيذ التدريب وجلساته. وما ييل الئحة أساسية باملواد 

والوسائل التي تحتاجها الورشة التدريبية التي نحدد بصددها: 

• أقالم للمشاركني/ات، ملفات املشاركني/ات.	

• رشيط الصق صديق للحائط/البيئة، بطاقات ملونة مختلفة األحجام واألشكال، بطاقات األسامء، مقص، كبّاسة، خرامة، إلخ.	

• اللوح القالب واألوراق واألقالم املناسبة له.	

• حاسوب، جهاز عرض وشاشة للعرض يف حال توفرت، وصلة كهربائية.	

• املواد األخرى التي نحتاجها لتنفيذ مختلف الجلسات )الرجاء، مراجعة الفصل الثاين من هذا الجزء(.  	

• األدبيات/املراجع/القراءات التي سيتم توزيعها عىل املشاركني/ات.	

اسرتاتيجية التدخل 

أي الطريقة التي ستتبع لتحقيق النتائج. فيام ييل عدة اقرتاحات السرتاتيجيات مختلفة ميكن اعتامدها.

االحتامل األول: ورشة تدريبية واحدة تتناول كافة املواضيع املطروحة.  . 1

رات والثانية حول التواصل وكسب التأييد وأدوار . 2 االحتامل الثاين: ورشتني تدريبيتني؛ األوىل تتناول املواضيع املرتبطة باملخدِّ

القادة الدينيني.  

االحتامل الثالث: جلسات تدريبية منفصلة. . 3

من املهم، التفكري باملعايري أدناه الختيار أنسب االسرتاتيجيات وهي:

• ظروف املشاركني واملشاركات: إمكانية االلتزام، إمكانية التفرغ، احتياجاتها لجهة املوضوع.	

• ظروف املدرّب)ة( وفريق العمل: توفرهم وتواجدهم يف نفس أوقات تواجد املشاركني واملشاركات والقدرة عىل التنظيم املتكرر.	

• اللوجيستيات املتوفرة: القاعة، املساعدات السمعية البرصية، النقل وغريها.	

• املوارد املالية املتاحة. 	

واألخذ باإلعتبار أنه عندما تكون أيام التدريب متتالية، يصبح هنالك ضخ لكّم كبري من املعلومات يف فرتة زمنية قصرية مقارنة 

بإمكانية التعمق باملوضوع  والتمرس عىل املهارات واملعلومات املكتسبة يف حال كانت أيام التدريب متباعدة قليالً. 
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االحتامل األول: ورشة تدريبية واحدة تتناول كافة املواضيع املطروحة

املدة: يومان ونصف اليوم مبعدل 6 ساعات عمل يومياً يضاف إليها مدة االسرتاحات. 

برنامج العمل:

اليوم الثالثاليوم الثانياليوم األولالتوقيت

االفتتاح اليوميحضور وتسجيل9:00-8:30

10:30-9:00
جلسة االفتتاح

 )ساعة ونصف(

الوصم والتمييز

 )ساعة ونصف(

كسب التأييد 

)ساعتان(

اسرتاحة10:30

13:00-11:00
رات  املخدِّ

)ساعتان(

الحّد من مخاطر استخدام 

رات  املخدِّ

)ساعة ونصف(

كسب التأييد – تابع

)نصف ساعة(

دور القادة الدينيني يف مشكلة 

رات والحّد من مخاطر  املخدِّ

استخدامها 

)ساعة(

التواصل لتغيري السلوك

)نصف ساعة(

اختتام الورشة التدريبية

)نصف ساعة(

اسرتاحة غداء13:00
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15:00-14:00

رات واملخاطر  مستخدم املخدِّ

التي يتعرض لها

التواصل لتغيري السلوك – تابع)ساعة(

)ساعتان ونصف(

 يتخلل هذه الجلسة اسرتاحة مدتها 

15 دقيقة
16:45–15:00

األمراض التي قد يصاب بها 

رات مستخدم املخدِّ

)ساعة ونصف(

 يتخلل هذه الجلسة اسرتاحة مدتها 

15 دقيقة

اختتام وتقييم اليوماختتام وتقييم اليوم16:45

التأييد وأدوار  رات والثانية حول التواصل وكسب  االحتامل الثاين: ورشتني تدريبيتني؛ األوىل تتناول املواضيع املرتبطة باملخدِّ

القادة الدينيني.

املدة: يوم ونصف للورشة األوىل ويوم كامل للورشة الثانية مبعدل 6 ساعات عمل يومياً يضاف إليها مدة االسرتاحات. 

برنامج عمل الورشة األوىل:

اليوم الثانياليوم األولالتوقيت

االفتتاح اليوميحضور وتسجيل9:00-8:30

جلسة االفتتاح10:30-9:00

)ساعة ونصف(

الوصم والتمييز

)ساعة ونصف(

اسرتاحة10:30
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13:00-11:00
رات املخدِّ

)ساعتان(

رات  الحّد من مخاطر استخدام املخدِّ

)ساعة ونصف(

اختتام وتقييم اليوم

اسرتاحة غداء13:00

رات واملخاطر التي يتعرض لها15:00-14:00 مستخدم املخدِّ

)ساعة(

رات15:00–16:45 األمراض التي قد يصاب بها مستخدم املخدِّ

)ساعة ونصف(

يتخلل هذه الجلسة اسرتاحة مدتها 15 دقيقة

اختتام وتقييم اليوم16:45

برنامج عمل الورشة الثانية:

اليوم الثالثالتوقيت
افتتاح اليوم9:00-8:30

التواصل لتغيري السلوك  )ساعة ونصف(10:30-9:00

اسرتاحة10:30

التواصل لتغيري السلوك – تابع )ساعة ونصف(12:30-11:00

كسب التأييد )نصف ساعة(13:00-12:30

اسرتاحة غداء13:00

كسب التأييد – تابع )ساعة ونصف(15:30-14:00
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اسرتاحة15:45-15:30

رات والحّد من مخاطر استخدامها )ساعة(16:45-15:45 دور القادة الدينيني يف مشكلة املخدِّ

اختتام الورشة التدريبية )نصف ساعة(16:45

االحتامل الثالث: جلسات تدريبية منفصلة.

من املمكن، تنظيم جلسات تدريبية منفصلة غري متباعدة كثريا لضامن تراكم املعرفة وتخفيف الترسب عىل مستوى الحضور 

واملكتسبات. 

املدة: جلستان عىل األقل أسبوعياً مقّسمة عىل أربعة أسابيع كحد أقىص.

المّدةالمواضيع
ساعة ونصفافتتاح الجلسات

رات ساعتاناملخدِّ

رات واملخاطر التي يتعرّض لها ساعةمستخدم املخدِّ

ساعة ونصفاألمراض التي قد يصاب بها مستخدم املخدرات 

ساعة ونصفالوصم والتمييز 

ساعة ونصفالحد من مخاطر استخدام املخّدراتِّ

3 ساعاتالتواصل لتغيري السلوك

ساعتانكسب التأييد

رات والحد من مخاطر استخدامها  ساعةدور القادة الدينيني يف مشكلة املخدِّ

نصف ساعةاختتام الجلسات
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مكان وزمان ومدة التدريب

يتم تحديد متى ستنعقد الورشة التدريبية و/او جلسات التدريب، مكان إنعقادها، املدة وغريها من األمور ذات العالقة. من 

املهم، أن يكون زمان انعقاد التدريب/الجلسات مناسب للمشاركني واملشاركات.

الميزانية

تُعد ميزانية مفصلة ملختلف األنشطة للقيام بهذا التدريب بحسب النامذج املستخدمة من قبل املؤسسة/املنظمة أو املمولني. 

التنظيم 

يساعد التنظيم املؤسسة/املنظمة عىل القيام بالتدريب بأقل كلفة وأقرص وقت وأكرب إنتاجية. يشمل التنظيم:

• العمل 	 يتألف فريق  العالقات. قد  الوظيفي لكل شخص ولهيكلية  الوصف  األدوار وتحديد  العمل وتوزيع  اختيار فريق 

ترغب  وقد  أسايس  التكوين  هذا  يعترب  اللوجيستي.   واملسؤول  التدريب  ومنسق  املدرّب  من  الدينيني  القادة  لتدريب 

يتم  اآلخرين.  الرشكاء  ومتطلبات  وقدراتها  عملها  طريقة  أهدافها،  بحسب  آخرين  أشخاص  إرشاك  يف  املؤسسة/املنظمة 

تخطيط  بهم يف  املناطة  املستقبلية  األدوار  نجاحههم يف  تضمن  معايري محددة  بناء عىل  الفريق  أعضاء  اختيار مختلف 

وتنظيم وتنفيذ وتقييم التدريب. 

• العريضة 	 الخطوط  أو  الربنامج  إنعقادها،  ومكان  ومدة  تاريخ  مقارباتها،  أهدافها،  التدريبية،  الورشة  عن  ملخص  إرسال 

واملؤسسات  والجمعيات  املنظامت  إىل  األمور  من  وغريها  املشاركة  املشاركني ورشوط  اختيار  معايري  التدريبي،  للربنامج 

املعنية. ويتم ارفاق استامرة املشاركة )ملحق رقم 1( بهدف تعبئتها من قبل املرشحني وإرسالها قبل التدريب.

• تجمع استامرات املرشحني وتفرز ويتم تحليلها وقبول من تنطبق عليهم معايري االختيار.	

• االتصال باملشاركني/ات الذين تم اختيارهم والتأكيد عىل حضورهم مع إعطاء تفاصيل األمور اللوجيستية والربنامج النهايئ 	

وما إىل ذلك من أمور تساعدهم عىل حضور التدريب. 

• عقد اجتامعات تحضريية من قبل فريق العمل. 	

• تفاعل 	 تساهم يف  اختيار طريقة جلوس  للتدريب وفعالياته.  لتكون مريحة ومناسبة  القاعة وتحضريها وتجهيزها  حجز 

املشاركني واملشاركات )حرف الـ U أو طاولة مستديرة أو طاوالت دائرية عىل شكل نضوة حصان(. ويتم إحضار كافة املواد 
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والوسائل التدريبية التي يحتاجها التدريب. 

• التأكد من جهوزية كافة األمور اللوجيستية مبا فيها مكان إقامة املشاركني )يف حال انطبق ذلك( والتنقالت واالسرتاحات 	

ووصول واستقبال املشاركني واملشاركات. 

• اتخاذ قرار مع املعنيني بإقامة افتتاح و/أو اختتام رسمي للتدريب. التحضري لذلك بتحديد برنامج كلامت املعنيني بالتسلسل 	

املطلوب وغريها من األنشطة، باإلضافة إىل االتصال باملعنيني ودعوتهم ثم التأكيد عىل حضورهم. 

• يف حال دعوة اإلعالم لتغطية الفعالية، اإلتصال به مسبقاً. واالتفاق عىل املطلوب »تغطية إعالمية«، و/أو »املشاركة يف 	

رات من قبل مختصني ضمن النرشة  برنامج معني للتحدث عن التدريب«، »طرح موضوع الحد من مخاطر استخدام املخدِّ

نرشة  امللف  يتضمن  قد  عند حضورهم.  واإلعالميات  اإلعالميني  عىل  لتوزّع  ملفات  تحضري  معني«.  برنامج  أو  اإلخبارية 

إعالمية تُعرّف عن التدريب وعن املؤسسات املُنظِّمة بإيجاز، بعض املنشورات ذات العالقة باملواضيع املطروحة، معلومات 

مخترصة وحديثة عن املوضوع والئحة بالرسائل الهادفة لنرشها وبأخصائيني ممكن االتصال بهم. من املهم التعامل مع 

اإلعالم بطريقة مخطط لها مسبقا ومن قبل أشخاص ذو خربة بالعمل يف هذا املجال، ألن اإلعالم قد يكون سيفا ذو حدين.    

• تحضري وطباعة وإمضاء شهادات املشاركة لتوزيعها عىل املشاركني/ات يف جلسة االختتام. 	
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تنفيذ التدريب 

نعني بذلك تنفيذ التدريب بناء لخطة العمل املتفق عليها ومتابعة األمور لحسن سري العمل أثناء التنفيذ. كام تتم متابعة 

التنفيذ بالتأكد من:

• جهوزية مكان عقد التدريب مبا يف ذلك املواد الالزمة للتنفيذ.	

• توفر أجواء داعمة لتنفيذ العمل. 	

• التزام املدربني/ات بالحضور وأداء األدوار املناطة بهم.	

• التزام املشاركني واملشاركات )القادة الدينيني( بالحضور.	

• تنفيذ الورشة التدريبية/الجلسات يف األوقات املخطط لها وبحسب االسرتاتيجية املتبعة.	

• إدخال تعديالت مناسبة ومتابعة تنفيذها.	

تعريف التدريب التفاعلي 

التدريب هو عملية توجيه األفراد لتنمية قدراتهم يف مجال معني يك يصبحوا أكرث فعالية. يُكسب التدريب املعارف واملهارات مبا 

فيها املهارات الحياتية ويؤدي بشكل عام إىل تغيري السلوك واملواقف مام يؤّمن فرص أكرب للتطور والنجاح عىل املدى القريب 

أو البعيد. 

يأخذ التدريب والتطوير عدة أشكال منها الورش التدريبية، ورش العمل، والتوجيه واإلرشاد/املرافقة، أو فرص التعلم األخرى 

لألشخاص إللهامهم وتحّديهم وتحفيزهم عىل أداء مهام منصبهم/عملهم بأفضل ما لديهم من قدرات ويف حدود املعايري التي 

تبادل املعلومات والخربات وتطوير  أو أكرث يتم خاللها  أنها:’’حلقة  التدريبية عىل  الورشة  يضعها املسؤولون. وميكن تعريف 

الورشة يف  بعد  املكتسبات  استخدام  بغية  املحددة  األهداف  تحقيق  سبيل  املشاركة يف  واملجموعة  األفراد  ومواقف  مهارات 

عملهم، دراستهم، وحياتهم‘‘. 

والتدريب عملية مستمرة تجري داخل ورشات التدريب والجلسات وأيضاً خارج اإلطار الرسمي. يتّدرب األشخاص من خالل 

املشاهدات اليومية، العالقات مع اآلخرين، املامرسات واألوضاع التي تواجههم يف حياتهم اليومية.    
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يحاول كل برنامج تدريبي إحداث تغيري إيجايب يف:

• إضافة املعرفة واملهارة	

• تغيري يف املوقف والسلوك	

• تحسني أداء العمل واستمرارية أداء أفضل للعمل	

يرتكز نجاح تحقيق التدريب ألهدافه عىل:

• مدى رغبة املشارك/ة يف حضور التدريب وااللتزام بذلك وتفاعله وبذل الجهد خالل عملية التعلّم والتطور 	

• البيئة التدريبية املادية واملعنوية املناسبة والتفاعلية والتي تعزز عملية التعلّم وغريها	

• قدرات ومعارف ومواقف املدرّب)ة( وأسلوب التدريب.	

أهمية التدريب التفاعلي 

تكمن فوائد التدريب يف:

• رفع مستوى األداء كامً ونوعاً مام يعّزز الثقة بالنفس	

• تحسني العالقات بني األفراد	

• استخدام أفضل للوقت واملوارد	

• زيادة مرونة األشخاص يف التأقلم مع املتغريات	

• تنظيم آلية وأساليب العمل وتعزيز رشوط السالمة	

• تحديد أفضل لألولويات	

• إيجاد لغة ومفاهيم مشرتكة داخل الفريق/املجموعة	

• متكني املؤسسات من تلبية حاجات املجتمعات بطريقة أفضل	

• التحفيز للعمل واملشاركة	

• زيادة اإلنتاجية وتوفري منتجات وخدمات عالية الجودة. 	
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تعود فوائد التدريب عىل جميع املعنيني بشكل مبارش أو غري مبارش؛ فمثالً: تدريب القادة الدينيني يف مؤسسة ما عىل اسرتاتيجية 

رات ودورهم يف ذلك سيؤثر بشكل إيجايب، إضافًة إىل تأثريه عىل املشاركني/ات، عىل املؤسسة  الحد من مخاطر استخدام املخدِّ

رات يف املجتمعات حينها ستتمكن القوة  التي يف حال اعتمدت املنارصة و/أو ساهمت يف توفري برامج الحد من استخدام املخدِّ

املجتمعية من تلبية حاجات مستخدمي املخدرات وبالتايل وقايتهم من األمراض التي يتعرضون لها مام يساهم يف انخفاض هذه 

االمراض يف املجتمعات وعىل املستوى الوطني ويعزز من ثقة مستخدمي املخّدرات بأنفسهم. 

مبادئ التدريب التفاعلي 

التجربة  فيها  مبا  التعلّمية  الخربات  التعلّم من خالل  عملية  واملشاركات كرشكاء يف  املشاركني  التفاعيل عىل  التدريب  يعتمد 

الشخصية وذلك بتوجيه من املدرب)ة(. ويجعل املشارك/ة يفكر، يحلل، يكتشف، يقرر، يتفاعل ويتواصل ضمن بيئة تدريبية 

سليمة يؤمنها املدرب)ة( ويعمل من خاللها عىل توجيه وتصويب األمور.

تتوفر يف التدريبات التي تعتمد األسلوب التفاعيل الناشط املبادئ التالية:

• ارشاك الحضور يف كافة مراحل ومستويات التدريب.	

• البناء عىل معارف، مهارات وخربات املشاركني/ات.	

• اعتامد املرونة والطرائق املتنوعة للوصول ألكرب عدد من املشاركني/ات.	

• توسيع خيارات املشاركني/ات وليس تزويدهم بوصفات وحلول جاهزة.	

• اكتشاف طاقات املشارك)ة( ومساعدته عىل بلورتها.	

• حث املشارك)ة( عىل تدريب ذاته عرب اكتشاف طاقاته وتحديد النقاط الواجب العمل عىل تطويرها والقيام بذلك.	

• مرافقة املشاركني/ات داخل وخارج الجلسات التدريبية.	

• حث املشاركني/ات عىل النجاح و/أو خلق فرص لذلك بهدف تحفيزهم عىل االستمرارية والتقدم يف العمل.	

• اعتبار التدريب فرصة تعلم للمدرب)ة( كام للمشاركني/ات.	

الناشطة عىل نظريات علمية  التفاعيل وطرقه  التدريب  التعلّم. ويرتكز  التي تؤمن عملية  القنوات  التدريب أحد  يعترب  إذا، 

ملخصها أن: 

• هنالك عدة فئات من املتعلمني/ات فمنهم من يُعرف باملتعلم السمعي، ومنهم بالنظري وآخرون باملتعلّم التجريبي. 	
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• هنالك ترّسب للمعلومات واملهارات يف أي عملية تدريب، فام يقوله املدرب)ة( فعليا هو أقل مام أراد قوله. واملشارك)ة( 	

ال يسمع كل ما يقال كام أنه ال يصغي بانتباه إىل كل ما يسمع. زد عىل ذلك أن املشارك)ة( ال يفهم كل ما أصغى إليه وال 

يكتسب كل ما فهمه. هنالك أيضا ترسب بني ما اكتسبه املشارك)ة( وبني ما يستطيع إعادته وتكراره لتبقى يف النهاية كمية 

ضئيلة جدا من املعلومات واملهارات يستطيع املشارك)ة( استعاملها يف حياته اليومية. 

• املشاركون/ات يتذكرون ويستخدمون %10 من ما قرأوه، %20 من ما سمعوه، %30 من ما راؤه، %50 من ما سمعوه 	

ورأوه، %80 من ما قالوه و%90 من ما قالوه وفعلوه.

من هنا، أهمية التنوع يف الخربات التعلّمية بني املريئ واملسموع والتجربة بهدف الوصول إىل أكرب عدد ممكن من املشاركني/

ات وبهدف خفض نسبة الترّسب قدر املستطاع ومتكنّي املشاركني/ات من تذكّر واستخدام األمور التي اكتسبوها من التدريب.  

من دون شك أن اعتامد األسلوب التفاعيل والطرائق الناشطة يف التدريب واملرتكز عىل تعلم املشارك)ة( من خالل التجربة 

معتمداً عىل خرباته الشخصية السابقة يتطلب جهداً أكرب من املدرب)ة( واملشاركني/ات مقارنة باألساليب األخرى املرتكزة عىل 

التلقني. 

مبادئ تعلم الكبار   

التي  لقدراتهم وللمعارف واملهارات واملواقف  الكبار خربة وافرة ويتمتعون مبفهوم ذايت واضح وناضج مدركني  عادة، ميتلك 

يحتاجونها للقيام بعمل ما و/او تحسني أدائهم يف مجال معني. من هنا، يكون الكبار أكرث استعداداً للتعلم. لذلك، يريد الكبار 

تطبيق املعرفة واملهارة املكتسبتني مبارشة ألن طلبهم نابع عن حاجة محسوسة حالية. 

من هنا، عند تدريب الكبار، من املهم جداً: 

• احرتام وتقدير هذه الخربات واستثامرها والبناء عليها.	

• اإلصغاء.	

• عدم التعامل بفوقية، وعدم الحكم املسبق وعدم اإلحراج.	

• السعي إىل أن يشاركوا خرباتهم.	

• العمل عىل اكتساب اهتاممهم واالستمرار بذلك. 	

• تبادل األدوار خالل عملية التدريب. 	
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• التزويد باملعرفة بشكل عميل وقابل لالستخدام املبارش وليس فقط نظري.	

• استخدام وسائل التدريب السمعية البرصية واألمثلة الواقعية والتجربة لنعزز عملية اكتساب النظري.	

• تخصيص الجزء األكرب من عملية التدريب للتطبيق والتمرن والتوجيه عند الطلب.	

• املساعدة عىل تطبيق النظري عىل أوضاع الحياة اليومية.	

عملياً، االلتزام مببادئ تعلّم الكبار، يكون عند:

• استخدام مقدّمة مشوقة.	

• عرض أهداف الجلسة يف بدايتها.	

• ربط موضوع الجلسة ومضمونها بجلسات أو خربات سابقة.	

• رشح خطوات القيام بعمل ما وعرض كيفية تنفيذ هذه الخطوات ومن ثم الطلب من املشاركني/ات تنفيذ هذه الخطوات. 	

• الطلب من املشاركني/ات تطبيق العمل واستخالص الدروس وتحديد النقاط الواجب العمل عىل تحسينها. 	

• التقييم ومدح األعامل الجيدة. 	

• التلخيص يف نهاية الجلسة والرتكيز عىل النقاط األساسية. 	

طرائق ووسائل التدريب الناشط

تتعدد وتتنوع الطرائق الناشطة للتدريب التفاعيل. لكننا، سنتناول يف هذا الجزء فقط طرائق التدريب وأدواته املستخدمة يف 

الفصل الثاين بحيث يتم رشح خطوات استخدامها وبعض النصائح الستخدام أمثل. 
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يلّخص الجدول أدناه خطوات استخدام طرائق تدريبية محدّدة

طرائق التدريب: الطرائق المستخدمة من قبل المدرب)ة( للوصول إلى أهداف محددة 
لموضوع معين يتم التدريب عليه

العصف الذهني

يطرح املدرب)ة( سؤاالً محدداً وواضحاً حول املوضوع الذي يتم بحثه، مثالً: »ما هي اسرتاتيجية . 1

رات؟«   الحد من مخاطر استخدام املخدِّ

يدّون املدرب)ة( اإلجابات كام ترد من املشاركني/ات عىل اللوح القالب دون إبداء أي رد فعل ودون . 2

مناقشة األفكار الواردة

يكرر السؤال بصيغة أخرى يف حال كانت إجابات املشاركني/ات خارجة عن املوضوع. 3

يقرأ كل األفكار أو الكلامت التي دّونها ويصّنفها أو يرتّبها ويصيغها بحسب هدف العصف الذهني . 4

مثالً إيجاد تعريف أو تصنيف ألفكار معينة وغريها. يصحح ما ذكر وليس عىل عالقة باملوضوع 

بطريقة إيجابية ودون إحراج ومن غري أن يطلب من صاحب الفكرة التعريف عن نفسه.

عمل 

املجموعات

يوّضح املدرب)ة( هدف عمل املجموعات وطريقة العمل ومراحله )مثالً: العمل ضمن املجموعات . 1

ومن ثم عرض العمل( مع الوقت املخصص لكل مرحلة. يتأكد من أن التعليامت واضحة للجميع

يكّون مجموعات من املشاركني/ات )4 إىل 6 أشخاص يف املجموعة الواحدة( وذلك طوعاً أو إلزاماً . 2

بحسب الهدف والوضع التدريبي

يطلب من املجموعات إختيار ميرساً للنقاش )تنظيم النقاش، ضبط الوقت، تلخيص األفكار، إلخ.( . 3

ومقرراً )تدوين ما يتم التباحث به وعرضه أمام املجموعة الكربى فيام بعد( 

تبدأ املجموعات عملها ويتنقل املدرب)ة( بينها لإلجابة عن األسئلة والتوجيه يف االتجاه املطلوب، . 4

والتأكد من مشاركة الجميع وتشجيعهم عىل ذلك. كام يزود املجموعات بأدوات لعرض نتائج عملها

عند انتهاء فرتة العمل، يعرض مقرر كل مجموعة نتائج العمل. 5

يدير املدرب)ة( النقاش إما بعد عرض كل مجموعة أو يف نهاية العروض يف حال عملت املجموعات . 6

كافة عىل نفس املوضوع ويساعد يف الوصول إىل النتائج املرجوة.
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دراسة الحالة

يرشح املدرب)ة( الهدف من دراسة الحالة وطريقة ومراحل العمل ويحّدد املدة الزمنية لكل من . 1

هذه املراحل بحسب الطريقة املستخدمة. من املمكن استخدام دراسة الحالة فرديا، أو ضمن عمل 

مجموعات أو ضمن املجموعة الكربى 

بحسب الطريقة املستخدمة، يتم قراءة الحالة إما من قبل املشاركني/ات أو املدرب)ة( والتأكد من . 2

فهمها

يتم مناقشة الحالة واإلجابة عىل األسئلة ضمن املجموعة الكربى أو ضمن مجموعات صغرية  . 3

تعرض نتائج العمل )يف حال تم العمل ضمن مجموعات صغرية أو فرديا( وتناقش ضمن املجموعات . 4

الصغرية 

من املمكن خالل النقاش وبحسب املوضوع، البناء عىل دراسة الحالة ومن ثم التوسع ملناقشة أفكار . 5

من خارجها ومن خربات املشاركني/ات 

يتّم استخالص األفكار الرئيسية.. 6

املناقشة

تحّض مسبقاً طريقة عرض موضوع املناقشة واألسئلة املتعلقة به. 1

يعرض املدرب)ة( املوضوع ويطرح أسئلة النقاش بالتسلسل ويناقش كل منها. 2

من املمكن كتابة )اختياري( ما يتم طرحه من أفكار وآراء عىل اللوح القالب للتمّكن من تلخيصها . 3

الحقاً وإبراز مراحل تطور النقاش يف املجموعة

يشجع املدرب)ة( املشاركني/ات عىل املشاركة والتفاعل ويعمل عىل أن يسود جو من االحرتام لآلراء . 4

التي يتم التعبري عنها وعدم حصول تعليقات سلبية عىل األشخاص وإمنا مناقشة لألفكار التي تطرح

من املهم أن يعي املدرب)ة( أنه أحيانا قد ال يكون هنالك توافق بني جميع املشاركني/ات حول . 5

األفكار املطروحة أو نتيجة املناقشة. لذلك من املهم إيضاح هذا األمر للمجموعة واعتباره أمرا صحيا 

يدل عىل نضج يف املجموعة.
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جرائد الحائط

يحّض املدرّب)ة( جرائد الحائط مسبقا فيكتب عليها األسئلة والتامرين وتعلق الجرائد عىل الحائط . 1

يف أماكن متباعدة يف القاعة

يرشح أهداف جرائد الحائط ومراحلها ومدة كل مرحلة، كام ييل: . 2

يوجد يف مختلف أنحاء القاعة )اإلشارة إليها(، أوراق بيضاء كتب عليها أسئلة ومتارينأ. 

املطولب التحرّك يف القاعة ومحاولة اإلجابة عن هذه االسئلة والتامرين بشكل فردي دون ب. 

مناقشة اإلجابة مع أحد

من املمكن اإلجابة عن أكرث من سؤال يف الجريدة الواحدة حتى ولو تم اإلجابة عليه من قبل ج. 

اآلخرين. ليس بالضورة اإلجابة عن كّل األسئلة يف الجريدة الواحدة

يحدد وقت العمل . 3

يتحرك الجميع يف القاعة لإلجابة عىل األسئلة. 4

يتجول املدرب)ة( يف القاعة للتأكد من وضوح األسئلة، وعدم مناقشة اإلجابات، كافة األسئلة متت . 5

اإلجابة عنها، عدم اكتظاظ املشاركني/ات عند جريدة واحدة بينام الجرائد األخرى فارغة 

عند انتهاء املهلة املحددة يعود الجميع إىل أماكنهم. يتم جمع الجرائد بالتسلسل الذي يخدم . 6

أهداف الجلسة وتعلّق عىل اللوح القالب أو الحائط

يقرأ املدرب األسئلة واإلجابات، يصحح إذا احتاج األمر دون طلب معرفة صاحب اإلجابة، يرشح، . 7

ويناقش 

تستخلص النقاط األساسية من كل جريدة.. 8

التامرين

يرشح املدرب)ة( بوضوح هدف التمرين وتسلسل خطواته وتعليامته. 1

ينفذ التمرين مع املشاركني/ات ويتأكد من مشاركة الجميع . 2

يتم إيقاف التمرين يف الوقت املحدد أو عندما الوصول إىل الهدف منه. 3

يشكر املشاركني/ات. 4

يتم مناقشة مضمون التمرين واستخالص األفكار الرئيسية.  . 5
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عرض األفالم 

واملواد املرئية

يبحث املدرب)ة( مسبقاً عن فيلم أو تنوية تلفزيوين أو ملصق مناسب ملوضوع الجلسة جيد . 1

النوعية 

يشاهد الفيلم مسبقاً أو امللصق بهدف: . 2

التأكد من النوعية من حيث وضوح الصورة والصوت يك ال تتأثر عملية التعلّمأ. 

التعرّف إىل محتواه ومدى مالمئته للمشاركني/ات واملوضوع ب. 

تحديد النقاط التي سيتم تركيز النقاش عليهاج. 

يتم تجهيز وتجربة اجهزة ومكان العرض مسبقاً . 3

يطلب املدرب)ة( من املشاركني/ات مراقبة العرض أو امللصق وتدوين مالحظاتهم حول املوضوع. 4

يعرض الفيلم أو امللصق . 5

تناقش األسئلة املحضة مسبقاً واملستجدة . 6

تستخلص األفكار الرئيسية وفقاً ألهداف الجلسة.. 7

وسائل التدريب: المواد واألجهزة واألدوات والوسائل الداعمة التي تحتاجها بعض 
طرائق التدريب؛ مثاًل: اللوح القالب، الشرائح الضوئية، األفالم، الحاسوب وآلة وشاشة 

العرض، النماذج والعينات الحقيقية وغيرها.

اللوح القالب

• الكتابة عليه بخط كبري مقروء عن بعد 	

• استخدام األلوان الغامقة )األزرق أو األسود( واأللوان الفاتحة للرتقيم أو التسطري )األحمر أو األخض 	

أو الربتقايل...(

• ترقيم العبارات التي نكتبها 	

• متييز العنوان بكتابته بخط أكرب أو بلون مختلف أو بوضع خط تحته	

• توسيع عنوان واحد عىل كل ورقة	

• من املمكن تعليق األوراق املكتوبة عىل الحائط للعودة إليها يف ما بعد 	

• عند الكتابة عىل اللوح أمام املشاركني/ات أو القراءة عنه، الوقوف إىل جانب اللوح القالب دون إعطاء 	

الظهر للحضور وتفادى التكلم إليه ومحاولة اإلبقاء عىل االتصال النظري مع الحضور.
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جهاز عرض 

املعلومات 

والحاسوب

• التأكد مسبقاً من عمل الجهازين والتمرن عىل استخدامهام 	

• التأكد من وضوح الصورة والرؤيا والحجم مناسب لحجم الشاشة 	

• تجهيز الرشائح:	

استخدام أحرف نافرة )Bold( للعناوين و/أو الكلامت التي نريد إبرازها  |

استخدام صوراً أو رسوماً وألوان مختلفة للعناوين واألرقام |

تفادي استخدام األلوان الغامقة عىل خلفية غامقة |

جعل الرشائح بسيطة من حيث عدد الكلامت وعدد األسطر واألفكار |

ترك فراغات بني الفقرات ومسافة للهوامش |

• استخدام الرشائح:	

الوقوف يف مكان ال يؤثر عىل رؤية الحضور وتفادي إدارة الظهر للحضور |

القرآءة مبارشة من الشاشة والنظر بني الحني واآلخر إىل الحضور  |

استخدام املؤرش الـLazer لإلشارة إىل نقطة معينة يف الرشيحة أو لالنتقال من نقطة إىل أخرى  |

أو للداللة عىل ما نقرأه

إظهار أسطر الرشيحة بالتتايل وتركها وقتاً كافياً يك يتمكن املشاركون/ات من القراءة. |

البيئة التدريبية الفّعالة 

تلعب البيئة التدريبية دوراً أساسياً يف الوصول إىل مخرجات التدريب وتعزز أسلوب التعلّم التفاعيل املعتمد من خالل طرائق 

التدريب الناشطة. وتؤمن البيئة التدريبية املساندة ظروفاً مثالية للتدريب وبالتايل لعملية التعلّم.

ميكن تصنيف البيئة التدريبية ضمن محورين: 

• التدفئة/التربيد 	 التهوئة، اإلضاءة،  الجلوس،  التدريب والتجهيزات املتوفرة، طريقة  التدريبية املادية: تشمل مكان  البيئة 

وغريها. 

• البيئة التدريبية املعنوية: تتناول العالقات بني املدربني/ات واملشاركني/ات وبني املشاركني/ات أنفسهم/هن.	
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ميكن تأمني بيئة تدريبية سليمة وداعمة وتشاركية عرب عدة أمور، منها: 

• مكان التدريب، يتمتع بالخصائص التالية: مريح، حجمه مناسب لعدد املشاركني/ات والستخدام طرائق التدريب الناشطة، 	

إضاءة وتهوئة وتدفئة جيدة، بعيد عن الضجيج، موقعه الجغرايف مناسب للمشاركني/ات، يحتوي عىل جميع متطلبات 

التدريب، إلخ.  

• طريقة جلوس املشاركني/ات تضمن التواصل غري اللفظي مع بعضهم البعض دون وجود حواجز أو الجلوس عىل طريقة 	

املرسح / الصف املدريس. والطرائق األكرث تداوال وخدمة للتدريب التفاعيل هي: شكل حرف الـ »U« أو شكل الدائرة )مع 

أو دون طاولة(، أو شكل عدة طاوالت دائرية مصفوفة عىل شكل نضوة الحصان. يختار املدرب)ة( وفقاً لظروف التدريب 

وعدد املشاركني/ات، وحجم القاعة الطريقة األمثل. ومن املهم، تشجيع املشاركني/ات عىل تغيري أماكنهم يوميا أو بني الفرتة 

الصباحية وفرتة ما بعد الظهر بغية تعزيز التعارف وتشجيع العمل بني مختلف املشاركني/ات، إلخ. 

• تنفيذ متارين التعارف يف بداية التدريب، وتحديد قواعد العمل سوية واالطالع عىل توقعات املشاركني/ات من التدريب 	

وربطها بأهداف التدريب. 

• القيام بتامرين تنشيط مناسبة للمشاركني/ات خالل التدريب وعندما يشعر املدرب)ة( بالحاجة إىل ذلك.	

• اعتامد طرائق التدريب الناشطة للوصول إىل األهداف التدريبية واالبتعاد عن املحارضات واألسلوب التلقيني والواعظ.	

• ارشاك الحضور يف مختلف مراحل التدريب والقرارت التي تتخذ خالله. 	

• اعتامد املقاربات اإليجابية يف التعامل مع املشاركني/ات.	

أدوار ومهام وخصائص القائد الديني الُمدّرب 

باإلضافة إىل العنارص التي ذكرت أعاله، يعترب املدرب)ة( من أهم العنارص التي تساهم يف نجاح أو فشل التدريب. املدرب)ة( 

كالقائد الديني الكفوء الذي يقوم بعدة مهام يف آن واحد إليصال رعيته إىل االلتزام واألمان والصحة الروحية. باإلضافة إىل ذلك، 

املدرب الكفوء يجعل املادة التدريبية شيقة ومهمة للمشاركني/ات متاما كالقائد الديني الذي يتقن كيف يجذب ويحبب أفراد 

رعيته عىل اختالف أعامرهم وأوضاعهم وتوجهاتهم بخطابه الديني. 

بهدف إيصال املشاركني/ات إىل بر عمليّة التعلّم بسالم وأمان، عىل املدرّب)ة( القيام بعدة أدوار يف فرتات زمنية مختلفة؛ منها 

ما يسبق التدريب، منها ما يكون خالل التدريب ومنها ما يكون بعد التدريب.  
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بعد ورشة/جلسة خالل ورشة/جلسة التدريبقبل ورشة/جلسة التدريب
التدريب

• التخطيط للتدريب عىل كافة 	

املستويات، ليتامىش مع حاجات 

املشاركني/ات.

• اإلطالع بشكل موسع عىل مضامني 	

املواضيع التي ستطرح يف التدريب 

)الجزء األول والثاين والثالث من 

دليل القادة الدينيي حول الحد 

من مخاطر استخدام املخّدرات 

ومراجع أخرى( 

• التمرّس عىل طرائق التدريب 	

)الفصل الثاين من هذا الجزء( 

وأقلمتها مع خصائص املشاركني/

ات وظروف التدريب من زمان 

ومكان وموارد متوفرة.

• تحضري الوسائل الضورية لتنفيذ 	

طرائق التدريب )الفصل الثاين من 

هذا الجزء(. 

• تحضري نسخ من املنشورات 	

الداعمة التي ستوزع خالل 

التدريب.

• اختيار مكان مناسب من حيث 	

املوقع والسعة ووسائل الراحة.

• كرس الحواجز بني املدرب)ة( واملشاركني/ات 	

واملشاركني/ات مع بعضهم من خالل أنشطة 

التعارف واالطالع عىل توقعات الحضور 

وربطها بأهداف الورشة/الجلسة ورشح هذه 

األخرية.

• توضيح أسلوب وطرائق عمل الورشة 	

واالتفاق عىل قواعد تضمن مشاركة واحرتام 

وراحة الجميع.

• املحافظة عىل مستوى جيد من نشاط 	

املشاركني/ات.

• صقل معلومات ومهارات املجموعة 	

وتزويدهم بالالزم بغية الوصول إىل أهداف 

التدريب.

• رشح األنشطة الواردة يف خطة الجلسة 	

وتطبيقها وإعطاء التعليامت بطريقة واضحة 

ومحددة. 

• اعتامد املنهجية يف العرض.	

• إدارة النقاش وتيسري التواصل بني املشاركني/	

ات.

• تشجيع ومساعدة املشاركني/ات عىل 	

املشاركة والتعبري عن آرائهم.

• اإلصغاء للمداخالت وربط األفكار ببعضها أو 	

توجيهها، مستخدمني أسلوب إيجايب.

• عدم االسرتسال أو الخروج عن املوضوع.	

• تقييم املضمون 	

واألسلوب واألمور 

اللوجيستية وتحديد 

األمور التي تحتاج 

إىل تحسني يف األيام 

التدريبية القادمة أو 

التدريبات الالحقة.

• تقيّم األداء الشخيص 	

للمدرّب)ة(.

• متابعة نتائج التدريب يف 	

امليدان.
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• تجهيز املكان مبتطلبات التدريب.	

• االتصال بالجهات املعنية لرتشيح 	

املشاركني/ات وتعبئة استامرة 

املشاركة.

• اختيار بناء ملعايري معينة األشخاص 	

الذين سيشاركون يف الورشة/

الجلسة التدريبية.

• توجيه الدعوة ملن تم اختيارهم 	

من املشاركني/ات لحضور الورشة/

الجلسة وتزويدهم باملعلومات 

الالزمة عن هدفها، والفرتة الزمنية، 

واملكان وغريها من التفاصيل.

• البدء من حيث املجموعة صعوداً إىل حيث 	

يهدف التدريب إىل أن تكون دون تعقيد 

األمور. لذلك يتم تسهيل املفاهيم يف البدء 

وزيادة درجة الصعوبة بالتدرج وبحسب 

حاجات املجموعة. 

• مامرسة املثال للرسالة التي يتم بثها. فعكس 	

ذلك يفقد املصداقية وبالتايل تقبل واقتناع 

والتزام اآلخرين بها. 

• قراءة ردات فعل املشاركني/ات وتغيري يف 	

مضمون وقناة وشكل الرسالة بحيث تجيب 

عىل حاجاتهم ومخاوفهم دون الخروج عن 

أهداف الجلسة. 

• تفهم شعور املشاركني/ات يف مواقف معينة 	

وإظهار التعاطف لهم. 

• توجيه املشاركني/ات إىل تطوير أفكارهم 	

وقدراتهم وتقبل املعلومات واملهارات 

واملواقف واألفكار الجديدة.

• متابعة تطور املجموعة وتكييف التدريب 	

معها.

• التأكد من وصول الرسائل إىل املجموعة 	

باعتامد طرائق مختلفة للرشح واالستفسار.

• استخالص النقاط األساسية التي وردت يف 	

الجلسة.

• ضبط وقت التدريب وااللتزام به.	

• التعامل بإيجابية مع األطباع املختلفة 	

للمشاركني/ات.

• إدارة النزاعات التي قد تحدث يف املجموعة.	
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خالصة، يهتم املدرّب)ة( باألمور التقنية من مضمون وأسلوب واللوجيستيات والعالقات مع املشاركني/ات وبني املشاركني/ات 

أنفسهم.

خصائص القائد الديني الُمدّرب

يك يتمكن املدرّب)ة( من القيام باألدوار املذكورة أعاله، من املهم أن يتمتع بالخصائص التالية عىل مستوى املعارف واملواقف 

واملهارات.

المواقفالمهاراتالمعارف

• املوسعة 	 املعلومات  ميتلك 

باملواضيع  املتعلقة  والحديثة 

املطروحة.

• ومفصلة 	 كافية  معرفة  لديه 

الورشة/ يف  املشاركني/ات  عن 

الجلسة التدريبية.

• واملتابعة 	 والتنظيم  التخطيط 

والتقييم.

• التوجيه واملرافقة.	

• ادارة املجموعات.	

• التيسري.	

• التواصل.	

• اتخاذ القرار وادارة املشاكل.	

• املراقبة والتحليل والربط.	

• التفكري املبدع والناقد.	

• ووسائل 	 طرائق  استعامل 

التدريب التفاعيل. 

• مهارة اإلقناع.	

• وطروحات 	 مبضمون  مقتنع 

تأمني  بهدف  التدريب 

املصداقية.

• غري متحيّز وال مييّز.	

• ميتنع عن االحكام املسبقة.	

• وأفكار 	 مداخالت  ويُقّدر  يحرتم 

املشاركني/ات.

• مرن.	

• ويتقبل 	 اآلخرين  عىل  منفتح 

مختلف وجهات النظر.

• املواقف 	 مع  التعامل  يف  إيجايب 

الصعبة. 

• للفوقية 	 يحرتم اآلخرين ورافض 

يف التعامل معهم.
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مراحل العمل على الذات

من املهم أن يكتشف املدرب)ة( معارفه ومواقفه ومهاراته ويعمل عىل تطويرها. من املمكن اتباع الخطوات التالية يف تطوير 

الذات وتعزيز القدرات. األهم أن يكون لديه الرغبة واالستعداد للعمل عىل تطوير ذاته.

تحديد األمور التي تحتاج إىل العمل عىل تغيريها وتطويرها وتعيني نسبة التغيري واملدة املتوقعة لهذا التغيري أن يحصل. . 1

من املمكن القيام بذلك من خالل مقارنة اآلداء يف موقف معني مع األهداف التي تم تحديدها وذلك الستخالص األمور 

الواجب العمل عىل تحسينها. 

اتباع . 2 مراجع،  عىل  )اإلطالع  تطويرها  املقرر  املواقف  و/أو  و/أواملهارات  املعلومات  اكتساب  عىل  تساعد  بأنشطة  القيام 

دورات تدريبية، مناقشات مع آخرين يف املجال أو متخصصني يف املواضيع املطروحة، التفكري الفردي وتحليل األمور ودراسة 

تبعات املواقف والقرارات املرتبطة باملوضوع املعني، وغريها(. يساعد ذلك يف الجهوزية التامة للترصف وفق القرار املُتخذ 

يف الحاالت واألوضاع القادمة ذات العالقة.

محاولة تطبيق القدرات واملواقف املكتسبة عند القيام بالتدريب، و/أو التواجد يف موقف معني و/أو يف املواقف الحياتية . 3

عموما ومقارنة اآلداء والترصف يف هذا املوقف مع الترصف األول واألهداف املحددة ملعرفة مدى التقدم.

عند تكرار الترصف الجيد: تدعيم هذا الترصف وتحويله اىل سلوك جديد وثابت.. 4

نرش فكرة العمل عىل الذات مع األخرين.. 5



الفصل األول
32الجزء الرابع

مهارات ادارة الجلسة التدريبية والتعامل مع الطباع المختلفة والحاالت الصعبة 

تتضّمن مهارات إدارة الجلسة التدريبية استخدام مهارات التواصل اللفظي وغري اللفظي، التعامل مع الطباع املختلفة واملقاربات 

اإليجابية يف التعامل مع األوضاع الصعبة.

مهارات التواصل في التدريب

عموماً، يتمتع القادة الدينيني مبهارات اإللقاء أمام الجامهري إذ إّن عملهم قد يتطلب هذه املهارات. باإلضافة إىل ذلك، هنالك 

مجموعة من القادة الدينيني الذين يتمتعون مبهارات التواصل اللفظي وغري اللفظي املستخدمة يف جلسات املشورة وغريها من 

األنشطة التي يقومون بها. 

سيتناول هذا الجزء من الدليل مهارات التواصل يف التدريب التي قد تتقاطع بعض األحيان مع مهارات القادة الدينيني وتختلف 

يف أحيان أخرى كونها مرتبطة بالتدريب التفاعيل.   

  )Interpersonal communication( تعريف التواصل بني األشخاص

التواصل هو عملية تفاعلية يتم خاللها تبادل األفكار واملشاعر واملعلومات بني شخصني أو أكرث من خالل الرسائل اللفظية وغري 

اللفظية. تحمل يف طياتها هدف معني وتحدث أثراً عىل األطراف املعنية. 

ال يقترص التواصل بني األشخاص عىل ما يقال بالفعل - اللغة املستخدمة - ولكن كيف يقال والرسائل غري اللفظية املرسلة من 

خالل لغة الجسد وتعبريات الوجه واإلمياءات والصوت.

عنارص عملية التواصل
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• املُرسل شخص يصيغ أفكاره ومشاعره ومعلوماته ومواقفه وغريها أو يرمزها يف ما يُعرّف بالرسالة يبعث بها إىل طرف آخر 	

هو املُستقِبل مستخدماً طريقة معينة تعرف بالقناة. 

• املُستقبل يحاول فهم الرسالة أو فك رموزها ويتفاعل معها ويعطي ردة فعل عليها ويعرف ذلك بالصدى املرتجع أو إرجاع 	

األثر أو التغذية الراجعة. من هنا، يتبادل املُرِسل واملُستقِبل األدوار خالل عملية التواصل؛ إذ إّن املُستقِبل يتحول إىل ُمرِسل 

عندما يقوم بالتغذية الراجعة.     

• املُرسل لديه هدفاً من وراء رسالته. وترتك الرسالة أثراً يف املُستقِبل. 	

• يتوقف حصول عملية التواصل عىل إمكانية ترميز الرسائل وحل أو فك رموزها. باإلضافة إىل القدرة عىل أقلمة الرسائل 	

لتتناسب مع املُستقِبل والبيئة املحيطة عىل مختلف أنواعها وملواجهة الضوضاء املتواجدة خالل عملية التواصل. 

• يتأثر املُرِسل واملُستقِبل بثقافتهام وبيئتهام ومواقفهام وقيمهام ومعلوماتهام املرتبطة مبوضوع الرسالة. 	

• يلعب املستقبل دوراً أيضاً يف نجاح عملية التواصل. إذ إّن مدى اهتاممه وانفتاحه وتقبله للموضوع ومهاراته يف التواصل 	

وخربته وثقته باملرسل قد يشكلون دعامً أو عائقاً لعملية التواصل.

• القناة قد تكون وجاهية أي مبارشة بني املرسل واملستقبل أو من خالل الوسائل السمعية البرصية املستخدمة يف تقنيات 	

التدريب إضافة إىل وسائل اإلعالم الجامهريي كالراديو والتلفزيون، إلخ. باإلضافة إىل القناة الشفهية-السمعية )الكلامت( 

والقناة الحركية-النظرية )لغة الجسد واللباس( والقنوات التي تعتمد حاستي الشم واللمس. باإلمكان استخدام أكرث من 

وسيلة.

• تؤثر الضوضاء عىل ترميز وحل رموز الرسائل املرسلة و/أو املستقبلة. قد تكون الضوضاء مادية )أشخاص آخرين يتكلمون 	

بصوت مرتفع(، فيزيولوجية )مشاكل يف حاسة السمع أو النظر أو اللفظ أو يف الذاكرة(، نفسية كاألفكار املسبقة والتفكري 

املتحجر واملنمط والتوقعات الخاطئة أو غري الواقعية والحاالت العاطفية كالحزن والغضب والكره والحب وغريها. باإلضافة 

إىل الضوضاء الناتجة عن التفسري املغاير لبعض الكلامت واإلشارات وعن تركيبة الجملة وترصيف الفعل املستخدم مثالً.

• كام يؤثر املحيط حيث تحدث عملية التواصل عىل الرسائل واألثر الذي ترتكه. ويتضمن عدة أبعاد كالبعد املادي )مكان 	

الرسائل  وتسلسل  زمنيا  التواصل  عملية  )توقيت حدوث  الزمني  البعد  املكان(؛  هذا  وخصائص  التواصل  عملية  حدوث 

الثقايف )املعتقدات  التواصل( والبعد  التي تجمع أطراف عملية  العالقة  النفيس – االجتامعي )نوع وقوة  البعد  خاللها(؛ 

التدريب  طرائق  التعامل،  طرائق  عبارات،  من  مقبول  وغري  مقبول  هو  ما  التواصل،  عملية  ألطراف  الثقافية  والعادات 

والتواصل، مواضيع ممكن طرحها، االختالفات يف اإلدراك ووجهة النظر(.
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لتكون عملية التواصل فّعالة خالل التدريب

...يف التواصل اللفظّي

استخدام لغة وكلامت: . 1

• صحيحة ومحددة وواضحة؛ 	

• مناسبة للمستوى التعليمّي للمشاركني/ات؛ 	

• مفهومة من قبل الحضور؛ غري تقنيّة أي مصطلحات علميّة يف حال كانت غري مناسبة للحضور أو رشحها أو إعطاء  البديل 	

املتعارف عليه؛

• مقبولة اجتامعيًّا ومؤثّرة يف املشاركني/ات »العائلة«، »أوالدنا«، »شبابنا«، »مجتمعنا«، وغريها؛ 	

• تظهر االحرتام لآلخر؛ »لو سمحت«، »عن إذنك«، »من فضلك«؛	

• جامعة كـ«نحن« بعيدة عن التمييز واإلبعاد كـ »هم«؛	

• إيجابيّة مشّجعة، تثني عىل اإلنجازات؛	

• بعيدة من وصم ومتييز األشخاص املختلفني فكرياً وعقائديا وحياتيا وجسديا وغريها من االختالفات؛ مثالً: الخاطئ، الجاهل، 	

الكافر، العقاب وغريها. من املمكن أن يتواجد مستخدمو مخّدرات بني الحضور، فهذه الكلامت قد تشكل حاجزًا مينع 

وصول الرسائل.

استخدام عبارات:. 2

• قصرية تتضّمن فكرة ورسالة واحدة؛ 	

• توضح الهدف؛ »هديف أن...«، »دافعي من القيام بذلك هو....«، وغريها؛ 	

• محّددة بدل اآلراء والتعميامت؛ نستبدل بـ »لقد رأيت فالنًا يستبدل الحقنة النظيفة بجرعة هريوين« )عبارة محددة( 	

رات« )عبارة رأي  النظيفة بجرعات من املخدِّ بالحقن يستبدلون املحاقن  الهريوين  بـ »برأيي، أغلبيّة مستخدمي  مقارنة 

وتعميم(؛

• رات يتشاركون الحقن« 	 تستند إىل الوقائع بدالً من اإلستنتاجات؛ »بحسب الدراسة الحديثة %30 من مستخدمي املخدِّ

رات بالحقن« )عبارة استنتاجيّة (؛ )عبارة وقائع( مقابل »اعتقد أّن هنالك تباداًل ألدوات الحقن بني مستخدمي املخدِّ

• تبدأ بالـ»أنا« عند الحاجة إىل التعبري عن مشاعر سلبيّة بطريقة إيجابيّة؛ »لقد شعرت باإلهانة البارحة عندما ترصّفت عىل 	
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رات«.  هذا النحو مع الفتاة، ألّن هذا يدّل عىل وصم ومتييز مستخدمي املخدِّ

• متنوعة املداخل بني املداخل العاطفية )اإلنسانية، التخويف، إلخ.(، الحجج العلمية، اإليجابيات والسلبيات، وغريها. 	

• تطلب من املشاركني/ات القيام بعمل معني مع رشح كيفية القيام به وتبيني النتائج املرجوة التي يجب توقعها.	

• االنتباه إىل نوع األسئلة املستخدمة بحسب أهداف الحوار وتفادي األسئلة الطويلة، األسئلة املوجهة واألسئلة الثنائية.	

مستخدمو  يتشارك  هل  مثالً:  محدودة.  معلومات  يعطي  ماّم  ال«  أو  بـ»نعم  عنها  اإلجابة  تكون  املغلقة:  األسئلة   o
رات بالحقن أدوات الحقن؟  املخدِّ

األسئلة املفتوحة: تشمل األسئلة التي تبدأ بـ »ماذا؟«، »متى؟«، »كيف؟«، »ملاذا؟« و«أين؟«. توفّر معلومات نوعيّة   o
رات بالحقن يف مجتمعكم؟  معّمقة وموّسعة. مثالً: كيف يتم استخدم املخدِّ

األسئلة املوجهة: ُمصاغة بطريقة تدفع املجيب لإلجابة تتضّمن إجابات يختار منها املجيب. مثالً: هل توافقون أن   o
استخدام املخّدرات مؤذ للشخص؟  

رات  األسئلة الثنائية: تتناول تقييم ألمرين يف الوقت ذاته. مثالً: هل تعتقدون أن برامج الحد من مخاطر استخدام املخدِّ  o
فّعالة وميكن تنفيذها بسهولة؟

إعطاء أمثلة ملموسة، واقعيّة ومناسبة للمشاركني/ات.  . 3

تكرار األفكار األساسيّة ألّن ذلك يساعد عىل ترسيخها. . 4

سؤال املحّدث أو الحضور عن وضوح الرسالة وإعادة الصياغة إذا تطلّب األمر عرب اختيار مفردات مختلفة. التأكد من أن . 5

فهم الرسالة من خالل طرح األسئلة املفتوحة أو طلب إنجاز عمل معني، إلخ.

تلخيص ما متت مناقشته بهدف التوضيح، التأكيد عىل اتفاق، مراجعة التقّدم الحاصل، واالنتقال إىل نقطة أخرى. . 6

الكتابة بخّط كبري وواضح ومفهوم عن بعد، وباستخدام أاللوان.. 7

عكس القناعة باملوضوع أو املوقف املطروح ماّم يعطي مصداقيّة ويساهم يف عملية اإلقناع والتبّني.  . 8

احرتام الخصوصيّة.. 9

االبتعاد عن الصور النمطيّة أو االفرتاضات أو األحكام املسبقة وفرض األحكام القيميّة.. 10

إعطاء النقد البناء وتقبّل نقد اآلخرين أو الصدى املرتجع مهام كان بتفّهم وليونة وإيجابيّة. . 11
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...يف التواصل غري اللفظّي:

االبقاء عىل تواصل العينني مع املشاركني/ات ضمن الحدود املقبولة اجتامعيّا. . 1

املحافظة عىل تعابري الوجه مرتاحة وطبيعية واالبتسام.. 2

استخدام إمياءات اليدين والوجه، املساِعدة واملتناغمة مع التواصل اللفظّي.. 3

تفادى القيام بحركات أو بأصوات تشتّت االنتباه؛ اللعب بالقلم مثال.. 4

تفادى وضع الحواجز بني املشاركني/ات وبيننا، والوقوف أو الجلوس عىل مرأى من الجميع، وعدم وجود أحد يجلس أو . 5

يقف وراء املدرّب)ة(. 

تفادى شبك اليدين أو تكتيف الذراعني لعدم إظهار انغالقاً تجاه املشاركني/ات.. 6

التحرّك أمام املشاركني/ات بوترية مناسبة وعدم إدارة الظهر لهم. . 7

محاولة قراءة لغة الجسد لدى املشاركني/ات.. 8

التكلم مبستوى صوت مناسب للقاعة والحضور واملوضوع، وتغيري املستوى والنربة ووترية خروج الكلامت، مع لفظ كافة . 9

األحرف بوضوح والتأكد من مخارج الحروف.

اإلصغاء باهتامم.. 10

عملية اإلصغاء

• التفرغ متاماً للمرسل وإعارته انتباهاً كامالً.	

• الرتكيز عىل الفكرة الرئيسية من الحديث دون التفاصيل.	

• مراقبة تعابري املتحّدث غري اللفظية.	

• االمتناع عن إنهاء عبارات املتحدث وإعطاءه الفرصة لإلنتهاء من كالمه قبل الرد. 	

• تحليل أقوال املتحدث وتحديد مشاعر املصغي و/أو مواقفه)ها( تجاه الحديث دون استباق ما قد يقوله املتحّدث.	
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• استخدام التواصل غري اللفظي؛ مثالً النظر إىل املتحّدث، هز الرأس، تغيري تعابري الوجه.	

• االبتعاد عن األفكار املسبقة املتعلقة باملوضوع أو باملتحدث نفسه.	

• تفادي التعميامت والتحيز الشخيص.	

• استخدام التواصل اللفظي للداللة عىل اإلصغاء؛ مثالً: »الحق معك أو أفهم مشاعرك أو ما تقوله مهم جداً«. من 	

املمكن أيضا طرح األسئلة لالستفسار أو طلب التوضيح؛ أو إعادة صياغة ما قاله املتحّدث. 

مهارات التعامل مع الطباع المختلفة للمشاركين/ات

يلّخص الجدول أدناه أبرز الطباع التي قد تتواجد بني صفوف املشاركني/ات خالل التدريب ويقرتح بعض اإلجراءات التي من 

املمكن اتخاذها للتعامل بإيجابية مع هذه الطباع دون إحراج األشخاص أو التقليل من احرتامهم وضامن أن ال تؤثر سلبا عىل 

تفاعل املشاركني/ات اآلخرين. 

بعض النصائح للتعامل معه)ها( طباع المشاركين/ات

املجادل

• 	ً يعارض دامئا

• يعتقد دامئاً بسالمة آرائه 	

• لديه هواية املقاطعة واملناقشة يف كل كلمة	

• تخرجه اهتامماته الشخصية عن طوره	

• سهل الغضب	

• حاول استخالص النواحي الجيدة يف تدخالته	

• ارشح له رأي اآلخرين املعارضني له	

• أقنعه بإبراز أدلة وبراهني حقيقية	

• أنه 	 له  باإليجابية والليونة. مثالً: قل  الرفض  حاول مجابهة 

عىل حق، لكن علينا العمل بجهد ضمن الظروف املتوفرة 

والسعي إىل التغيري
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الصامت

• شخص مييل إىل االنطواء ويصعب عليه التعبري 	

عن آرائه

• ال يظهر أية عالمات باملوافقة أو عدم املوافقة 	

عام تقوله

• من الصعب أن تكتشف ما يدور يف ذهنه  	

• رمبا ينتج صمته عن ضجر/ملل أو ال مباالة/عدم 	

الصمت  إىل  يلجأ  رمبا  أو  الخجل  أو  االهتامم 

حتى ال يتفوه مبا قد يؤثر عىل عالقته باآلخرين

• حفزه عىل الكالم	

• حاول إثارة إنتباهه بطلب رأيه يف موضوع يعرفه	

• أو 	 »بنعم«  عليها  اإلجابة  تتطلب  أسئلة  توجيه  عن  امتنع 

»ال« بل أسئلة مفتوحة تحتاج إىل إجابة مطولة

• اعتمد اسرتاتيجيات التواصل غري اللفظي؛ مثالً: اطرح سؤاالً 	

الرتكيز عىل الشخص املعني  وحرك نظرك بني الحضور مع 

بعض ثواٍن، أو أرسم عىل وجهك عالمات توقُّع اإلجابة، كأن 

ترفع حاجبك قليالً، أو امليل إىل األمام باتجاهه 

• اإلشادة بجهوده يف املشاركة عندما يتكلم	

• عليه 	 يسهل  حيث  الصغرية  املجموعات  يف  للنقاش  الجأ 

التعبري

• حاول معرفة سبب الصمت وعدم املشاركة 	

املتعجل

• غري صبور	

• مييل بطبيعته إىل الثقة الزائدة بالنفس	

• هدفه 	 يتلخص  لكن  ضدك  دوافع  تسريه  ال 

الرئييس يف إنهاء املهمة يف أرسع وقت وأفضل 

طريقة

• مع 	 املواءمة  وعدم  الكسل  الناس  يف  يعتقد 

ظروف العرص

• أشعر هذا املشارك)ة( برسعتك يف التجاوب معه	

• ما 	 يقول  واتركه  وهدوئك  جأشك  برباطة  واحتفظ  متاسك 

يود قوله

• امتنع عن استخدام أية نربة أو حركة عدوانية حتى تحصل 	

عىل انتباهه

• لخص يف جملتني قصريتني ردك العميل عىل مداخالته مسبوقاً 	

بجملة »هذه هي وجهة نظرك الشخصية يف املوضوع«

• أعطه فرصة للرتاجع بكرامة	

• أنك 	 واذكر  بالخطأ...  له  إعرتف  غضبه،  يف  محقاُ  كان  إذا 

ستتفادى تكرار هذا الخطأ مستقبالً
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الذي يخرج عن املوضوع

• يطرح أمور وأفكار ال تتعلق باملوضوع املطروح	

• قد يؤدي ذلك إىل تشتيت أفكار املشاركني/ات 	

أو إىل تغيري وجهة النقاش

• امتنع عن انتقاده 	

• هذه 	 ووجه  املطروحة،  واآلراء  األفكار  إىل  التقدير  اظهر 

أو  املوضوع  إىل مسار  ثم عد  الصحيح،  إىل مكانها  األفكار 

النقاش

• قل »األفكار املطروحة مهمة جداً وتستوجب مناقشتها يف 	

جلسة أخرى« أو »األفكار املطروحة جيدة، لكن دعونا نعود 

تقوله صحيح،  »ما  أو  الذي نحن يف صدده«  املوضوع  إىل 

لكنه ينطبق عىل ...« 

• ذكر بأهمية البقاء ضمن أهداف الجلسة	

• اقرتح عليه اللجوء إىل األماكن التي من املمكن أن تساعده 	

يف األمر الذي يطرحه

العامل ببواطن األمور

• يتميز باملعرفة العميقة والكفاءة الكبرية	

• شديد الثقة بالنفس	

• يعرب عن آرائه بوضوح	

• يحاول أن يعطيك نصائحه مفتخراً بقدرته عىل 	

ذلك

• من 	 إىل  يستمع  وال  اآلخر  للرأي  يصغي  ال 

يعارضه ألنه يعترب املعارضة تحدياً ملعرفته

• يسهل التعامل معه بيشء من الصرب واملثابرة	

• يحتاج إىل إطراء الهتامماته ومعلوماته القيّمة	

• تقبل تعليقاته دون غضب 	

• عند عرض فكرتك عليه أطلب منه باختصار واحرتام شديدين 	

رأيه باملوضوع حتى تؤكد احرتامك له واقتناعك مبا يقوله

• ال 	 بأنك  لتشعره   »... يحتمل  »رمبا،  مثل  ألفاظاً  استخدم 

تحاول فرض رأيك

• استخدم كلمة »نحن« بدالً من »أنا« حتى ال يبدو املوقف 	

كام لو كان تحدياً بينك وبينه
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املتذمر

• كثري الشكوى ويتذمر ألقل األسباب	

• قد يعود تذمره إىل عدم رضاه عن وضعه الحايل 	

وعدم معرفته لكيفية إثارة األمر فال حيلة له إال 

الشكوى 

• الواقع ألنه رمبا يكون غري 	 غري راض عن األمر 

قادر للوصول إىل »املثالية« أو »الكامل املطلق« 

• أحسن اإلصغاء يف صرب واهتامم	

• كن موضوعياً ومتعاوناً وودياً مهام كانت الشكوى 	

• بنّي له أن ال أحد يستطيع حل مشكالت اآلخرين رغامً عنهم 	

أو دون مساعدتهم ولكن ال تجعله يظهرك بأنك تتهرب من 

مساعدته

• وجهه إىل استنباط الحلول املمكنة لشكواه	

• ال تترسع يف الرد عىل تذمره بل أطلب مهلة للرد عليه	

• اجمع الحقائق حول ما يتذمر منه قبل اإلدالء برأيك وحاول 	

إزالة أي سوء فهم

• قاطع عملية رسد الشكوى يف بعض املراحل واطرح أسئلة 	

توضيحية لتحدد املشكلة

• إذا طرح حلوالً غري منطقية قل له »هذا غري ممكن« ووضح 	

األسباب واطلب منه أن يقرتح حلوالً أخرى

الذي يدير أحاديث جانبية

• غري قادر عىل ضبط نفسه عن التعليق عن أمر 	

وقد  بقربه  يجلس  الذي  للشخص  التحدث  أو 

يكون حديثه الجانبي ضمن املوضوع

• إلهاء و/أو إزعاج للمشاركني/ات 	 يكون مصدر 

اآلخرين 

• قد ينتج حديثه الجانبي عن امللل/عدم املشاركة 	

• امتنع عن إحراجه أو التصادم معه	

• تجول يف القاعة وقف بالقرب منه 	

• توقف عن الكالم للفت انتباهه ومن ثم تابع 	

• ذكّر بـ«قواعد العمل معاً«	

• اطلب منه القيام بعمل ما بعيداً عن الشخص اآلخر	

• عند تكرار األحاديث الجانبية، أنظر مبارشة إليه أو اطلب 	

منه، بطريقة إيجابية، اطالع املجموعة عام يدور 

• إذا كرثت هذه األحاديث بني أكرث من شخصني، توقف عن 	

الكالم واسأل عن السبب
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الذي يتكلم وال يفسح املجال لغريه

• لديه دامئاً تدخل أو إجابة	

• يتحدث دون أخذ اإلذن	

• يقاطع اآلخرين 	

• يؤثر عىل مشاركة املشاركني/ات اآلخرين سلبياً 	

• امتنع عن إحراجه أو مهاجمته بتهّكم يك ال تخرس مشاركته	

• تفادى النظر إليه عند طرح سؤال عىل املجموعة	

• وتفادى 	 ذلك  يطلب  مرة  كل  يف  الكالم  إعطائه  عن  امتنع 

اختياره يف حال احتجت إىل متطوعني/ات  

• قاطعه بلطف قائالً:«إّن ما تقوله مهم، لذلك سنسأل باقي 	

املشاركني/ات عن رأيهم يف ذلك«

• انتبه إىل عدم الوقوع يف فخ املجادلة وتحويل النقاش إىل 	

نقاش بني شخصني

العصبي

• يتميز برسعة رد الفعل واتخاذه قرارات مترسعة	

• إنسان 	 بها  مّر  إذا  التي  الحوادث  تهز مشاعره 

آخر قد ال يعريها انتباهاً

• شديد 	 شخص  فهو  املضايقات،  أبسط  تزعجه 

الحساسية

• إذا واجهته صعوبة كأمنا حلت به كارثة	

• ال يرىض بالحلول املنصفة فأما أن تستجيب له 	

ورغباته  معايريه  فإن  وبالتايل  مخطئ  أنت  أو 

هي الصحيحة وغريها خطأ محض.

• لتطفئ 	 الصدر  ووساعة  واملرونة  واللطف  بالصرب  عامله 

ثورته ومتنع استفزازه

• ليس أسهل من استاملة العصبي إىل رأي أو فكرة	

• فرتة 	 تعقبها  هذه  الغضب  نوبة  فإن  غضب  إذا  العصبي 

هدوء يستعيد خاللها توازنه

• خالل 	 من  وذلك  هدوئه  إىل  العودة  يف  مساعدته  عليك 

إظهارك رسورك من الحديث 

• الثناء 	 وعبارات  الهادئة  االبتسامة  قلبه  تفتح  بعضهم 

وبعضهم تجديه العناية الخاصة

• ونزعات 	 املوقف  دوافع  يف  تفكر  أن  فعليك  واجهك  إذا 

املشارك)ة(، ال املشارك)ة( نفسه
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كثري املنازعات

• يحب أن يحرج اآلخرين	

• يعمل عىل اصطياد أخطاء الناس	

• وجذب 	 اهتاممك  عىل  الحصول  يحاول  قد 

انتباهك

• امتنع عن إظهار أنك تشعر بالحرج 	

• 	ً حافظ عىل هدوئك وابق واقعيا

• امتنع عن استخدام السخرية يف حديثك 	

• 	ً أصغ إليه جيدا

• امتنع عن الرد بنفس الطريقة	

• زوده بأية معلومات قد تزيل ما التبس عليه من مواقف، أو 	

اعتذر له لو كانت بالفعل مخطئاً يف حقه

• أظهر استعدادك لحل مشكالته عىل إنفراد وعالج املوقف 	

بينك وبينه

• 	ً كن حازما

المقاربات اإليجابية للتعامل مع األوضاع الصعبة

الصعبة. مثالً قد يقول أحد املشاركني/ات »ليس هنالك من  التدريب بعض األوضاع  الديني املدرّب خالل  القائد  قد تواجه 

رات قليلة« أو »إن برامج توفري اإلبر  مشكلة فاألعداد املسجلة لإلصابات بفريوس نقص املناعة البرشّي بني مستخدمي املخدِّ

رات وحقنها« أو »هذا التدريب ممل جدا وال معنى له« وغريها من األمور.  والحقن قد تشّجع عىل استخدام املخدِّ

من املهم جدا التعامل بطريقة إيجابية مع هذه األوضاع الصعبة. ما ييل بعض االقرتاحات ملواجهتها. 

• االعرتاف ضمنيا أنه من الطبيعي أن يكون لدى األشخاص مشاعر وأفكار وآراء وترصفات مختلفة. يضع املدرّب)ة( نفسه 	

يف موقع املشارك)ة( ويتفهم ردة فعله)ها(.

• أخذ نفس عميق واملحافظة عىل الهدوء والبقاء عىل الحياد واملحافظة عىل االحرتام، وعدم رفع الصوت، أو الغضب، أو 	

السخرية أو استفزاز الشخص اآلخر أو محاولة إذالله أو العدائية تجاهه أو املدافعة أو املجادلة.

• االنتباه إىل لغة الجسد ونربة ومستوى الصوت املستخدم من قبل املدرّب)ة( وإظهار لغة جسد إيجابية )االبتسام املناسب 	
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واإلمياء والتواصل البرصي، واحرتام املساحة الشخصية وغريها(.

• االمتناع عن ردة الفعل وعدم املوافقة ولكن الرتوي والتفكري قبل الترصف.	

• عدم أخذ مالحظة املشارك)ة( وغضبه ورفضه وطريقة تحدثه بشكل شخيص. 	

• سنح الفرصة لآلخر ألن يهدأ يف حال كان يرصخ.	

• اإلصغاء باحرتام وإظهار ذلك لآلخر وعدم املقاطعة. 	

• استخدام اسم الشخص بالطريقة املقبولة اجتامعيا.	

• االعرتاف بفهم رأي اآلخر »ميكنني أن أرى أنك غري مقتنع متاما بـ...« وتحليل األمر واستخدام أسئلة مفتوحة لرشح األسباب 	

وراء رأيه »هل ميكنك أن تخربين ما سبب شعورك بهذه الطريقة، من فضلك؟« وإعطاء الحجج العلمية واملقنعة ورشح 

الظروف وغريها من األمور. 

• محاولة توضيح أي خالف: »يبدو أن لدينا أفكاًرا مختلفة إىل حد ما فيام يتعلق بـ...«. 	

• االستعانة ببيان الحقائق املحايد ملعالجة الوضع وإيجاد حل أو نتيجة مقبولة للطرفني. كام باإلمكان تقديم خيارات معينة 	

»هل ترغب يف... أم ...؟«. 

• رفض املطالب غري املعقولة، ولكن االستعداد إلدارة أي رد فعل سلبي.	

• عدم السامح بأن تؤثر تجربة سيئة مع أحد املشاركني/ات عىل املدرب)ة( وعىل تعامله مع املشاركني)ات( اآلخرين وعىل 	

مسار الورشة التدريبية بل املحافظة عىل املوقف املهني.

تقييم التدريب

املعرفة  تطبيق  يتم  فّعال، وهل  التدريب  كان  إذا  ما  معرفة  إىل  األشخاص، هنالك حاجة  بتدريب مجموعة من  القيام  عند 

واملهارات واملواقف املكتسبة من هذا التدريب وهل أثر ذلك إيجابيا عىل املرشوع وعىل تحقيق أهدافه. 

رات بهدف معرفة فعالية التدريب، واإلجابة  ينطبق هذا األمر عىل تدريب القادة الدينيني حول الحد من مخاطر استخدام املخدِّ

القيام بدورهم يف آفة  أثر ذلك عىل  التدريب وهل  الدينيني بتطبيق ما اكتسبوه من هذا  القادة  عىل أسئلة مثل هل يقوم 

رات وبرامجها والرتويج لها.   املخّدرات ودعم اسرتاتيجية الحد من مخاطر استخدام املخدِّ
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للحصول عىل إجابات، من املهم القيام بعمليتي الرصد والتقييم:

• الرصد عملية جمع املعلومات وتحليلها بشكل روتيني من أجل رصد التقدم املحرز والتحقق من االمتثال واتخاذ قرارات 	

مستنرية من أجل إدارة أفضل للتدريب وجلساته.  

• املنشود من خالل 	 التغيري  التقييم عملية منهجية وموضوعية تهدف إىل تحديد مالءمة وفعالية األهداف واألساليب يف 

التدريب.

التخطيط للرصد والتقييم

من املهم وضع خطة الرصد والتقييم للتدريب خالل مرحلة التخطيط لضامن أن تكون املؤرشات واألساليب ووسائلها جاهزة 

ل هذه الخطة ما الذي سيتم رصده وتقييمه، من املسؤول عن القيام بكل مرحلة من املراحل وتوقيت  عند البدء بالتنفيذ. تُفصِّ

ذلك، وما هي األساليب واألدوات املستخدمة. 

منوذج لخطة الرصد والتقييم للورشة التدريبية:

الرصد والتقييم

األسلوب واألداةالتوقيتالمسؤولالمؤشرالنشاط

مثال: ورشة 

تدريب القادة 

الدينيني

عدد الذين أنجزوا 

الورشة التدريبية  
منسق الورشة

	••نهاية كل يوم 

	••نهاية اليوم 

األخري من الورشة

تفقد استامرة الحضور

تغيري املعارف 

واملواقف 

واملهارات

	••مسؤول)ة( 

التقييم يف 

املؤسسة أو 

	••املدرّب)ة(

	••قبل البدء 

بالتدريب

	••بنهاية التدريب

	••استامرة فردية متأل 

ذاتيا

	••مالحظات



مهارات التدريب: من التخطيط إلى التقييم45

أنواع وخطوات وطرائق وأدوات تقييم التدريب
بحسب منوذج كريكباتريك1  لتقييم التدريب، هنالك أربعة مستويات للتقييم وهي التفاعل، والتعلّم، والسلوك، والنتائج. 

يف  تعلمهم  وتحسني  املشاركني/ات،  تعلم  مدى  ومعرفة  موضوعي،  بشكل  التدريب  تأثري  تحليل  يف  املستويات  هذه  تساعد 

املستقبل. ميثل كل مستوى متتايل من النموذج مقياًسا أكرث دقة لفعالية برنامج التدريب.

يلّخص الجدول أدناه، املراحل األربع، أهدافها، خطواتها توقيتها، والطرائق واألدوات التي من املمكن استخدامها للحصول عىل 

املعلومات.

1  دونالد كريكباتريك ، أستاذ فخري سابق يف جامعة ويسكونسن ، نرش منوذجه ألول مرة يف عام 1959. قام بتحديثه يف عام 1975 ، ومرة أخرى يف عام 1993

الطرائق الخطواتالهدف
التوقيتواألدوات 

املستوى 1: 

رد الفعل

	••معرفة مدى استجابة/

تلقي املشاركني/ات 

للتدريب. 

	••يساعد قياس مدى 

االلتزام واملشاركة النشطة، 

وكيفية التفاعل مع 

التدريب وما إذا توفّرت 

رشوط عملية التعلّم عىل 

فهم مدى تلقي املشاركني/

ات له.

تحديد األمور التي سيتم . 1

قياسها

تطوير أداة القياس. 2

القياس. 3

تحليل نتائج االستامرات . 4

أو املالحظات أو 

املداخالت 

تحديد التغيريات التي . 5

من املمكن إجراؤها 

مالحظة/مشاهدة 	 

لغة جسد 

املشاركني/ات

طلب مالحظات 	 

شفهية

استطالعات الرضا	 

أثناء الجلسة/	 

التدريب

نهاية الجلسة و/	 

أو اليوم التدريبي 

نهاية التدريب	 
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	••ميّكن من إجراء تحسينات 

عىل الربامج املستقبلية من 

خالل تحديد املوضوعات 

املهمة التي قد تكون 

مفقودة مثالً.

أمثلة عن األسئلة التي 

تطرح عىل املشاركني/

ات: هل استحق التدريب 

وقتك؟ ما هي نقاط القوة 

والضعف يف التدريب؟ ما 

هو رأيك باألسلوب املتبع؟ 

هل استجاب التدريب ألمناط 

التعلم الشخصية الخاصة بك؟ 

هل عززت األنشطة التدريبية 

املشاركة؟ ما أهم ثالثة أشياء 

تعلمتها من هذا التدريب؟ 

ماذا تنوي أن تطبق يف عملك 

من األمور التي تعلمتها؟ ما 

هو الدعم الذي قد تحتاجه 

لتطبيق ما تعلمته؟ ما هو 

رأيك مبكان أو مدة أو توقيت 

التدريب؟

 

املستوى 2: 

التعلّم

يوضح كيف طور 	 

التدريب مهارات 

ومواقف ومعارف 

املشاركني/ات، باإلضافة 

إىل ثقتهم والتزامهم.

يقيس ما تعلمه 	 

املشاركون/ات وما مل 

يتعلموه وما يعتقدون 

أنهم سيكونون قادرين 

عىل القيام به بشكل 

مختلف، ومدى ثقتهم

تحديد ما سيتم تقييمه . 1

باإلرتكاز عىل األهداف 

التعليمية للجلسات 

التدريبية )املعرفة 

ومستويات املهارات 

واالتجاهات( 

تطوير أداة القياس. 2

القياس. 3

تحليل النتائج ومقارنة . 4

نتائج ما قبل التدريب مبا 

بعد التدريب 

	••تختلف طرائق 

التقييم بناء عىل 

األهداف التي يحاول 

التدريب تحقيقها

	••االختبار القبيل 

والبعدي، املقابالت أو 

التقييامت الشفهية 

الجامعية أو التقييامت 

العملية 

	••القياس يتم قبل 

وبعد التدريب للتمّكن 

من تحديد التغيري 

الناتج من التدريب.
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يف قدرتهم عىل القيام 

بذلك، ومدى اندفاعهم 

إلجراء التغيريات

تحديد التغيريات التي . 5

من املمكن إجراؤها 

والخطوات املستقبلية. 

من املهم، عدم إهامل 

هذه املالحظات ونتائج 

التقييامت القبلية 

والبعدية السيئة والعمل 

وبحسب الثغرات عىل 

إيجاد طريقة إليصال 

املعلومة الصحيحة مرة 

أخرى والتأكد من فهم 

املشاركني لها ومتكنهم 

من التعامل معها 

بسهولة وتطبيقها.

	••املالحظة من 

خالل عرض عمل 

املجموعات، أو خالل 

املراجعات الصباحية أو 

مداخالت املشاركني/

ات حول موضوع 

معني تم تناوله أو 

أسئلتهم حوله 

املستوى 3: 

السلوك

	••يساعد عىل فهم مدى 

تطبيق املشاركني/ات 

لتدريبهم

	••اكتشاف املساعدة التي 

قد يحتاج اليها بعض 

األشخاص

	••التنبه إىل أن السلوك 

يتغرّي عندما تكون الظروف 

مواتية من هنا، أهمية:

تغيري الثقافة التنظيمية  |

أو ثقافة الفريق لتسهيل 

التغيري السلويك

تحديد األمور التي سيتم . 1

قياسها

تطوير أداة القياس. 2

القياس . 3

تحليل النتائج . 4

تحديد التغيريات التي . 5

من املمكن إجراؤها

تطرح  التي  األسئلة  أمثلة عن 

هل  املشاركني/ات:  عىل 

استخدم املشاركون/ات أيًا من 

تعلمهم؟ هل هم قادرون عىل 

نقل معارفهم أو مهاراتهم أو 

	••تقييامت ذاتية 

ميألوها املشاركني/ات 

	••مقابالت مع 

املشاركني/ات

	••الطلب من املسؤول 

تقييم املشاركني/ات 

رسميًا

	••مالحظة األداء 

	••دمج استخدام 

املهارات الجديدة يف 

مهام املشاركيني/ات 

بعد التدريب

	••قياس السلوك بشكل 

فّعال يتم بعد فرتة 

زمنية طويلة من 

التدريب
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سنح الفرص والوقت  |

الكايف لتطبيق املعرفة 

واملهارات الجديدة

تطوير العمليات التي  |

تشجع وتعزز وتكافئ 

التغيريات اإليجابية 

يف السلوك )الدوافع 

املطلوبة للتغيري( 

تسليط الضوء عىل من  |

يستخدم مهارة جديدة 

بفاعلية والثناء عليه)ها(

آلخرين؟  الجديدة  مواقفهم 

غريوا  أنهم  يدركون  هل 

سلوكهم؟

املستوى 4: 

النتائج

تحليل النتائج النهائية 	 

للتدريب مبا فيها النتائج 

املحددة التي تعترب 

جيدة لألعامل وألعضاء 

فريق العمل والتي 

تظهر عائًدا جيًدا عىل 

)ROI(  االستثامر

هنالك تحدي كبري يف 	 

تحديد النتائج أو الفوائد 

أو النتائج النهائية 

األكرث ارتباطًا بالتدريب، 

والتوصل إىل طريقة 

فعالة لقياس هذه 

النتائج عىل املدى البعيد

هذا املستوى هو األكرث 	 

تكلفة واستهالكًا للوقت

	••نفس الخطوات املذكورة 

أعاله

	••بعض النتائج التي يجب 

مراعاتها، اعتامًدا عىل أهداف 

التدريب: زيادة االحتفاظ 

باملشاركني/ات املدربني، 

زيادة اإلنتاج، معنويات أعىل، 

تقليل الهدر، زيادة املبيعات، 

تصنيفات أعىل جودة، زيادة 

رضا املستفيدين/عمالء، 

شكاوى أقل من املوظفني، 

برامج الحد من مخاطر 

رات متوفرة  استخدام املخدِّ

بنوعية جيدة.

	••سلسلة من 

املالحظات والقياسات 

قصرية املدى للتحقق 

من أن التغيريات 

يف السلوك 	••بسبب 

التدريب تحدث فرقًا 

ذا قيمة )املؤرشات 

الرائدة(.

	••طرائق قياس الفرق 

بني كلفة التدريب 

ونتائج التدريب. 

	••دورية

	••املدى القصري والبعيد 
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أهمية التقييم

تعترب عملية التقييم مهمة ألنها:

• تساعد املُدرّب)ة( عىل تطوير أدائه	

• تساعد الجهة املنظمة و/أو املستفيدة عىل تحسني ظروف التدريب 	

• تحدد مالءمة وفعالية األهداف واملعلومات واملهارات وطرائق التدريب للمشاركني/ات 	

• تسمح باكتشاف الصعوبات عىل مختلف املستويات	

• تلقي الضوء عىل نقاط القوة 	

• تسمح ملختلف املعنيني بالتعبري عن رأيهم	

• تطمنئ الجهة املنظمة و/أو املستفيدة اىل حسن سري العمل والتقدم الحاصل.	

نماذج أدوات تقييم

نقرتح فيام ييل مناذج لتقييم رد الفعل )العملية( وتقييم التعلّم عىل الشكل التايل:

تقييم رد الفعل

استامرة التقييم

يتم استخدام أحد االستامرات أدناه أو بلورة استامرة تتضمن املعايري التي يجب قياسها ملعرفة املستوى األول من منوذج . 1

كريكباتريك )رد الفعل(.

توزيع االستامرة عىل املشاركني/ات يف نهاية الجلسة، اليوم التدريبي ونهاية التدريب أو إرسالها إليهم عرب االنرتنت )مثالً: . 2

.)Google forms

يجيب املشاركني/ات عىل أسئلة االستامرة دون ذكر األسامء. . 3

تُفرز اإلجابات وتحلل.. 4

تُعرض النتيجة عىل الحضور يف الجلسة التدريبية أو اليوم التدريبي الالحق. وتناقش إذا لزم األمر.. 5

يعمل فريق العمل و/أو املدرّب)ة( عىل تنفيذ ما هو متوفر ومستطاع لتحسني الوضع التدريبي.. 6
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مناذج استامرة التقييم اليومي

منوذج 1

عنوان اللقاء

تاريخ ومكان اللقاء

استامرة التقييم اليومي

تم تصميم استامرة التقييم اليومي بهدف عرض آراءك ومالحظاتك حول التدريب يومياً. 

إن مالحظاتك سوف تسمح بإجراء التعديالت والتحسينات الالزمة للجلسات والتدريبات املقبلة. 

 يرجى وضع عالمة )X( يف الخانة املناسبة للبنود التالية املتعلقة بكل جلسة:

اليوم األول

الجلسة األوىل

الجلسة الثانية

غير كاٍفمحايدكاٍفالنطاق
املحتوى

إدارة الوقت

الطرائق التدريبية

املواد التدريبية

الصلة باملوضوع

غير كاٍفمحايدكاٍفالنطاق
املحتوى

إدارة الوقت

الطرائق التدريبية

املواد التدريبية

الصلة باملوضوع

مالحظات:

مالحظات:
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منوذج 2

عنوان اللقاء

تاريخ ومكان اللقاء

استامرة التقييم اليومي

تم تصميم استامرة التقييم اليومي بهدف عرض آراءك ومالحظاتك حول التدريب يومياً. 

إن مالحظاتك سوف تسمح بإجراء التعديالت والتحسينات الالزمة للجلسات والتدريبات املقبلة. 

اخرت اإلجابة املناسبة لك لكل من العبارات التالية:. 1

ممتازجيدال بأسسيئسيئ جدًا

تحققت أهداف اليوم التدريبي

املحتوى جيد

الطرق التدريبية املستخدمة مناسبة

إدارة الوقت جيدة

متكنت من املشاركة والتعبري

ما هو أكرث أمر جذبك يف هذا اليوم  التدريبي؟. 2

ما هو أكرث أمر أزعجك يف هذا اليوم التدريبي؟. 3

ما هي اقرتاحاتك لتحسني األيام  التدريبية املتبقية؟. 4
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مناذج استامرة التقييم اليومي

منوذج1                                                             .عنوان اللقاء 

تاريخ اللقاء

مكان انعقاد اللقاء

إستامرة تقييم اللقاء

تاريخ التقييم: _____________

بعض نعم اخرت اإلجابة املناسبة لك لكل من العبارات التالية:
كالالشيء

جودة املضمون

هل تم تحقيق أهداف اإلجتامع؟. 1

هل أثار إهتاممك الربنامج؟ . 2

هل كانت املواضيع مهمة لعملك؟. 3

هل كان الربنامج منظّم؟. 4

هل كانت املوارد املُقّدمة قيّمة؟. 5

مقدمو العروض

هل كان امليرس مرجع قيّم للمعلومات؟. 6

هل كان امليرّس واضح يف رشحه؟. 7

هل كانت املناقشات مناسبة ومفيدة؟. 8

هل كان محتوى الجلسات مناسب لهدف اإلجتامع؟. 9

األمور اللوجستية

هل كان مكان مالئم ومريح؟. 10

هل كانت وجبات الطعام واملرشوبات املقدمة ذات نوعية جيدة؟. 11

هل كانت أوقات الجلسات مناسبة؟. 12

هل كانت األمور اللوجستية مسّهلة؟. 13

املكاسب الشخصية

هل وجدت االجتامع مفيدا ويعكس عمل منظمتك؟. 14

هل وجدت االجتامع مفيدا يف تحديد املجاالت التي تحّسن العمل . 15

وأساليب القيام بذلك؟

هل كان اإلجتامع بحسب توقعاتكم بشكل عام؟. 16

برأيك، ما هي نقاط القوة / الجوانب األكرث لهذا االجتامع؟   .2

برأيك، ما هي نقاط الضعف / الجوانب األقل إفادة لهذا االجتامع؟  .3

4.  هل لديكم اقرتاحات للمزيد من التحسينات؟



مهارات التدريب: من التخطيط إلى التقييم53

منوذج 2

عنوان اللقاء 

تاريخ اللقاء

مكان انعقاد اللقاء

إستامرة تقييم اللقاء

تاريخ التقييم: _____________

تم تصميم استامرة تقييم اللقاء بهدف الحصول عىل آراءك ومالحظاتك حوله. 

إن مالحظاتك سوف تسمح بإجراء التعديالت والتحسينات الالزمة للتدريبات املقبلة. شكراً

اخرت اإلجابة املناسبة لك لكل من العبارات التايل:. 1

ممتازجيدال بأسسيئسيئ جدا
كانت الورشة التدريبية مبستوى توقعايت

تحققت أهداف الورشة التدريبية 

تطورت معاريف نتيجة لهذه الورشة التدريبية

تعززت مهارايت التدريبية نتيجة لهذه الورشة التدريبية

ساعدت الورشة التدريبية يف تطوير مواقفي إيجابياً  

الطرق والوسائل التدريبية املستخدمة مناسبة 

عالقة املشاركني/ات بعضهم ببعض جيدة 

عالقة املشاركني/ات باملدربني جيدة 

مدة الورشة التدريبية كانت مناسبة 

سمحت يل الورشة التدريبية بتبادل الخربات مع بقية املشاركني/ات

أويص أقراين باملشاركة يف دورة تدريبية مشابهة لهذه

ستساعدين الورشة التدريبية يف القيام بدوري كمدرب/ة 

ما هي األمور التي أعجبتك يف هذه الورشة التدريبية؟ الرجاء تربير اإلجابة. 2

ما هي األمور التي أزعجتك يف هذه الورشة التدريبية؟ الرجاء تربير اإلجابة . 3

ما هي التوصيات التي تقرتحها لتحسني الورشات التدريبية القادمة؟ . 4
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أداة النجمة

والربنامج،  األهداف  تحقيق  باملدرب/ة،  متعلقة  معايري مختلفة  الحصول عىل معلومات كمية حول  األداة عىل  تساعد هذه 

طرائق التدريب، املشاركة، وغريها. 

يتم استخدام النموذج أدناه ورشح كيفية تعبئته كالتايل: تتألف األداة من 8 معايري، عىل كل مشارك اختيار رقم من 1 )يسء . 1

جداً(  إىل 10 )ممتاز( من سلّم التقييم للتعبري عن رأية بكل معيار من املعايري الثامنية.  

توزع أداة النجمة عىل املشاركني/ات يف نهاية الجلسة، أو اليوم التدريبي أو إرسالها إليهم عرب االنرتنت.. 2

يقيّم املشاركني/ات دون ذكر األسامء. . 3

تُفرز اإلجابات عىل الشكل التايل: . 4

توضع إجابات كافة املشاركني/ات لكل معيار من املعايري. تُتبع العملية الحسابية التالية: رضب عدد إجابات املشاركني أ. 

بكل رقم من األرقام التي تم اختيارها عىل سلّم التقييم للمعيار الواحد. ومن ثم جمع نتائج عملية الضب وتقسيمها 

عىل 10 للحصول عىل معدل نتيجة املعيار الواحد.

تكرر العملية للمعايري الثامنية.ب. 

تجمع كافة معدالت املعايري الثامنية وتقسم عىل رقم 8 للحصول عىل املعدل العام.ج. 

يتم تحديد معدل كل معيار عىل أداة النجمة وتستخدم الخطوط األفقية والعامودية لوصل كافة املعدالت ببعضها د. 

للحصول عىل شكل نجمة.

تُعرض النتيجة عىل الحضور يف الجلسة التدريبية أو اليوم التدريبي الالحق. . 5

يف حال كانت النجمة غري متوازنة يتم البحث عن أسباب عدم هذا التوازن واملعايري املتأثرة بذلك ومناقشة الحلول أ. 

املمكنة.

 يف حال كانت متوزانة، باإلمكان طرح سؤال عىل املشاركني/ات للحصول عىل اقرتاحات عن كيفية تحسني األمور.ب. 

يعمل فريق العمل و/أو املدرّب)ة( عىل تنفيذ ما هو متوفر ومستطاع لتحسني الوضع التدريبي.. 6
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جولة طاولة

باإلمكان أيضا يف نهاية الجلسة او اليوم التدريبي أو نهاية الورشة، القيام بالتقييم وجاهيا وشفهيا من خالل طرح أسئلة عىل 

املشاركني الحصول عىل أجوبتهم عرب جولة طاولة لتأكد أن الجميع أبدى رأيه.  

باإلمكان، استقصاء األسئلة من مناذج االستامرات أعاله أو استخدام أسئلة أخرى لقياس ردة فعل املشاركني/ات. مثال: الرجاء 

إعطاء أمر أعجبكام اليوم وأمر آخر ميكن تحسينه للجلسات/األيام التدريبية املقبلة. 
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تقييم التعّلم

بهدف تقييم التغيري عىل مستوى معلومات املشاركني/ات، الرجاء اإلطالع عىل مستند 2 من جلستي االفتتاح واالختتام. ما ييل 

منوذج استامرة تقييم األثر التي من املمكن إستخدامها كليتها أو استخدام أقسام منها بحسب اسرتاتيجية التدّخل املستخدمة.

استامرة التقييم القبيل/البعدي

                                        عنوان وتاريخ اللقاء   |      استامرة تقييم التعلّم

البعدي □القبيل □

اإلسم أو الرقم: ______________

ما هو تعريف املخدرات؟. 1

أعط مثلني لكل صنف من أصناف املخّدرات أدناه:. 2

المثلالصنف

املواد املنّشطة/املنّشطات
 -

-

املواد املسّكنة/املثبّطة
 -

-

املواد املهلوسة
 -

 -

الرجاء إيجاد تعريف كل من املصطلحات التالية. 3

االستخدام الضار . 1

)Harmful use(

حالة تتبع تناول مادة ذات تأثري نفسايّن تؤدي إىل اضطرابات يف مستوى الوعي، أ. 

اإلدراك، الفهم، العاطفة ، السلوك، أو الوظائف النفسيّة الفيزيولوجيّة األخرى. يعود 

الجسم  إىل طبيعته مع الوقت، إاّل يف حال أتلفت األنسجة أو كان هنالك مضاعفات 

أخرى. 

التسّمم    . 2

 )Intoxication(

رات للحصول عىل نفس قوة الشعور. ب.  الحاجة إىل مزيد من املخدِّ
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اإلرتهان . 3

)Dependenceِ(

حالة نفسيّة وغالباً جسديّة،  تتميز أيًضا بترصفات وردود فعل خاّصة، وتشتمل عىل ج. 

رات بشكل مستمّر، وذلك للحصول عىل مفعولها باإلضافة إىل  إكراه يف أخذ املخدِّ

تجّنب عوارض نقصها من الجسم.

التحمل . 4

)Tolerance(

رات بكميّة معيّنة تحدث آثاًرا جسديّة أو عقليّة سلبيّة د.  استخدام أّي نوع من املخدِّ

حادة. قد تؤدي إىل آثار عابرة أو دامئة، أو إىل الوفاة. يتوقف احتامل حدوثها 

رات املستخدمة. وعوارضها وفداحة نتائجها عىل نوع املخدِّ

الجرعة الزائدة . 5

)Overdose(

منط من أمناط استخدام املواد ذات التأثري النفسايّن التي تسبّب أرضاًرا صّحيّة بدنيّة أو 	. 

عقليّة.

الرجاء، اإلجابة بـ »صح« أو »خطأ« عىل العبارات أدناه. 4

خطأصح
عند اإلصابة يتواجد فريوس نقص املناعة البرشّي يف كافة سوائل الجسم مبا فيها الدم والسوائل الجنسيّة أ. 

الذكريّة واألنثويّة وحليب الرضاعة، والعرق والدموع واللعاب وغريها، وينتقل من خاللها

فريوس عدوى الكبد "ب" يصيب خاليا الجهاز املناعي وتحديًدا الخاليا التائية 4 فيّدمرها أو يضعف ب. 

وظيفتها ماّم يؤّدي إىل إضعاف وتدمري الجهاز املناعي تدريجيّاً فيصبح األشخاص عرضة  لألمراض 

وااللتهابات. 

تعترب عدوى الكبد الفريويس "أ" من االلتهابات األكرث انتشاراً بني مستخدمي املخدرات بالحقنج. 

جميع االلتهابات املنقولة جنسياً تنتقل فقط عن طريق العالقات الجنسيةد. 

االلتهابات املنقولة جنسياً تصيب النساء فقط	. 

من املمكن الشفاء من جميع االلتهابات املنقولة جنسياًو. 

السلوك الصّحّي عملية تفاعليّة مع املجتمعات لتطوير نهج ورسائل مناسبة مصّممة باستخدام ز. 

مجموعة متنوعة من قنوات التواصل لتطوير السلوكيّات اإليجابيّة، وتعزيز وإدامة تغيري السلوك عىل 

مستوى الفرد واملجتمع والحفاظ عىل السلوكيّات املناسبة

التواصل لتغيري السلوك يتوّجه نحو الوقاية وتخفيض خطر اإلصابة باملرض واملوت املبكر. يتضّمن ح. 

املعتقدات والتوقّعات، والقيم والعادات والنشاطات، واألمناط السلوكيّة املرتبطة باملحافظة عىل 

الصّحة، واستعادتها وتحسينها، والشفاء من املرض أو التعايش معه من منطلق تحقيق القدراتط. 
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بحسب النموذج اإليكولجي، يتأثر السلوك الصحي بعدة عوامل عىل ثالثة مستويات فقط وهي: ي. 

العوامل الشخصية، العوامل اإلجتامعية والسياسات والترشيعات

يشري منوذج التغيري التدريجّي/مراحل تغيري السلوك إىل أن املراحل تتبع تقدًما خطيًا ال يتضمن االرتداد ك. 

إىل املستويات السابقة

تتألف الرسالة من مكونان وهام املضمون ومصدر الرسالةل. 

تكون عملية التواصل فّعالة عندما تدعو للقيام بعمل محددم. 

يعترب اإلعالم الجامهريي قناة فّعالة حني يكون األشخاص يف مرحلة تبنّي السلوك ن. 

تعترب املشورة قناة فّعالة عندما يكون الشخص يف مرحلة التأمل املسبق  س. 

الوصم: املواقف السلبيّة املهينة من قبل األفراد أو املجتمع والتي تحّط من قيمة وكرامة شخص أو ع. 

أشخاص بسبب انتامئهم إىل مجموعة معيّنة بسبب سمة أو صفة معيّنة 

رات ويتأثر ف.  رات من الوصم أكرث من املرأة التي تستخدم املخدِّ يف مجتمعاتنا يعاين الرجل مستخدم املخدِّ

به أكرث منها 

رات يف حال كانوا أيًضا متعايشني مع فريوس نقص ص.  يقل تأثري الوصم والتمييز عىل مستخدمي املخدِّ

املناعة البرشّي

يشمل التمييز املستويات التالية: . 5

رات، العائلة واملجتمع، املؤّسسات، والدولة أ.  مستخدم املخدِّ

رات، العائلة واملجتمع ب.  مستخدم املخدِّ

رات، واملؤّسسات ج.  مستخدم املخدِّ

رات د.  مستخدم املخدِّ

عدد 2 من آثار الوصم والتمييز عىل كل من املستويات التالية:. 5

رات مستوى مستخدمي املخدِّ

مستوى املجتمع

رات واألوبئة  مستوى جهود مكافحة انتشار استخدام املخدِّ

ذات العالقة
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رات هو ___________________________________. 7 الحّد من مخاطر استخدام املخدِّ

تتضمن برامج الحّد من املخاطر، الربامج التالية؛ أجب بـ«صح« أم »خطأ« . 8

خطأصح
برامج تبادل / توفري اإلبر والحقنأ. 

عالج التبعيّة وخاصة العالج بالبدائلب. 

املشورة واختبار فريوس نقص املناعة البرشّيج. 

العالج مبضادات الفريوسات القهقريّة د. 

الوقاية والعالج من االلتهابات املنقولة جنسيّاً	. 

برامج توفري وتوزيع الواقي الذكري و. 

برامج املعلومات والتثقيف والتواصلز. 

الوقاية واملعالجة من التهاب الكبد الفريويس والتلقيح ضد التهاب الكبد الفريويس ”ب“.ح. 

الوقاية من السل وتشخيصه ومعالجته. ط. 

برامج توفري النالوكسوني. 

برامج الدعم االجتامعي والنفيسك. 

عدد 4 من رشوط نجاح إسرتاتيجّية الحّد من املخاطر؟ . 9

عدد 4 من خصائص الرسالة الفّعالة:. 10

عدد الخطوات العرش لعملّية كسب التأييد:. 11

ضع يف املكان املناسب إسم املرحلة بحسب منوذج التغيري التدريجّي/مراحل تغيري السلوك: . 12

)Contemplation( التأّمل/القبول/املوافقة

)Preparation( التحضري/النيّة

)Maintenance( االستمرار/التبّني

  )Pre-contemplation(  التأّمل املسبق/املعرفة

)Action( املامرسة
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الفصل الثاين خطط الجلسات التدريبية

يلّخص الجدول أدناه مواضيع خطط الجلسات التي سيتم تفصيلها يف هذا الفصل واألهداف التعليمية واملّدة الزمنية لكل خطة.

المّدةاألهداف التعليميةالمواضيع

افتتاح الجلسات

• كرس حاجز الخوف والخجل نتيجة لتعرّفهم عىل اآلخرين؛	

• تحديد أهداف اللقاء واستجابتها لتوقعاتهم؛	

• تحديد معارفهم ومواقفهم ومهاراتهم املرتبطة مبواضيع اللقاء.	

ساعة ونصف

رات املخدِّ

• تعريف املخّدرات، أصنافها وأنواعها واملصطلحات ذات العالقة؛	

• تحديد طرق االستخدام وأثر وتأثري واالرتهان/التبعية كل صنف من 	

األصناف؛

• تعريف الجرعة الزائدة وعالماتها بحسب كل صنف من األصناف.	

ساعتان

رات  مستخدم املخدِّ

واملخاطر التي يتعرّض لها

• رات؛	 تعريف مستخدم املخدِّ

• رات؛	 تحليل اسباب استخدام املخدِّ

• تعداد نتائج ومخاطر استخدام املخّدرات عىل مختلف األصعدة.	

ساعة

األمراض التي قد يصاب 

بها مستخدم املخدرات 

• تعريف االلتهابات املنقولة جنسيًّا، عدوى الكبد الفريويس »ج« و«ب«، 	

فريوس نقص املناعة البرشّي/اإليدز، والسل؛

• تحديد طرق االنتقال وطرق الوقاية؛	

• تحديد كيفية اكتشاف اإلصابة والعالج.	

ساعة ونصف

الوصم والتمييز 

• تعريف الوصم والتمييز؛	

• تحديد أسباب الوصم؛ 	

• تحليل الرتجمة الفعلية للوصم؛	

• تعداد آثار الوصم والتمييز عىل عدة مستويات.	

ساعة ونصف
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الحد من مخاطر 

استخدام املخّدراتِّ

• رات؛	 تعريف الحّد من مخاطر استخدام املخدِّ

• رات؛ 	 تحليل أهمية وغاية الحّد من مخاطر استخدام املخدِّ

• رات ومبادئها؛	 تعداد برامج الحّد من مخاطر استخدام املخدِّ

• تفصيل بعض هذه الربامج؛	

• تحليل رشوط نجاح الحّد من املخاطر	

ساعة ونصف

التواصل لتغيري السلوك

• تعريف التواصل لتغيري السلوك؛	

• تحديد أهمية التواصل لتغيري السلوك ومعايري ضامن فعاليّة هذه الربامج؛	

• تعريف السلوك الصحي؛	

• تعداد مراحل تغيري السلوك الشخيّص واسرتاتيجيات وقنوات التواصل ذات 	

العالقة؛

• تحليل عملية التواصل الفّعال ورسائل التواصل الفّعالة؛ 	

• تحديد خطوات القيام بتدّخالت التواصل لتغيري السلوك.	

3 ساعات

كسب التأييد

• تعريف كسب التأييد؛	

• تحديد خطوات عملية كسب التأييد؛	

• الرّد بالحجج والوقائع عىل اّدعاءات وحجج رافضة لربامج الحّد من مخاطر 	

رات؛ استخدام املخدِّ

• استخدام النصوص الدينية الداعمة خالل قيامهم مبواجه اإلدعاءات.	

ساعتان

دور القادة الدينيني يف 

رات والحد  مشكلة املخدِّ

من مخاطر استخدامها 

• رات والحّد من مخاطر 	 تحديد دور القادة الدينيني يف مشكلة املخدِّ

استخدامها؛

• رات.	 تحليل إعالن بريوت للقادة الدينني للحد من استخدام املخدِّ

ساعة

اختتام الجلسات
• إبداء رأيهم باللقاء لجهة توقعاتهم واملضمون واألسلوب والتنظيم؛ 	

• تبنّي مدى تقّدم معارفهم ومواقفهم ومهاراتهم املرتبطة مبواضيع اللقاء.	
نصف ساعة
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الفصل الثاين خطط الجلسات التدريبية

افتتاح التدريب
خطة الجلسة

اإلفتتاحالموضوع 

األهداف 

يف نهاية الجلسة سيتمكن املشاركون/ات من:

• كرس حاجز الخوف والخجل نتيجة لتعرّفهم عىل اآلخرين؛	

• تحديد أهداف اللقاء واستجابتها لتوقعاتهم؛	

• تحديد معارفهم ومواقفهم ومهاراتهم املرتبطة مبواضيع اللقاء. 	

أنظر الفصل األول من هذا الجزءالمضمون

ساعة ونصفالمّدة

خطوات التنفيذ 

استقبال الحضور والرتحيب بهم/بهن                                              )5 دقائق(. 1

تنفيذ مترين تعارف لكرس حاجز الخوف والقلق والحياء: مترين قصة حيايت )مستند  . 2

رقم 1(                                                                                 )20 دقيقة(

عرض أهداف اللقاء.                                                                )10 دقائق(. 3

التعرّف عىل توقعات املشاركني واملشاركات من خالل مترين البطاقات الالصقة . 4

حيث يتم توزيع بطاقة الصقة عىل كل مشارك)ة( ويطلب منها)ها( كتابة 

توقعاتهم من التدريب. ثم قراءة البطاقات وربط مضمونها بأهداف اللقاء.                                                                                                                                          

                                                                                          )15 دقيقة(

عرض برنامج العمل.                                                                )10 دقائق(. 5

توزيع استامرة التقييم القبيل )مستند رقم 2( عىل املشاركني/ات يك ميلؤها. ومن ثم . 6

يتم جمعها وتصحيحها خارج إطار الجلسة.                                    )30 دقيقة(
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المواد الالزمة للتنفيذ    

• حاسوب + آلة عرض + شاشة/حائط 	

• لوح قالب + أقالم للكتابة عىل اللوح القالب	

• أوراق الصقة	

• أوراق بيضاء	

• نسخ من استامرة التقييم القبيل	

التقييم
• تقييم رد الفعل )العملية(: استامرة تقييم اللقاء - أنظر الفصل األول – أدوات التقييم	

• تقييم التعلّم: استامرة التقييم التعلّم - أنظر الفصل األول – أدوات التقييم	

مستندات العمل
مستند رقم 1: تمرين "قصة حياتي"

الغالف: عنوان الكتاب.. 1

الصفحة 2: االسم، املؤسسة/الجمعية، مجال العمل.. 2

الصفحة 3:  نقطة قوة ونقطة ضعف لدى املشارك.. 3

الصفحة الخارجية: إنجاز حققه يف مجال الحد من مخاطر استخدام املخدرات. . 4

مستند رقم 2: استمارة التقييم التعّلم 

أنظر صفة 88
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رات المخدِّ
خطة الجلسة

راتالموضوع  املخدِّ

األهداف 

يف نهاية الجلسة سيتمكن املشاركون/ات من:

• تعريف املخّدرات، أصنافها وأنواعها واملصطلحات ذات العالقة؛	

• تحديد طرق االستخدام وأثرها وتأثريها حسب كل صنف من األصناف؛	

• تعريف االرتهان/التبعية والجرعة الزائدة وعالماتها بحسب كل صنف من األصناف. 	

رات الجزء األول الفصل األول المضمون دليل القادة الدينيني حول الحد من مخاطر استخدام املخدِّ

ساعتانالمّدة

خطوات التنفيذ 

تالوة أهداف الجلسة عىل الحضور.                                                 )5 دقائق(. 1

رات.                 )110 دقائق(. 2 تنفيذ مسابقة حول معلومات مرتبطة مبوضوع املخدِّ

رشح قواعد املسابقة حيث سيتم توزيع املشاركني/ات عىل مجموعات ستتبارى أ. 

لإلجابة عىل األسئلة )مستند(. تُسّجل كل مجموعة اإلجابة أمامها ومن ثم تقرأها 

عىل الحضور بناء عىل طلب املدرّب)ة(. يتم تصحيح اإلجابات. تربح املجموعة التي 

تسّجل أكرب حصيلة من العالمات.

توزيع الحضور إىل مجموعات صغرية من أربعة أو خمسة أشخاص.ب. 

قراءة األسئلة بحسب تعليامت املستند.ج. 

تعطي املجموعات اإلجابات، يتم مناقشة اإلجابات وعرض اإلجابات الصحيحة. د. 

تختتم الجلسة بتذكري ألهم املعلومات.                                           )10 دقائق(. 3

مالحظة: من املمكن استبدال املسابقة بعمل مجموعات حيث تعطى كل مجموعة عدد 

من األسئلة )مستند( مختلفة عن األخرى تعمل عىل إيجاد إجابة لها ومن ثم تعرضها أمام 

املجموعات األخرى. يتم تصحيح اإلجابات من خالل االستعانة بالعرض النظري.
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مستندات العمل
مستند 

املرحلة األوىل: املخّدرات: تعريف، ومصطلحات 

السؤال 1: ما هو تعريف املخدرات؟ )عالمة واحدة(

أمام كل مصطلح من  املناسب  األبجدي  الحرف  الرجاء وضع  أدناه.  السؤال 2: ما هو تعريف كل مصطلح من املصطلحات 

املصطلحات  )6 عالمات(

المواد الالزمة للتنفيذ    

• حاسوب + آلة عرض + شاشة/حائط 	

• لوح قالب + أقالم للكتابة عىل اللوح القالب	

• أوراق الصقة	

• أوراق بيضاء	

• نسخ من استامرة التقييم القبيل	

تقييم رد الفعل )العملية(: أنظر الفصل األول – أدوات التقييمالتقييم

االستخدام الضار . 1

)Harmful use(

حالة تتبع تناول مادة ذات تأثري نفسايّن تؤدي إىل اضطرابات يف مستوى أ. 

الوعي، اإلدراك، الفهم، العاطفة ، السلوك، أو الوظائف النفسيّة الفيزيولوجيّة 

األخرى. يعود الجسم  إىل طبيعته مع الوقت، إاّل يف حال أتلفت األنسجة أو 

كان هنالك مضاعفات أخرى.

التسّمم . 2

)Intoxication(
رات للحصول عىل نفس قوة الشعور.ب.  الحاجة إىل مزيد من املخدِّ

اإلرتهان . 3

)Dependenceِ(

حالة نفسيّة وغالباً جسديّة،  تتميز أيًضا بترصفات وردود فعل خاّصة، وتشتمل ج. 

رات بشكل مستمّر، وذلك للحصول عىل مفعولها  عىل إكراه يف أخذ املخدِّ

باإلضافة إىل تجّنب عوارض نقصها من الجسم.
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التحمل . 4

)Tolerance(

رات بكميّة معيّنة تحدث آثاًرا جسديّة أو عقليّة د.  استخدام أّي نوع من املخدِّ

سلبيّة حادة. قد تؤدي إىل آثار عابرة أو دامئة، أو إىل الوفاة. يتوقف احتامل 

رات املستخدمة. حدوثها وعوارضها وفداحة نتائجها عىل نوع املخدِّ

الجرعة الزائدة . 5

)Overdose(

مجموعة من األعراض )توّعك، وجع مفاصل، تشّنجات، غثيان، رجفة، تعرّق...( 	. 

تحدث عند التخفيف من استخدام املواد ذات التأثري النفسايّن أو التوقّف ّعنها 

بعد أخذها بتكرار، أو لفرتات طويلة، أو بجرعات عالية.

األعراض . 6

اإلنسحابّية 

 Withdrawal(

)symptoms

منط من أمناط استخدام املواد ذات التأثري النفسايّن التي تسبّب أرضاًرا صّحيّة و. 

بدنيّة أو عقليّة.

املرحلة الثانية: املخّدرات: أصناف وأنواع وطرق االستخدام 

رات املسؤول عن التغيريات التالية وإعطاء 3 أمثلة عن أنواع هذا الصنف.  السؤال رقم 3: عل كل مجموعة تحديد صنف املخدِّ

)يتم قراءة العبارات الواحدة تلوة األخرى وعىل املجموعات أن تحدد الصنف: مواد ُمنّشطة - مواد ُمهلوسة - مواد ُمثِبطة )6 

عالمات(

أقلل الشهية للطعام 

أوّسع حدقة العني

أجعل الشخص يكرث من الكالم 

أتسبّب باضطرابات يف النوم 

إذا تعاطوين بكرثة ولفرتة طويلة، اتسبب بالقلق، الرعب، أوجاع يف الرأس، تشنجات يف املعدة، العدوان والذعر 

أشعر املتعاطي بارتفاع ثقته بنفسه آنياً وبأنه أصبح مقبوالً اجتامعياً 

أزيد من نشاط الجهاز العصبي املركزي، فأعطي شعور بالنشاط والتيقظ 

أزيد يف رسعة دقات القلب وضغط الدم والتنفس وارتفاع يف حرارة الجسد 
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أتسبب بسوء يف التقدير والحكم عىل األمور 

أجعل األشخاص مشوشني وقلييل الرتكيز 

أجعلهم قلقني وبحرية من أمرهم 

أتسبب مبشاكل يف الذاكرة 

أتسبب مبشاعر الفرح الزائد دون مربر واملؤقت 

قد أتسبب بغيبوبة، غثيان، تقيؤ، واملوت أحياناً بسبب جرعة زائدة 

أفقد األشخاص إحساسهم 

أجعلهم ينامون أكرث  

أسكن آالمهم 

أتسبب مبشاكل يف التناسق الحريك وردود فعلهم عىل األحداث املفاجئة 

أبطئ من نشاط الجهاز العصبي املركزي

أخلف آثار جسدية: توسع حدقة العني، فقدان الشهية، تشنجات يف املعدة، غثيان، تعرق، وجع يف الرأس، وعدم القدرة عىل 

النوم، تشنجات ورضر عىل الدماغ 

أتسبب بتغري يف املزاج واألفكار: ردة فعل بني فرح ورعب كبريين

أغري من قدرة الفهم واإلدراك والتفكري واملشاعر  

أجعل الشخص يشعر أنه فقد حدود جسمه 

أجعل الشخص يرى أو يسمع أمور ال تحدث حقيقًة 

السؤال 4: كيف يختلف تأثري املخدرات من شخص إىل شخص؟ )عالمتان(

السؤال 5: ما هي طرق استخدام املواد املُنّشطة؟ )عالمة واحدة(

السؤال 6: ما هي طرق استخدام املواد املُثبطة؟ )عالمة واحدة(

السؤال 7: ما هي طرق استخدام املواد املُهلوسة؟ )عالمة واحدة(
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املرحلة الثالثة: املخّدرات: اإلرتهان/التبعية، األعراض اإلنسحابية، الجرعة الزائدة 

السؤال رقم 8: عدد 4 من األعراض االنسحابية للمنّشطات؟ )عالمتان(

السؤال رقم 9: عدد 4 من أعراض الجرعة الزائدة للمنّشطات؟ )عالمتان(

السؤال رقم 10: عدد 2 من األعراض االنسحابية للهريوين؟ )عالمة(

السؤال رقم 11: عدد 4 من أعراض الجرعة الزائدة للمواد املثبطة؟ )عالمتان(
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رات والمخاطر التي يتعّرض لها مستخدم المخدِّ
خطة الجلسة

رات واملخاطر التي يتعرّض لهاالموضوع  مستخدم املخدِّ

األهداف 

يف نهاية الجلسة سيتمكن املشاركون/ات من:

• رات؛	 تعريف مستخدم املخدِّ

• رات؛	 تحليل اسباب استخدام املخدِّ

• تعداد نتائج ومخاطر استخدام املخّدرات عىل مختلف األصعدة.	

رات الجزء األول الفصل الثاين المضمون دليل القادة الدينيني حول الحد من مخاطر استخدام املخدِّ

ساعة المّدة

خطوات التنفيذ 

تالوة أهداف الجلسة عىل الحضور.                                                 )5 دقائق(. 1

رشح الهدف من دراسة الحالة وطريقة ومراحل العمل ضمن املجموعة الكربى . 2

وتحديد املدة الزمنية لكل منها.                                                      )2 دقائق(

يقرأ املشاركون/ات الحالة و/أو تقرأ الحالة من قبل املدرّب ويتم التأكد من وضوحها . 3

للحضور.                                                                                   )5 دقائق( 

تُطرح األسئلة وتتم مناقشتها ضمن املجموعة الكربى. . 4

رات التي ال تنحرص . 5 يتم رشح النموذج اإليكولوجي لتصنيف أسباب استخدام املخدِّ

رات عىل  فقط باملستوى الشخيص. باإلضافة إىل تصنيف نتائج ومخاطر استخدم املخدِّ

األصعدة التالية: املستوى الصحي، املستوى االقتصادي، املستوى االجتامعي، املستوى 

القانويّن واألمنّي. من املمكن إعطاء اإلجابات من خالل العرض أيضا.       )45 دقيقة(

يتم استخالص األفكار الرئيسية.                                                       )3 دقائق(. 6

المواد الالزمة للتنفيذ    
• حاسوب + آلة عرض + شاشة/حائط 	

• لوح قالب + أقالم للكتابة عىل اللوح القالب	

• نسخ من مستند العمل	

تقييم رد الفعل )العملية(: أنظر الفصل األول – أدوات التقييمالتقييم



الفصل الثاني
70الجزء الرابع

مستندات العمل

مستند 

رات قصة حياة شابة مع المخدِّ

رات، كان ذلك يسلينا يف أوقات فراغنا.  رات يف عمر الثالثة عرش. أخي األكرب علّمني عىل استخدام املخدِّ بدأت بتناول املخدِّ

أنا اليوم عمري 27 سنة. مل  أعرف نفيس عىل طبيعتها...ويف عمر الـ14 سنة كنت أشرتي حبوبًا من الصيدليّة وأتناولهم مع 

األصدقاء. ويف إحدى املرات رشبت زجاجتني من دواء السعال. كّنا نستخدم املخّدرات ملدة شهر ومن ثم نتوقّف وهكذا. لكن 

عندما استخدمت crystal meth )نوع من املنّشطات من األمفيتامينات وامليتامفيتامينات( كنت استمّر لفرتة أطول، وبشكل 

متواصل، وأصبح لدي مشاكل نفسيّة كثرية. فرصت أتخيّل أموًرا وأسمع أصوات وفقدت القدرة عىل النوم وغريها من األمور.

الهريوين  إىل  حينها  لجأت  العالج.  بهذا  أستمر  ال  أن  فقّررت  األدوية  من  الكثري  يل  فوصف  نفيّس،  طبيب  مساعدة  طلبت 

رات وطلب  املخدِّ استخدام  التوقّف عن  وقّررت  التغيري،  إىل  دفعني  بالوحدة  لكّن شعوري  تقريبًا ملدة سنتني.   واستخدمته 

العالج. من خالل املركز، خضعت لفحوصات وعلمت أيّن مصابة بفريوس نقص املناعة البرشي وفريوس عدوى الكبد ج. تحت 

تأثري املخدرات ما همني أي إبرة استخدمت ومني وكم واحد استخدمها قبيل. منتشارك اإلبر ألن مع االستعامل بنبطل نهتم، 

وكامن ما منعرف عن األمراض، وبسبب الكرايز، وما منعرف وين فينا نحصل عىل أدوات جديدة. ومرات كنت فتش بزوايا 

غرفة البناية املهجورة عىل اإلبرة ييل رميتها من جمعة واستعملتها. كان دامئًا عندي التهابات جلديّة يف أماكن الحقن. كنت دامئًا 

أخاف أن أكون مصابة مبرض ما. كنت أكيده أيّن مصابة بأمراض، وأعرف أنني لست بخري، وأقول لنفيس »خليني كفي بحيايت 

العاطلة وسأرحل بالنهاية«. وكنا منارس جنس من دون وقاية وتحت تأثري املخدرات...منارس العنف ونتعرض للعنف الجسدي 

وعالقات جنسية بالقوة.

الـ«overdose« )جرعة زائدة(، تراوحت أعامرهم بني 20 و27 سنة. يذكّرين ذلك كم هو من  تويّف ستّة من أصحايب بسبب 

السهل أن ينتقل شخص من الحياة النابضة إىل املوت املؤبّد يف غضون ساعات. مل يقم أحد بأي يشء؛ توعية...اإلصغاء لنا...

لدينا الكثري من األفكار يف حال نّفذناها نساعد أنفسنا وأمثالنا. لكّنهم »بيستحوا فينا كأن نحنا مش من هالعامل«. عندما تحدث 

حالة الجرعة الزائدة ألحد مّنا نخاف أن نأخذ هذا الشخص إىل املستشفى ماّم يؤّدي إىل خطر عىل حياته. أّما يف حال أخذناه 

إىل املستشفى هنالك خطر عىل حياة كّل املجموعة؛ فمن املمكن أن تعتقلهم الرشطة، وأن يصبحوا رسميًّا خارجني عن القانون 

ومحرومني من حقوقهم. 

رات كأنه شخص آٍت من كوكب آخر...أوافق أن هنالك أشخاًصا، أصبح األمر جليًّا عىل  نحن دامئا نتحّدث عن مستخدم املخدِّ
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مظهرهم الخارجّي، بسبب رفضهم وعدم متكنهم من تأمني حياة جيدة. ليس عندنا مصداقية يف املجتمع، فالخيار الذي اتخذناه 

رات( ال يخّولنا أن نكون برًشا، وأن نتمتع بحقوق كسائر البرش. يجب أن نتبع خطى املجتمع والحّل الوحيد إما  )استخدام املخدِّ

السجن أو تغيري كامل أي التخيّل عن نفيس يك أعاود اإلندماج يف املجتمع. لذلك املجتمع يضع علينا عالمة X حمراء. بالنسبة 

إىل الناس، ليس هنالك من فرق بني أن أكون متعاطية حالية أو سابقة: »أنت شخص غري قادر عىل اتّخاذ القرارات السليمة، 

غري مسؤول«. 

أسئلة النقاش:

استنادا إىل قصة الحياة، برأيكم من هو مستخدم املخدرات؟ هل هنالك تعريفات أخرى من خربتكم؟. 1

رات؟ كيف ميكن تصنيف هذه األسباب؟. 2 برأيكم، ما هي أسباب استخدام املخدِّ

ما هي نتائج ومخاطر استخدام املخّدرات؟. 3
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رات  األمراض التي قد يصاب بها مستخدم المخدِّ
خطة الجلسة

راتالموضوع  األمراض التي قد يصاب بها مستخدم املخدِّ

األهداف 

يف نهاية الجلسة سيتمكن املشاركون/ات من:

• تعريف االلتهابات املنقولة جنسيًّا، عدوى الكبد الفريويس »ج« و«ب«، فريوس نقص 	

املناعة البرشّي/اإليدز، والسل؛

• تحديد طرق االنتقال وطرق الوقاية؛	

• تحديد كيفية اكتشاف اإلصابة والعالج.	

رات الجزء الثاين ملحق المضمون دليل القادة الدينيني حول الحد من مخاطر استخدام املخدِّ

ساعة ونصفالمّدة

خطوات التنفيذ 

تالوة أهداف الجلسة عىل الحضور.                                                 )5 دقائق(. 1

رشح تعليامت ومراحل جرائد الحائط ضمن مجموعات وتحديد املدة الزمنية لكل . 2

منها. تقسيم املشاركني/ات إىل 5 مجموعات صغرية                             )5 دقائق(

تتجّول كل املجموعات يف ارجاء القاعة بحيث تذهب كل مجموعة إىل جرائد الحائط . 3

التي تتناول أحد املواضيع الخمسة. تحاول كل مجموعة اإلجابة عىل أسئلة جرائد 

الحائط خاصتها                                                                        )20 دقيقة( 

عند انتهاء املهلة املحددة تُجمع الجرائد بالتسلسل بحسب املوضوع وتُعلّق عىل . 4

مرأى من الحضور 

تقرأ كل مجموعة األسئلة واإلجابات حول موضوعها. يقوم املدرّب)ة( بالتصحيح إذا . 5

احتاج األمر والرشح وإدارة النقاش.                                               )55 دقيقة(

يتم استخالص األفكار الرئيسية.                                                      )5 دقائق(. 6
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المواد الالزمة للتنفيذ    

• حاسوب + آلة عرض + شاشة/حائط 	

• لوح قالب + أقالم للكتابة عىل اللوح القالب	

• جرائد الحائط مكتوب عليها األسئلة مسبقاً ومعلّقة عىل الحائط يف أماكن متباعدة 	

من القاعة

• رشيط الصق غري مؤذ للحائط	

تقييم رد الفعل )العملية(: أنظر الفصل األول – أدوات التقييمالتقييم

مستندات العمل
مستند 

أسئلة جرائد الحائط
موضوع 1: عدوى الكبد الفيروسي »ج«

جريدة الحائط رقم 1 : أسئلة »صح« – »خطأ«

خطأصح
• إىل 	 وصوالً  تدريجياً  فيضعفها  املناعي  الجهاز  خاليا  يصيب  فريوس  يسببها  "ج"  الفريويس  الكبد  عدوى 

فقدان املناعة حيث تظهر مجموعة من العالمات والعوارض والرسطانات

• هو التهاب يف الكبد يسببه فريوس أقوى بثالث مرات من فريوس نقص املناعة البرشّي 	

• يتواجد الفريوس يف كافة سوائل الجسم ما عدا اللعاب والعرق والدمع والرباز 	

• الكبد واملوت بسبب 	 الكبد، رسطان  الحاالت وتتطّور إىل تشمع يف  العدوى مزمنة يف %10 من  تصبح 

مضاعفات يف الكبد ويف مختلف األعضاء الحياتيّة األخرى 

• هنالك لقاح للوقاية من فريوس عدوى الكبد الفريويس "ج"	

• يف معظم األحيان ال تظهر أي عوارض أو رمبا يخترب املصاب عوارض خفيفة كالرشح	

• يهدف العالج إىل القضاء عىل الفريوس، منع تطّور اإلصابة، إطالة عمر املصاب وتحسني نوعية حياته	

جريدة الحائط رقم 2 : عدد طرق انتقال فريوس عدوى الكبد الفريويس »ج«

جريدة الحائط رقم 3 : عدد طرق الوقاية من عدوى الكبد الفريويس »ج« 

جريدة الحائط رقم 4: كيف يتم اكتشاف اإلصابة؟
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موضوع 2: عدوى الكبد الفيروسي »ب«

جريدة الحائط رقم 1 : أسئلة »صح« – »خطأ«

خطأصح
• عدوى الكبد الفريويس "ب" هو التهاب يف الكبد يسببه فريوس عدوى الكبد "ب" الذي لديه قدرة عىل 	

العدوى أكرب بـ 50 إىل 100 مرة من قدرة فريوس نقص املناعة البرشي

• من املمكن الشفاء خالل أشهر أو سنة	

• تصبح اإلصابة مزمنة لدى 5-%10 من الحاالت التي أصيبت بالفريوس يف الكرب وتؤدي إىل تشمع يف الكبد 	

ومن ثم رسطان يف الكبد

• يف معظم األحيان هنالك عوارض خطرية تظهر عىل املصاب 	

• تدوم العوارض عدة أسابيع ومنها التعب الشديد، اصفرار يف الجلد والعني، بول غامق اللون وبراز فاتح 	

اللون، غثيان وتقيّؤ، أمل يف البطن، آالم مفصليّة، فقدان الشهيّة

• يختلف العالج بحسب مرحلة العدوى	

جريدة الحائط رقم 2 : عدد طرق انتقال فريوس عدوى الكبد الفريويس »ب«

جريدة الحائط رقم 3 : عدد طرق الوقاية من عدوى الكبد الفريويس »ب« 

جريدة الحائط رقم 4: كيف يتم اكتشاف اإلصابة وما هو العالج؟

موضوع 3: فيروس نقص المناعة البشرّي

جريدة الحائط رقم 1 : أسئلة »صح« – »خطأ«

خطأصح
• فريوس نقص املناعة البرشي )HIV( لديه قدرة عىل العدوى 3 مرات أكرث من فريوس عدوى الكبد "ج"	

• يتسبب HIV بالتهاب الكبد حيث تظهر العوارض التالية تعب شديد، أمل يف البطن، آالم مفصلية، فقدان 	

الشهية، ارتفاع  يف الحرارة ونادراً ما تتطور العوارض إىل اصفرار يف الجلد والعني

• تختلف العوارض من شخص إىل آخر، إاّل أّن معظم املصابني بفريوس نقص املناعة البرشّي، يف حال عدم 	

خضوعهم للعالج ستظهر لديهم عوارض مرتبطة بإصابتهم بالفريوس خالل 5-10 سنوات
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• رات نتيجة لتشارك أدوات الحقن 	 أدى تفيّش اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشّي بني مستخدمي املخدِّ

واملامرسات الجنسيّة غري املحميّة، إىل ازدياد كبري يف حاالت السل

• عند اإلصابة يتواجد الفريوس يف كافة سوائل الجسم )الدم والسوائل الجنسيّة الذكريّة واألنثويّة وحليب 	

الرضاعة، والعرق والدموع واللعاب وغريها( وينتقل من خاللها جميعا 

• تعترب النساء أقل عرضة للفريوس نتيجة لعدة عوامل بيولوجيّة واجتامعيّة واقتصاديّة	

• هنالك عالج شاف يتضّمن أدوية وهي مضادات الفريوسات القهقريّة 	

جريدة الحائط رقم 2 : عدد طرق انتقال فريوس نقص املناعة البرشي 

جريدة الحائط رقم 3: عدد طرق الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشي

جريدة الحائط رقم 4: كيف يتم اكتشاف اإلصابة وما هي مراحل اإلصابة؟

موضوع 4: االلتهابات المنقولة جنسيا

جريدة الحائط رقم 1 : أسئلة »صح« – »خطأ

خطأصح
• اإللتهابات املنقولة جنسيا هي أمراض رسطانية 	

• تصيب النساء والرجال عىل حد سواء	

• تكمن خطورتها يف أن بعضها ال تظهر له أية عوارض، كام أنها ترتك أثر سلبي طويل األمد عىل الصحة 	

وقد تؤدي إىل املوت

• اإلصابة بأحدى االلتهابات املنقولة جنسيّاً ال يزيد من إمكانية انتقال فريوس نقص املناعة البرشّي	

• الجراثيم املسببة لإللتهابات املنقولة جنسيا تكون موجودة داخل جسم االنسان وتسبب له املرض حني 	

تضعف مناعته

• تعاين النساء جسديًّا من اإلصابة بااللتهابات املنقولة جنسيًّا أكرث من الرجل ألن معّدل االنتقال من الرجل 	

إىل املرأة أكرث منه من املرأة إىل الرجل

• من 	 والعنف  والتمييز  للوصم  املرأة  تعرض  جنسيا  املنقولة  االلتهابات  لفحوص  اإليجابيّة  النتيجة  إن 

املجتمع والرشكاء
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• أصيب 	 قد  الشخص  أّن  يف  الشك  و/أو  أعاله  املذكورة  األعراض  أحد  ظهور  حال  يف  الطبيب  استشارة 

بالعدوى إلجراء كشف طبّّي و/أو إلجراء فحوص مخربيّة معيّنة

• معالجة هذه االلتهابات ممكنة وشافية ملعظمها، ما عدا اإليدز والهربس التناسيّل عندما تتّم من قبل 	

الطبيب املختص وعند االلتزام بأخذ العالج بالكمية والوقت املحّددين

• لنجاح العالج يتم االكتفاء مبعالجة أحد الرشيكني 	

جريدة الحائط رقم 2 : عدد طرق انتقال االلتهابات املنقولة جنسياً

جريدة الحائط رقم 3 : عدد طرق الوقاية من االلتهابات املنقولة جنسياً

جريدة الحائط رقم 4: تصنيف الجمل يف خانة األعراض واملضاعفات وبحسب من قد يعاين منها

افرازات مهبلية غري اعتيادية مع أو دون رائحة كرهة

الوفاة

تأخر يف النمو

قذف مؤمل

أمل عند التبول

أمل يف القسم السفيل من البطن

أمل يف املهبل خالل املجامعة

احمرار يف العضو الذكري

العقم

اجهاض تلقايئ

حك يف االعضاء التناسلية الخارجية

قروح عىل االعضاء التناسلية

رسطان عنق الرحم

افراز قيحي غري اعتيادي

تأثري عىل رشايني القلب واالعصاب

حمل خارج الرحم

العمى للمولود الجديد من ام مصابة بالسيالن

رمد يف العيون

المضاعفاتاألعراض
االطفالالرجالالنساءاالطفالالرجالالنساء
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موضوع 5: السل

جريدة الحائط رقم 1 : أسئلة »صح« – »خطأ«

خطأصح
• الدماغ 	 وتحديًدا  الجسم  من  أخرى  وأجزاء  الرئتني  عادة  تصيب  )بكترييا(  جرثومة  تسبّبه  مرض  السل 

والكلية والعمود الفقري

• تتم معالجة السل من خالل تناول عالج يعتمد عىل املضادات الحيويّة	

• يكون السل ُمعٍد دامئا	

• يتم اكتشاف اإلصابة بجرثومة السل من خالل إجراء اختبار جلدّي أو اختبار دم أو فحوصات أخرى يف 	

حال كان الشخص متعايش مع فريوس نقص املناعة البرشّي 

• ليس هنالك من طرق وقاية من جرثومة السل	

• ال ميكن الشفاء من السل يف أي مرحلة كان 	

• رات واإليدز	 ليس هنالك من رابط بني السل وبني استخدام املخدِّ

جريدة الحائط رقم 2 : عدد طرق انتقال جرثومة السًل

جريدة الحائط رقم 3 : عدد العوارض التي قد يعاين منها مريض السل يف الرئة

جريدة الحائط رقم 4: عدد طرق الوقاية من جرثومة السل
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الوصم والتمييز 
خطة الجلسة

الوصم والتمييزالموضوع 

األهداف 

يف نهاية الجلسة سيتمكن املشاركون/ات من:

• تعريف الوصم والتمييز؛	

• تحديد أسباب الوصم؛ 	

• تحليل الرتجمة الفعلية للوصم؛	

• تعداد آثار الوصم والتمييز عىل عدة مستويات.	

رات الجزء األول الفصل الثالثالمضمون دليل القادة الدينيني حول الحد من مخاطر استخدام املخدِّ

ساعة ونصفالمّدة

خطوات التنفيذ 

تالوة أهداف الجلسة عىل الحضور.                                                  )5 دقائق(. 1

تنفيذ مترين »مسار الُسلطة« )Power Walk( كام ييل:                       )60 دقيقة(. 2

رشح قواعد التمرين حيث سيقف املشاركون/ات خطاً مستقيام وسيعطى كل أ. 

مشارك/ة بطاقة كتب عليه وصف للشخصية التي سينتحلها)مستند رقم 1(. وسيتم 

قراءة عبارات بحيث تخطو خطوة إىل األمام الشخصيات التي بإمكانها القيام/

تحقيق محتوى العبارة.

تُقرئ العبارات )مستند رقم 2( ويتحرك املشاركون/ات الذين بإمكانهم تحقيق ب. 

العبارة. 

عند االنتهاء من قراءة العبارات كافة، يسأل املدرّب)ة( األشخاص يف املواقع األمامية ج. 

ومن ثم املواقع الخلفية عن الشخصيات التي تقمصوها.

يناقش املدرّب)ة( األسئلة التالية:د. 
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ملاذا هنالك أشخاص مل يتقدموا أبدأ؟ أو تقدموا بضع خطوات مقارنة بآخرين 	•

تقدموا كثريا؟ 

ماذا شعر األشخاص الذين مل يتقدموا؟  	•

ما هي العوامل التي تساهم يف هذه الفروقات؟ هل يعطي هذا التمرين صورة 	•

عن املجتمع؟

أية من حقوق اإلنسان مل تكن ُمحققة لبعض الشخصيات؟	•

َمن ِمْن املشاركني يعتقد أنه حرم من حقوقه؟ ماذا شعر؟ كيف من املمكن أن 	•

يجعله ذلك يترصف؟

رات؟ ما قد يكون تأثري ذلك 	• برأيكم ما هي األمور التي يحرم منها مستخدم املخدِّ

عليه؟ كيف يؤثر ذلك عىل وباء متالزمة نقص املناعة املكتسبة؟

من املمكن االستعانة بعرض عن الوصم والتمييز، أسبابهام ونتائحهام عىل مختلف امل. 3

ستويات.                                                                                 )15 دقيقة(

يتم استخالص األفكار الرئيسية.                                                      )5 دقائق(. 4

مالحظة: من املمكن استبدال التمرين بتمرين »عبارات ومواقف« )مستند رقم 3(

المواد الالزمة للتنفيذ    
• حاسوب + آلة عرض + شاشة/حائط 	

• لوح قالب + أقالم للكتابة عىل اللوح القالب	

• طاقات كتب عىل كل منها إحدى شخصيات املستد رقم 1	

تقييم رد الفعل )العملية(: أنظر الفصل األول – أدوات التقييمالتقييم

مستندات العمل 
مستند رقم 1: شخصيات نشاط »مسار الُسلطة«

• إمرأة يف األربعينيات نائب يف الربملان	

• مدير مدرسة	

• رات بالحقن عمره 16 سنة	 شاب يستخدم املخدِّ

• شاب يذهب إىل املدرسة عمره 17 سنة	

• إمرأة عمرها 23 سنة حامل مبولودها وهي متعايشة مع 	

فريوس نقص املناعة البرشي
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• رات	 إمرأة يف الثالثني من العمر بدون عمل تستخدم املخدِّ

• املحافظ/الوايل	

• وزير 	

• عاملة اجتامعية	

• فتاة يف مأوى عمرها 13 سنة	

• رجل يف العقد الخمسني يعمل يف املدينة	

• فتاة ريفية غري متعلمة	

• عدد 	 عائلة  ضمن  وتعيش  سنة   12 عمرها  ريفية  فتاة 

أفرادها 10 

• طفل يعيش يف الشارع عمره 15 سنة	

• فتاة جامعية من عائلة غنية تعيش يف املدينة	

• فتاة مع إعاقة جسدية عمرها 10 سنوات	

• معلمة متزوجة ولديها 3 أوالد	

• ضابط رشطة	

• شاب يعمل يف القرية ومستوى تعليمه ابتدايئ	

• طبيب	

 مستند رقم 2: عبارات نشاط »مسار الُسلطة« 

• بإمكاين الحصول عىل مالبس جديدة عندما أريد	

• بإمكاين التأثري عىل القرارات يف املجتمع الذي أعيش فيه	

• بإمكاين أن أعطي طفيل ما أريد	

• مع 	 واالجتامع  التلفاز  ألشاهد  واملوارد  الوقت  عندي 

أصدقايئ

• لست معرضة للعنف واالستغالل الجنيس	

• لزم 	 إذا  الحصول عىل عالج يف مستشفى خاص  بإمكاين 

األمر

• بإمكاين أن آكل ما أرغب به ساعة أشاء 	

• بإمكاين الحصول عىل عالج اإليدز	

• بإمكاين الحصول عىل العالج بالبدائل للمواد األفيونية	

• كل 	 عند  جديدة  وحقنة  إبرة  عىل  الحصول  بإمكاين 

استخدام للمخدرات

• بإمكاين اختيار الشخص الذي أريد أن أتزوجه	

• أو 	 إذالل  دون  جيدة  بطريقة  سأعامل  توقيفي  تم  إذا 

عنف

• أجد من يصغي إيل حني أحتاج ألبوح مبا يزعجني	

• أن 	 بإمكاين  أو  الجامعة  وإىل  ثانوية  مدرسة  إىل  ذهبت 

التحق بهام إذا رغبت 

• أعيش يف مكان تتوافر فيه كل وسائل الراحة	

• أحصل عىل احرتام من هم حويل	

• بإمكاين الحصول عىل معلومات عن اإليدز 	

• بإمكاين أن أبلغ عن العنف واالستغالل الذي يتعرض له 	

األطفال

• نقص 	 فريوس  من  الوقاية  وسائل  عىل  الحصول  بإمكاين 

املناعة البرشي

• أتعرض 	 أن  دون  رات  املخدِّ مروج  عن  أبلغ  أن  بإمكاين 

للعنف
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 مستند رقم 3: تمرين عبارات ومواقف

التعليامت:

تلصق الكلامت التالية عىل الحائط يف أماكن متباعدة قليال: أوافق – غري متأكد – ال أوافق. 1

يطلب من املشاركني/ات اختيار املوقف املعرّب عن رأيهم بالعبارات التي ستقرأ عليهم)هن( . 2

تقرأ كل أو بعض العبارات الواحدة تلو األخرى . 3

يتخذ املشاركون/ات مواقفهم وتتم مناقشة هذه املواقف بطريقة إيجابية ودون إحراج أحد من الحضور من قبل اآلخرين . 4

أو التهّجم عليه/ها. فيعطي من يرغب مربرا ملوقفه ومن ثم الطلب من االشخاص الذين اتخذوا موقفاً متناقضا الرد عىل 

التربيرات.   

منوذج عن العبارات

• رات أشخاص فقدوا قيمهم األخالقية	 مستخدمو املخدِّ

• رات أشخاص غري مسؤولني	 مستخدمو املخدِّ

• أرفض االهتامم ورعاية شخص مستخدم مخدرات ألنه بالتأكيد يعاين من أمراض معدية كاإليدز 	

• أرفض أن أعمل يف مكان يعمل به شخص أو أشخاص متعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشي أو مستخدمي مخدرات	

• رات عن املجتمع	 يجب عزل مستخدمي املخدِّ

• يجب أن أعرف الطريقة التي أصيب بها الشخص بفريوس نقص املناعة البرشي ألحدد ما إذا كان موقفي منه)ها( إيجابيا 	

أم سلبيا

• رات هن السبب يف انتشار فريوس نقص املناعة البرشي.	 النساء مستخدمات املخدِّ
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رات الحّد من مخاطر استخدام المخدِّ
خطة الجلسة

راتالموضوع  الحّد من مخاطر استخدام املخدِّ

األهداف 

يف نهاية الجلسة سيتمكن املشاركون/ات من:

• رات؛	 تعريف الحّد من مخاطر استخدام املخدِّ

• رات؛ 	 تحليل أهمية وغاية الحّد من مخاطر استخدام املخدِّ

• رات ومبادئها؛	 تعداد برامج الحّد من مخاطر استخدام املخدِّ

• تفصيل بعض هذه الربامج؛	

• تحليل رشوط نجاح الحّد من املخاطر.	

رات الجزء األول الفصل الرابعالمضمون دليل القادة الدينيني حول الحد من مخاطر استخدام املخدِّ

ساعة ونصفالمّدة

خطوات التنفيذ 

تالوة أهداف الجلسة عىل الحضور.                                                  )5 دقائق(. 1

رشح تعليامت ومراحل جرائد الحائط بالقول أن هنالك أوراق بيضاء كتب عليها . 2

أسئلة مفتوحة معلّقة يف مختلف أنحاء القاعة )اإلشارة إليها(، ستجولون عليها 

وتحاولون اإلجابة عنها بشكل فردي دون مناقشة اإلجابة مع أحد. باإلمكان إضافة 

أفكاركم حتى ولو تم اإلجابة عل األسئلة من قبل اآلخرين أو تأكيد اإلجابة. يحدد 

وقت العمل.                                                                              )5 دقائق(

يتجّول املشاركني/ات يف ارجاء القاعة محاولني اإلجابة عىل أسئلة الجرائد املختلفة. . 3

ويتجول املدرّب/ة يف القاعة للتأكد من عدم مناقشة املشاركني/ات لإلجابات وبأنّه تم 

اإلجابة عىل مختلف األسئلة.                                                         )15 دقيقة(

عند انتهاء املهلة املحددة تُجمع الجرائد بالتسلسل وتُعلّق عىل مرأى من الحضور. . 4

تُقرأ كل جريدة من قبل املدرّب)ة( ويقوم بالتصحيح إذا احتاج األمر والرشح وإدارة . 5

النقاش وعرض نتيجة السؤال. يتوقف املدرّب)ة( عند الجريدة رقم 3 ويعطي رشحا 

رات                                       )60 دقيقة( مفّصال لربامج الحد من استخدام املخدِّ

يتم استخالص األفكار الرئيسية.                                                       )5 دقائق(. 6
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مستندات العمل

مستند 
أسئلة جرائد الحائط

رات جريدة الحائط رقم 1: أعط فكرة تعرّف الحّد من مخاطر استخدام املخدِّ

رات جريدة الحائط رقم 2: أعط أحد غايات الحّد من مخاطر استخدام املخدِّ

رات جريدة الحائط رقم 3: سم أحد برامج الحّد من مخاطر استخدام املخدِّ

رات جريدة الحائط رقم 4: أعط مبدأ من مبادئ برامج الحّد من مخاطر استخدام املخدِّ

رات جريدة الحائط رقم 5: أعط رشط من رشوط نجاح اسرتاتيجية الحّد من مخاطر استخدام املخدِّ

المواد الالزمة للتنفيذ    

• حاسوب + آلة عرض + شاشة/حائط 	

• لوح قالب + أقالم للكتابة عىل اللوح القالب	

• جرائد الحائط مكتوب عليها األسئلة مسبقاً ومعلّقة عىل الحائط يف أماكن متباعدة 	

من القاعة

• رشيط الصق غري مؤذ للحائط	

تقييم رد الفعل )العملية(: أنظر الفصل األول – أدوات التقييمالتقييم



الفصل الثاني
84الجزء الرابع

التواصل لتغيير السلوك
خطة الجلسة

التواصل لتغيري السلوكالموضوع 

األهداف 

يف نهاية الجلسة سيتمكن املشاركون/ات من:

• تعريف السلوك الصحي؛	

• تعريف التواصل لتغيري السلوك؛	

• تحديد أهمية التواصل لتغيري السلوك ومعايري ضامن فعاليّة هذه الربامج؛	

• تعداد مراحل تغيري السلوك الشخيّص واسرتاتيجيات وقنوات التواصل ذات العالقة؛	

• تحليل عملية التواصل الفّعال ورسائل التواصل الفّعالة؛ 	

• تحديد خطوات القيام بتدّخالت التواصل لتغيري السلوك.	

رات الجزء الثاين الفصل األولالمضمون دليل القادة الدينيني حول الحد من مخاطر استخدام املخدِّ

3 ساعاتالمّدة

خطوات التنفيذ 

تالوة أهداف الجلسة عىل الحضور.                                                          )2 دقائق(. 1

تذكري بتعريف السلوك والنموذج اإليكولوجي.                                            )8 دقائق(. 2

رشح مراحل تغيري السلوك مع إعطاء مثال.                                              )10 دقائق(. 3

تنفيذ عمل مجموعات حول اسرتاتيجيات، تدخالت وطرق وقنوات                )40 دقيقة( . 4

 رشح عمل املجموعات حيث عليها إعادة ترتيب مراحل تغيري السلوك واختيار أ. 

اسرتاتيجيات وتدخالت وطرق/قنوات لكل مرحلة من املراحل. 

توزيع الحضور إىل مجموعات صغرية من أربعة أو خمسة أشخاص وتزويد كل مجموعة ب. 

بالقصاصات الورقية.

مير املدرّب/ة عىل كل مجموعة ويتأكد من عملها ومن ثم يصحح العمل ضمن املجموعة.  ج. 

يستخلص املدرّب/ة أبرز أفكار التمرين مركّزا عىل أن اسرتاتجيات التواصل وطرقه د. 

وقنواته تتّغري بحسب املرحلة التي يتواجد بها املعنيني. وبأنه كلام تقدمنا يف مراحل 

تغيري السلوك كلام أصبحت الطرق أكرث فردية منها جامعية.                       )5 دقائق(
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تحليل لعنارص الرسالة ضمن املجموعة الكربى من خالل عرض رسالة إعالمية عن املخّدرات . 5

عرب تنويه تلفزيوين أو ملصق وتحليلها من خالل مناقشة األسئلة التالية: )30 دقيقة(

إىل من تتوجه هذه الرسالة؟أ. 

ماذا تطلب الرسالة من الجمهور؟ب. 

ما هو الهدف منها؟ وملاذا؟ج. 

ما هي الحجج التي تستخدمها القناع الجمهور؟د. 

ما هي مكونات الرسالة؟	. 

من هو املرسل؟و. 

     عرض ملكونات الرسالة وخصائص الرسالة الفّعالة.

تنفيذ عمل مجموعات بحيث تقوم كل مجموعة ببلورة رسائل للقادة الدينني.  )60 دقيقة(. 6

رشح عمل املجموعات حيث عليها تطوير رسالة موجهة للقادة الدينني أ. 

يوزّع املشاركون/ات إىل 4 مجموعات صغرية وتعمل كل مجموعة عىل بلورة رسالتها ب. 

مبكوناتها وبحسب تعليامت املدرّب/ة )مستند رقم 2(

تعرض كل مجموعة عملها وتناقش. ج. 

يؤكّد املدرّب/ة عىل خصائص التواصل اللفظي وغري اللفظي لنجاح عملية التواصل.د. 

إدارة نقاش حول »ما هي خطوات القيام بتدّخالت التواصل لتغيري السلوك؟« ومن ثم عرض . 7

للخطوات ورشح لها.                                                                           )20 دقيقة(

تختتم الجلسة بتذكري ألهم رسائل الجلسة.                                                )5 دقائق(. 8

المواد الالزمة 
للتنفيذ    

• حاسوب + آلة عرض + شاشة/حائط 	

• لوح قالب + أقالم للكتابة عىل اللوح القالب	

• مستند رقم واحد مجزأ بحسب مراحل التغيري، االسرتاتيجيات، التدخالت والطرق/القنوات 	

عىل عدد املجموعات

• تنويه تلفزيوين مثال https://www.youtube.com/user/TheMENAHRA أو ملصق 	

مناسب للبيئة املجتمعية يف البلد

تقييم رد الفعل )العملية(: أنظر الفصل األول – أدوات التقييمالتقييم
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مستندات العمل 

مستند رقم 1

جدول اسرتاتيجيات وتدخالت وطرق التواصل

التدّخالت والطرق/القنواتاالستراتيجّيات مراحل التغيير

التأمل املسبق/املعرفة . 1

Precontemplation

زيادة الوعي من خالل إعطاء معلومات  �

واضحة ومتامسكة حول أسباب وعواقب 

رات، مبا يف ذلك  وعالج استخدام املخدِّ

تبادل أدوات الحقن وخدمات الحّد 

من املخاطر أو أسباب الوصم والتمييز، 

رات نفسه  وأثرها عىل مستخدم املخدِّ

واملجتمع، وجهود مكافحة املخاطر ذات 

العالقة 

اإلستثارة/التحريك العاطفّي بهدف  �

التفاعل العاطفّي اإليجايّب أم السلبّي 

الذي يكون مرتفًعا  يف البداية، ومن ثم 

ينخفض عند اتخاذ اإلجراء املناسب

الحمالت اإلعالميّة من خالل اإلعالم 

الجامهريّي:

• الراديو والتلفزيون 	

• خطبة يوم الجمعة يف الجامع وعظة يوم 	

األحد يف الكنيسة

• قنوات التواصل االجتامعّي	

• املنشورات والكتب وامللصقات	

• الدراما النفسيّة	

• الشهادات الشخصيّة 	

التأمل/القبول/املوافقة . 2

Contemplation

التأكيد عىل تأثري السلوك املّض عىل  �

البيئة االجتامعيّة 

التأكيد عىل منافع السلوك الجديد ورفع  �

الوعي املرتبط بإمكانيّة أن يكون الشخص 

مثااًل إيجابيًّا أم سلبيًّا 

توضيح القيم ومناقشة املواقف  �

مامرسة الضغط االجتامعّي  �

• التواصل ضمن مجموعات: جلسات 	

نقاش وتثقيف، جلسات تالوة القرآن 

الكريم أو الكتاب املقدس، املرسح 

التفاعيّل، تدريبات، مشاهدة وتحليل 

أفالم وثائقيّة، استخدام الصور وتحليلها

• تدّخالت مع العائلة واألصدقاء 	

• توفري وسائل الوقاية ومنها أدوات 	

الحقن املعقمة
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زيادة الفرص االجتامعيّة وإعطاء بدائل  �

خصوًصا لألشخاص املهّمشني واملحرومني، 

من خالل كسب التأييد والتمكني واعتامد 

سياسات مناسبة كسياسات الحّد من 

املخاطر مثال

• توفري خدمات املعالجة النفسيّة 	

والروحيّة وغريها

• توفري اختبار فريوس نقص املناعة 	

البرشّي وغريها من برامج الحّد من 

املخاطر

التحضري/النية . 3

 Preparation

توفري معلومات مساعدة للتعريف  �

بالفرص االجتامعيّة والبيئيّة املتوفرة، 

والتي تُظهر أن املجتمع داعم للسلوك 

الصّحّي الجديد؛ مثالً: إعطاء عناوين 

أماكن الحصول عىل أدوات حقن جديدة  

تعزيز املهارات مثالً، كيفية السيطرة عىل  �

املشاعر السلبيّة عند مشاهدة مستخدم 

مخّدرات أو التواجد معه يف مكان واحد

إزالة محّفزات للسلوك الخطر وزيادة  �

تلك املرتبطة بالسلوك الصّحّي 

• التواصل ضمن مجموعات: جلسات 	

نقاش وتثقيف، جلسات تالوة القرآن أو 

الكتاب املقدس

• املرسح التفاعيّل 	

• تفادي االتصال والتواجد مع األشخاص 	

رات ويتشاركون  الذين يستخدمون املخدِّ

الحقن

• إعادة تصميم البيئة املاّديّة؛ الذهاب إىل 	

مكان العمل من خالل املرور أمام مركز 

خدمات الوقاية والعالج ملستخدمي 

رات، و/أو رمي كافة أدوات الحقن  املخدِّ

املستخدمة مثالً

• االلتحاق مبجموعات الدعم التي 	

بإمكانها أن تعطي محّفزات للبدء يف 

التغيري املطلوب ومنع االنتكاسة الحًقا

مامرسة السلوك . 4

Action

إعطاء دعم إيجايّب وتقبل أنّه من املمكن   �

الرجوع إىل مرحلة سابقة من مراحل 

تغيري السلوك لكن من املهم عدم اإلنهزام 

واملحاولة ثانية

• جلسات وجاهيّة فرديّة	

• تقديم املشورة عرب الهاتف أو وجاهيًّا	

• برامج تثقيف األقران 	

• حوارات مع مستخدمي مخّدرات 	

يستخدمون العالج بالبدائل وغريها من 

خدمات الحّد من املخاطر
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تدعيم املهارات الصحيحة املرتبطة  �

مبامرسة السلوك الصّحّي، مثالً السيطرة 

عىل األفكار السلبيّة املرتبطة مبستخدمي 

رات وعدم االنفعال عند التعامل  املخدِّ

معهم، مواجهة ضغط األقران بالتشارك 

بأدوات الحقن

االستمرار/التبّني . 5

Maintenance

التذكري مبنافع السلوك الجديد �

التغلب عىل الحواجز التي تؤدي إىل  �

االنتكاسة

التأكيد عىل الفاعليّة الشخصيّة بهدف  �

تعزيز ثقة األشخاص بأنفسهم لالستمرار 

بالسلوك

تأمني الدعم االجتامعّي �

• جلسات وجاهيّة فرديّة	

• تقديم املشورة عرب الهاتف أو وجاهيًّا	

• برامج تثقيف األقران 	

• حوارات مع مستخدمي مخّدرات 	

يستخدمون العالج بالبدائل وغريها من 

خدمات الحّد من املخاطر

مستند رقم 2

»التأمل  مرحلة  رات وهم يف  املخدِّ استخدام  مخاطر  من  الحد  اسرتاتيجية  الدينيني حول  القادة  إىل  رسالة   :1 رقم  مجموعة 

املسبق/املعرفة«.

»التأمل/ رات وهم يف مرحلة  املخدِّ استخدام  الحد من مخاطر  اسرتاتيجية  الدينيني حول  القادة  إىل  مجموعة رقم 2: رسالة 

القبول/املوافقة«.

رات وهم يف مرحلة »التحضري/ مجموعة رقم 3: رسالة إىل القادة الدينيني حول اسرتاتيجية الحد من مخاطر استخدام املخدِّ

النية«.

رات وهم يف مرحلة »مامرسة  الحد من مخاطر استخدام املخدِّ الدينيني حول اسرتاتيجية  القادة  مجموعة رقم 4: رسالة إىل 

السلوك«. 
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كسب التأييد
خطة الجلسة

كسب التأييدالموضوع 

األهداف 

يف نهاية الجلسة سيتمكن املشاركون/ات من:

• تعريف كسب التأييد؛	

• تحديد خطوات عملية كسب التأييد؛	

• الرّد بالحجج والوقائع عىل اّدعاءات وحجج رافضة لربامج الحّد من مخاطر استخدام 	

رات؛ املخدِّ

• استخدام النصوص الدينية الداعمة خالل قيامهم مبواجه اإلدعاءات.	

رات الجزء الثاين الفصل الثاينالمضمون دليل القادة الدينيني حول الحد من مخاطر استخدام املخدِّ

ساعتانالمّدة

خطوات التنفيذ 

تالوة أهداف الجلسة عىل الحضور.                                                  )5 دقائق(. 1

تنفيذ عصف ذهني حول »ما هو كسب التأييد«؟                              )10 دقائق(. 2

تنفيذ دراسة حالة ضمن عمل مجموعات حول خطوات عملية كسب التأييد: .)60 دقيقة(. 3

رشح عمل املجموعات حيث عىل كل مجموعة قراءة دراسة الحالة وتحديد أ. 

الخطوات التي تّم اتباعها يف عملية كسب التأييد.  

يوزّع املشاركون/ات إىل 4 مجموعات صغرية. ب. 

تعمل املجموعات ملدة 20 دقيقة )مستند رقم 1(.ج. 

تعرض كل املجموعات عملها ويدير املدرّب)ة( نقاش انطالقا من عروض املجموعات. د. 

يعرض املدرّب)ة( خطوات كسب التأييد..	. 

تنفيذ مترين »إدعاءات وردود«:                                                    )40 دقيقة(. 4
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توزّع عىل كل ثالث مشاركني/ات إحدى اإلدعاءات ويطلب منهم إيجاد الرد ملواجهة أ. 

هكذا إّدعاء. من املمكن أيضا توزيع نسخ من النصوص الداعمة ليستخدمها 

املشاركني/ات يف ردودهم  )مستند رقم 2(  

تعرض كل مجموعة من 3 أشخاص ردها، يناقش الرد ويطلب إىل اآلخرين من ب. 

املشاركني/ات إضافة ردود أخرى. ومن ثم يضيف املدرّب)ة( إذا لزم األمر و/أو 

يعرض الردود أدناه.  

تقرأ نصوص إضافية من فصل النصوص الداعمة ويتم تفسريها ومناقشتها. . 5

تختتم الجلسة بتذكري ألهم رسائل الجلسة.                                         )5 دقائق(. 6

المواد الالزمة للتنفيذ    

• حاسوب + آلة عرض + شاشة/حائط 	

• لوح قالب + أقالم للكتابة عىل اللوح القالب	

• نسخ من مستند رقم 1 عىل عدد املجموعات	

• عبارات اإلدعاءات من مستند رقم 2 مكتوب كل منها عىل قصاصة ورق	

• نسخ من الفصل األول من الجزء الثالث عىل عدد املشاركني/ات.	

تقييم رد الفعل )العملية(: أنظر الفصل األول – أدوات التقييمالتقييم

مستندات العمل 

مستند رقم 1

العالج بالبدائل برنامج وزارة الصّحة العاّمة يف لبنان

كسب التأييد – دراسة حالة

يف كانون األول/ديسمرب 2011، بدأت وزارة الصّحة يف لبنان بتقديم العالج بالبدائل للمواد األفيونيّة من خالل مستشفى رفيق 

الحريري الجامعّي يف بريوت ومستشفى ضهر الباشق الحكومّي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيّات األهليّة التي تقّدم 

مروحة متكاملة من الخدمات الداعمة واملكملة لهذا العالج. 



خطط الجلسات التدريبية91

كيف تّم الوصول إىل هذا اإلنجاز يف منطقة يُجرّم فيها مستخدمو املخّدرات وينبذون من املجتمع ويعترب الحديث عن املوضوع 

أمرًا محرًّما ويعتمد األكرثية من األخصائيني اإلمتناع عن استخدام املخّدرات كعالج شائع االستخدام عىل اختالف النهج املعتمد 

يف تطبيقه؟ 

منذ أواسط التسعينات، بدأت جمعيّة العناية الصّحيّة يف لبنان وهي جمعية ناشطة يف مجال املخّدرات ومكافحة فريوس نقص 

املناعة البرشّي بطرح مفهوم الحّد من املخاطر. إنطالقاً من عملها يف الشارع مع مستخدمي املخّدرات لحاميتهم من فريوس 

نقص املناعة البرشّي وفريوس التهاب الكبد ب و ج، نظّمت الجمعيّة ورشات عمل مع منظاّمت املجتمع األهيّل حول برامج 

الوصول ملستخدمي املخّدرات والحّد من املخاطر. ضمن إطار هذه الربامج تابعت الجمعيّة عملها وبادرت يف تشكيل شبكة 

قانون  لتعديل  املنارصة  عام  1996 و1999 عىل  بني  فعملت  املخّدرات  العاملة عىل موضوع  الجمعيّات  من  مؤلّفة  وطنيّة 

املخّدرات يف لبنان. وسعت الشبكة إىل منارصة حقوق مستخدمي املخّدرات وتنسيق العمل بني الجهات املعنيّة لتحسني الوضع 

الصّحّي االجتامعّي والقانويّن ملستخدمي املخّدرات. ومن أهّم اإلنجازات التي قامت بها الشبكة هو الضغط عىل صانعي القرار 

يف لبنان من نّواب ووزراء لقبول تعديل قانون املخّدرات الذي يقيض بإضافة صفة املريض ملستخدم املخّدرات الذي هو بحاجة 

لعالج ماّم حصل فعالً عام 1998. ولكن لألسف مل يتّم العمل عىل مراسيم تطبيقيّة لهذا القانون من قبل اللجان النيابيّة، األمر 

الذي تّم العمل عليه واقرتاحه الحقاً من قبل جمعيّة سكون والجمعيّات كافة العاملة عىل املوضوع وضمناً جمعيّة العناية 

الصحيّة يف عام 2011. 

مع مرور الوقت، نشأت جمعيّة سكون سنة 2003، ومتاىش طرحها حول سياسة مواجهة آفة املخّدرات واسرتاتيجيّات الحّد من 

املخاطر مع طرح جمعيّة العناية الصّحيّة. كام متّكن األطباء العاملون  يف هذه الجمعيّة من توفري العالج بالبدائل لبعض املرىض 

الذين فشلت الربامج العالجيّة يف إخراجهم من دائرة التبعيّة للهريوين. 

وباملوازاة كان هنالك لقاءات تشاوريّة، بني الربنامج الوطنّي ملكافحة اإليدز وجمعيّتي سكون والعناية الصّحيّة، بهدف مناقشة 

السياسات الواجب اتبّاعها يف لبنان لحامية مستخدمي املخّدرات من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشّي وفريوس التهاب 

الكبد ب وج، باإلضافة إىل البحث عن دالئل يف لبنان ومنطقة رشق املتوّسط وشامل أفريقيا تشري إىل فعاليّة بعض الربامج 

املعمول بها عامليّاً. 

عىل املستوى اإلقليمّي، نشطت منظّمة الصّحة العامليّة – املكتب اإلقليمّي لرشق املتوّسط  بطرح موضوع الحّد من املخاطر 

ضمن اجتامعات اللجنة اإلقليميّة املكّونة من وزراء الصّحة بهدف الخروج بتوصية توّجه إىل دول املنطقة العتامد اسرتاتيجيّة 

الحّد من املخاطر. ووزير الصّحة اللبنايّن كان أحد الوزراء الحارضين خالل هذه االجتامعات. 

الحّد من املخاطر مبشاركة خربات عامليّة وبحضور وزير  تزامن األمر مع تنظيم جمعيّة سكون ملؤمتر حول سياسات  محليّاً، 



الفصل الثاني
92الجزء الرابع

الصّحة اللبنايّن الذي وعد آنذاك بالعمل عىل اعتامد وزارة الصّحة لهذه السياسات. 

ماّم ساهم أيضاً بتقبل هذا األمر من قبل متّخذي القرار وواضعي السياسات، نشأت جمعيّة  مينارة التي من أهدافها تعزيز 

قدرات منظاّمت املجتمع األهيّل يف الحّد من املخاطر وكسب تأييد أصحاب القرار حول هذه السياسات. 

ونظّمت جمعيّة العناية الصّحيّة حملة إعالميّة بهدف الضغط عىل متّخذي القرار واملجتمع عموًما للقبول بسياسات الحّد من 

املخاطر؛ فوزعت كتيّبًا وملصقات ساهم مستخدمو املخدرات بتحديد رسائلهم التي ُ تعرّف بحقوق مستخدم املخدرات وهي 

عدم الوصم والحصول عىل العالج بالبدائل وأدوات الحقن النظيفة. أرسل هذا الكتيّب إىل رشيحة من متّخذي القرار ومنظاّمت 

املجتمع املديّن وإىل كافة النّواب يف الربملان الذين قاموا بدورهم وبالتعاون مع الجمعيّات األهلية ذات العالقة مبتابعة هذا األمر 

مع فريق عمل رئيس مجلس الوزراء. 

ودفع املؤمتر اإلقليمّي حول الحّد من املخاطر الذي تّم تنظيمه عام 2009 من قبل شبكة مينارة، عملية الضغط هذه اىل األمام، 

إذ قام وزير الصحة بتعيني لجنة مؤلفة من فريق عمل متعّدد االختصاصات ضم األطباء األخصائيّني والربنامج الوطنّي ملكافحة 

الصّحة  ووزارة  الداخليّة  وزارة  مع  املشرتك  بومبيدو  - جورج  ميدنت  وممثيل عن مرشوع  املديّن  املجتمع  ومنظاّمت  اإليدز 

وغريهم. كانت مهام هذه اللجنة دراسة كيفيّة إدراج برنامج العالج بالبدائل للمواد األفيونيّة ضمن برامج وزارة الصّحة. وقد 

دعم املكتب اإلقليمّي لرشق املتوسط  - منظّمة الصّحة العامليّة بلورة اإلرشادات التوجيهيّة لتطبيق مثل هذا  الربنامج حيث 

قام فريق العمل بأقلمة هذه اإلرشادات ملناسبة املجتمع  اللبنايّن. والجدير ذكره أنه مل يكن هنالك مستوى قناعة موّحدة بني 

كافة أعضاء فريق العمل مبا يتعلّق بالعالج بالبدائل، لكّن وجود منظاّمت املجتمع املديّن العاملة عىل أرض الواقع واألكرث دراية 

مبعاناة مستخدمي املخدرات ساهم يف التعامل مع املوضوع يف  إطار أوسع ماّم أّدى إىل أن تشمل الخدمات املقدمة يف إطار 

العالج بالبدائل مروحة متكاملة من الخدمات االجتامعيّة والنفسيّة والطبيّة. 

بعد سنة ونصف من العمل، صدر مرسوم وزارّي لترشيع العالج بالبدائل للمواد األفيونيّة يف لبنان، يف كانون األول/ديسمرب 

2011. وال يزال فريق العمل مستمر يف متابعة وتقييم تطبيق هذا الربنامج. حالياًّ، يدرس فريق العمل إمكانيّة وكيفيّة إدخال 

دواء آخر؛ امليثادون كخيار آخر للبيربونورفني، وتوفري العالج يف السجون، باإلضافة إىل توسيع رقعة هذا الربنامج لتشمل مناطق 

أخرى يف لبنان. 

الرجاء مناقشة السؤال التايل: ما هي الخطوات الت تم اتباعها يف عملية كسب التأييد؟
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مستند رقم 2

مترين »إدعاءات وردود«

إّدعاء: ليس هنالك من مشكلة فاألعداد المسجلة لإلصابات بفيروس نقص المناعة البشرّي بين مستخدمي 
رات قليلة. المخدِّ

رد: تدّل الخربة عىل أّن البلدان التي يوجد فيها حقن للمخّدرات معرّضة ألن يكون هنالك إصابات بفريوس نقص املناعة 

رات ورشكائهم، والتي بإمكانها أن تتفّش برسعة يف  البرشّي وفريويس التهاب الكبد "ب" و "ج" بني صفوف مستخدمي املخدِّ

حال عدم تواجد تدابري وقائيّة. الوقاية املبكرة أكرث فعاليّة يف إنقاذ األرواح وأقّل تكلفة. من املهّم القيام بتقييم رسيع لتحديد 

رات والسلوكيّات الخطرة ذات العالقة وفريوس نقص املناعة البرشّي والتهاب الكبد. يف حال وجدت،  مدى انتشار حقن املخدِّ

رات من العدوى أو للسيطرة عىل الوباء وبالتايل حامية  املطلوب تحرك رسيع وعىل نطاق واسع لحامية مستخدمي املخدِّ

أفراد املجتمع اآلخرين.

رات غير مهّمين فهم أشخاص سّيئون ومن غير المهّم تزويدهم بالخدمات. إّدعاء: مستخدمو المخدِّ
فال  متييز.  دون  املجتمع  أفراد  كافة  تحمي صّحة  أن  الدول  واجب  ومن  املجتمع  من  أفراد  رات هم  املخدِّ مستخدمو  رد: 

رات خصوًصا أّن طرق الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشّي وفريوس  أحد يستحق املرض أو املوت النّه يستخدم املخدِّ

التهاب الكبد "ج" معروفة وميكن توفريها والقيام بها. وكذلك األمر بالنسبة لكيفية إدارة الجرعة الزائدة. كام أن مستخدمي  

رات الحًقا خالل  رات. وقد يتوقفون عن استخدام املخدِّ رات قد يكونون أبناءنا  وأغلبيّتهم بعمر الشباب يختربون املخدِّ املخدِّ

رات و/أو اإليدز هذا الجيل من الشباب؟ فالحّد من املخاطر  مراحل الحياة. الشباب مستقبل البالد. فهل نريد أن تدمر املخدِّ

تنقذ حياة هؤالء الشباب، ومن هنا متنع التغيريات الدميوغرافيّة السلبية واملشاكل االجتامعيّة.

إّدعاء: هنالك مشاكل صّحّية أكثر أهمّية.
رد: ما تقوله صحيح. لكّن وباء فريوس نقص املناعة البرشّي/اإليدز والتهاب الكبد الفريويس "ب" و "ج" سيشّكالن عبئًا ثقياًل 

عىل النظام الصّحّي خالل سنوات من دخول الوباء إىل بلد ما، دون ذكر األثار السلبيّة عىل املستوى اإلقتصادّي واالجتامعّي 

وغريها. الطريقة الوحيدة للحّد من انتشار هذه األوبئة هي منع انتشار هذه األمراض اآلن كجزء من استجابة متوازنة تعالج 

أيضا امراًضا كاملالريا والسل وغريها من األمراض. 

رات وحقنها. إّدعاء: إن برامج توفير اإلبر والحقن قد تشّجع على استخدام المخدِّ
رد: لقد تم دراسة برامج وأنشطة الحّد من املخاطر بطريقة معّمقة، ومل ترش أي من الدراسات واألبحاث إىل أنّها تؤّدي إىل 

رات أو يف حقنها. بل النتيجة كانت عكسيّة، إذ استطاعت هذه الربامج أن تجذب إليها،  نتائج سلبيّة كزيادة يف استخدام املخدِّ

رات الذين يريدون التخلّص من تبعيّتهم وذلك نتيجة لبناء الثقة بني هذه الربامج ومستخدم  بشكل طوعّي، مستخدمي املخدِّ

رات. املخدِّ
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رات. إّدعاء: الشرطة يجب أن تتشّدد في تطبيق القانون وتلقي القبض على مستخدمي المخدِّ
مستخدمي  خوف  أن  إىل  تشري  األدلة  لكّن  القانون؟  تطبق  وأين  ومتى  كيف  تحّدد  أن  باستطاعتها  فالرشطة  بالطبع  رد: 

رات من أن يتّم القبض عليهم من قبل الرشطة أقوى من خوفهم من إمكانيّة التعرّض واإلصابة بفريوس نقص املناعة  املخدِّ

رات. كام أّن الخوف من أن يتّم إيقافهم من قبل الرشطة مينعهم  البرشّي. ماّم قد يدفعهم إىل مخاطرة أكرب عند حقن املخدِّ

من طلب املساعدة واملعرفة واالستفادة من خدمات الوقاية، ويؤثّر سلبًا عىل عملية بناء الثقة مع مقّدمي الخدمات.  

رات ليس من مجال عملي. إّدعاء: إنتشار فيروس نقص المناعة البشرّي/اإليدز بين مستخدمي المخدِّ
رد: إنتشار فريوس نقص املناعة البرشّي/اإليدز ليس فقط من مهام وزارة الصّحة فقط. فالبلدان التي استطاعت السيطرة عىل 

انتشار هذا الفريوس تكون استجابتها شاملة لكل القطاعات ذات العالقة. فلهذا الفريوس آثار سلبية عىل الحياة االقتصاديّة 

)تخفيض القوى العاملة والتنمية االقتصاديّة( واالجتامعيّة )الطالق، العزل، املشاكل العائليّة والزوجيّة( وغريها. من هنا أهّمية 

أن تتكافل جهود كافة القطاعات ملواجهة هذا الوباء.

إّدعاء: إّن مساندة أو اعتماد برامج الحّد من المخاطر يعطي رسالة عكسّية لمساعي الدولة في حربها على 
رات. المخدِّ

رات بل عىل العكس. كافة  رات ال يدّل عىل ضعف الدولة يف محاربة املخدِّ رد: إّن تنفيذ برامج الحّد من مخاطر استخدام املخدِّ

البلدان التي اعتمدت هذه الربامج تتابع عملها يف سياسة الحّد، ولديها سياسات قويّة يف الحّد من العرض والطلب. لقد أثبتت 

السياسات التي تعتمد عىل العقاب فشلها. لذلك، هنالك حاجة إىل اتّباع نهج متوازن يؤّمن سيطرة الدولة عىل تفيّش استخدام 

رات كوباء فريوس نقص املناعة البرشّي والتهاب الكبد  رات من قبل مواطنيها، وبالوقت عينه مينع أرضار استخدام املخدِّ املخدِّ

رات وأرسهم وغريهم من أفراد املجتمع.  الفريويس "ب" و "ج" بني مستخدمي املخدِّ

رات. إّدعاء: ال يجب تقديم مساعدة خاصة لمستخدمي المخدِّ
رات ال يعني معاملة هؤالء معاملة خاصة. إنّها تعني أّن املجتمع  رد: إّن تقديم خدمات الحّد من املخاطر إىل مستخدمي املخدِّ

يويل أهمية إىل الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشّي وغريه من األمراض ذات العالقة بني هذه املجموعة، لحامية صّحة 

أفراد املجتمع ككل. إذ يضمن ذلك عدم ارتفاع أقساط التأمني واستخدام أرسّة املستشفيات، وكافة موارد املجتمع لرعاية 

رات واملصابني باإليدز.  مستخدمي املخدِّ

إّدعاء: ال يمكن تطبيق أفكار وبرامج من الدول المتطورة في بلدنا، فهي غير مناسبة.
رد: لقد أثبتت برامج الحّد من املخاطر فعاليّتها يف مختلف البلدان عىل اختالف دخلها. رمبا قد يرغب متّخذو القرار بتطبيقها 

كربامج تجريبية يف البدء، واعتامدها عندما تظهر فعاليّتها يف التخفيف من وباء فريوس نقص املناعة البرشّي وغريه من األوبئة 

ذات العالقة يف البلد املعني. حينها، يجب توفري االلتزام السيايّس لتعزيز هذه الربامج وتوسيع انتشارها.
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رات والحّد من مخاطر  دور القادة الدينيين في مشكلة المخدِّ
استخدامها 
خطة الجلسة

رات والحّد من مخاطر استخدامهاالموضوع  دور القادة الدينيني يف مشكلة املخدِّ

األهداف 
يف نهاية الجلسة سيتمكن املشاركون/ات من:

• رات والحّد من مخاطر استخدامها؛	 تحديد دور القادة الدينيني يف مشكلة املخدِّ

• رات.	 تحليل إعالن بريوت للقادة الدينني للحد من مخاطر استخدام املخدِّ

رات الجزء الثالث المضمون دليل القادة الدينيني حول الحد من مخاطر استخدام املخدِّ

ساعة المّدة

خطوات التنفيذ 

تالوة أهداف الجلسة عىل الحضور.                                                 )5 دقائق(. 1

تحليل إعالن بريوت )مستند رقم 1( أو أحد قصص خربات القادة الدينني )الجزء . 2

الثالث( ضمن املجموعة الكربى:                                                  )45 دقائق(

يقرأ أحد املشاركني/ات إعالن بريوت ويتم التأكد من وضوحه للحضور. أ. 

تُطرح األسئلة وتتم مناقشتها ضمن املجموعة الكربى.ب. 

إستنادا إىل إعالن بريوت، ما هي أدوار القادة الدينيني يف مجال الحد من 	•

رات؟ هل هنالك من أدوار إضافية؟ مخاطر استخدام املخدِّ

ماذا تتطلّب هذه األدوار من القادة الدينيني؟	•

ما هي التحديات التي قد تواجهكم عند القيام بهذه األدوار وكيفية مواجهتها؟	•

يتم استخالص األفكار الرئيسية. )5 دقائق(. 3

مالحظة: من املمكن استبدال نقاش األسئلة بالطلب إىل املشاركني/ات تدوين عىل ورقتني 

رات« و »التحديات  لوح قالب »أدوار القادة الدينيني يف الحد من مخاطر استخدام املخدِّ

التي قد يواجهونها«. ومن ثم يقرأ املدرب)ة( كل ورقة ويليها نقاش وإضافات.
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المواد الالزمة للتنفيذ    
• حاسوب + آلة عرض + شاشة/حائط 	

• لوح قالب + أقالم للكتابة عىل اللوح القالب	

• نسخ من مستند رقم 1 عىل عدد املشاركني/ات	

تقييم رد الفعل )العملية(: أنظر الفصل األول – أدوات التقييمالتقييم

مستندات العمل 

مستند
رات إعالن بريوت للقادة الدينيّني للحد من مخاطر استخدام املخدِّ

رات املجتمعني يف  نحن مجموعة القادة الدينيّني من املسلمني واملسيحيني، العاملني يف مجال الحد من مخاطر استخدام املخدِّ

بريوت - لبنان يومي 11 و12 كانون األول/ديسمرب 2012 مببادرة من شبكة الرشق األوسط وشامل إفريقيا للحد من مخاطر 

رات - مينارة استخدام املخدِّ

اتّفقنا عىل ما ييل:
املنطلقات العامة :

• انطالقاً من مبادئنا الدينيّة وإدراكا  مّنا لقيمة اإلنسان الذي كرّمه الله مهام كانت وضعيّته وأحواله وخلفيّاته، نرى من 	

رات الذي يتنامى بشكل متسارع يف منطقة الرشق االوسط  واجبنا العمل الجاد من أجل الحد من مخاطر استخدام املخدِّ

وشامل افريقيا. 

• رات.	 تفعيل دور القادة الدينيّني يف مواجهة الخطر الداهم للمجتمع من جراء انتشار استخدام املخدِّ

• أنه من الضوري حفاظ اإلنسان عىل ذاته جسداً ونفساً وروحاً وعقالً.	

• قبول اآلخر نظراً لقيمته كإنسان ووفقاً ملبادىء املحبة والتسامح والرحمة التي تعلّمنا إياها أدياننا.	

• رات هو إنسان يتمتّع بكامل حقوقه دون متييز، كام تنّص عىل ذلك مواثيق حقوق اإلنسان.	 إن مستخدم املخدِّ

وسنتحرّك يف هذه القضية من خالل ثالثة محاور: الوقاية، العالج والتأهيل والحد من املخاطر، وإعادة االندماج.
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الوقاية: 

• رات.	 التشديد عىل أهمية دور األرسة واملؤّسسات الرتبويّة يف تنشئة وحامية الشباب من كّل ما يعرّضه لالنزالق وراء املخدِّ

• رات.	 رضورة اهتامم القادة الدينينّي مسلمني ومسيحيّني بتوعية الشباب تحصيناً لهم من الوقوع يف استعامل املخدِّ

• إلكرتونيّة 	 للشباب وإعداد منشورات وملصقات ومطويات، وإطالق مواقع  املتمّعن  والنقاش واإلصغاء  الحوار  باب  فتح 

للتواصل االجتامعّي بهدف رفع درجة الوعي لخطورة اإلدمان.

• رات.	 الرتكيز عىل دور وسائل اإلعالم املختلفة للحد من مخاطر املخدِّ

• تنظيم لقاءات لتبادل الخربات بني العاملني يف مجال الحد من انتشار مخاطر اإلدمان.	

• رات، وما ينتج عنها من أمراض كاإليدز/	 إرشاك الهيئات الحكوميّة وغري الحكوميّة للمنارصة والحد من مخاطر انتشار املخدِّ

السيدا والتهاب الكبد الوبايّئ...

• رات حامية أنفسهم واالستفادة من الخدمات الصّحيّة املتاحة والربامج واالسرتاتيجيّات املعتمدة 	 من حق مستخدمي املخدِّ

رات. للحد من مخاطر استخدام املخدِّ

العالج والتأهيل والحد من املخاطر: 

• مصالحة  مستخدم املخدرات مع الذات والله واآلخر.	

• تأمني الدعم النفيّس واالجتامعّي واالقتصادّي للمستخدمني وأرسهم. 	

• رات.	 إنشاء مراكز استقبال وتوعية وإرشاد ملستخدمي املخدِّ

• رات.	 تأسيس مجموعات دعم ملستخدمي املخدِّ

• والرعاية 	 والعالجيّة  الصّحيّة  الخدمات  إىل  ووصولهم  اإلنسان،  كافة حقوق  عىل  الحصول  يف  رات  املخدِّ مستخدمي  حق 

االجتامعيّة والنفسيّة والروحيّة. 

إعادة االندماج: 

• رات، واملتعايشني منهم مع فريوس نقص املناعة البرشّي، عىل إعادة 	 الدعوة إلزالة كّل الحواجز ملساعدة مستخدمي املخدِّ

االندماج يف مجتمعاتهم.

• العمل عىل تذليل كّل العوائق القانونيّة واالجتامعيّة يف سبيل عودة  مستخدم املخّدرات املتعايف إىل املجتمع فاعالً ومنتجاً 	

ومسؤوالً.
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االختتام
خطة الجلسة

االختتام الموضوع 

األهداف 
يف نهاية الجلسة سيتمكن املشاركون/ات من:

• إبداء رأيهم باللقاء لجهة توقعاتهم واملضمون واألسلوب والتنظيم؛ 	

• تبنّي مدى تقّدم معارفهم ومواقفهم ومهاراتهم املرتبطة مبواضيع اللقاء. 	

أنظر الفصل األول من هذا الجزءالمضمون

نصف ساعة المّدة

خطوات التنفيذ 

شكر الحضور ومشاركاتهم. . 1

إجراء جولة طاولة يك يتمكن املشاركني/ات من التعبري عن رأيهم باللقاء وما إذا كانت . 2

توقعاتهم قد تحققت.

توزيع استامرة تقييم اللقاء )مستند رقم 1( واستامرة التقييم البعدي )مستند رقم . 3

2( عىل املشاركني/ات يك ميلؤها. ومن ثم يتم جمعها وفرزها أو تصحيحها خارج إطار 

الجلسة.

المواد الالزمة للتنفيذ    
• لوح قالب + أقالم للكتابة عىل اللوح القالب	

• نسخ من استامرة تقييم اللقاء عىل عدد املشاركني/ات	

• نسخ من استامرة التقييم البعدي عىل عدد املشاركني/ات	

التقييم
• تقييم رد الفعل )العملية(: استامرة تقييم اللقاء - أنظر الفصل األول – أدوات التقييم	

• تقييم التعلّم: استامرة التقييم البعدي - أنظر الفصل األول – أدوات التقييم	
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مستندات العمل 

مستند رقم 1: استمارة تقييم اللقاء

أنظر صفحة 53 

مستند رقم 2: استمارة تقييم التعّلم

أنظر صفحة 56
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ملحق: الئحة البرامج الوطنّية لمكافحة اإليدز في بلدان 

 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
)نوفمبر/تشرين الثاني 2020(

الربيد االلكرتويّنأرقام الهاتف اإلسمالبلد
drehsanullahehsan@gmail.comهاتف:  750 162 700 93+ د.احسانالله احسانأفغانستان

 د.عادل سلامن الصيادالبحرين

مكتب:  17279234 )973+(

ASayyad@health.gov.bh فاكس:  17279268 )973+(

خلوي:  39687214 )973+(

السيدة أمينة فرح الطارهجيبويت
هاتف:  353786 21 00253

hilllamedawaleh@yahoo.fr
خلوي:  0159 87 77 253 00

د.هبة السعيدمرص

د. بارفني أفسار قزروينإيران
مكتب:  5055 8145 21 98+

p.afsar50@gmail.com
خلوي:  7513 315 917 98+

.Naajahhamdan2000018@gmailد. نجوه كاظم حمدانالعراق
com

heyam_mukattash@yahoo.comد.هيام مقطشاألردن

drfajr@gmail.comهاتف:  97869724- 965+ د.فجر خالد عبد املحسنالكويت

د. مصطفى النقيبلبنان
هاتف:  435 3620 00961

docstevee@gmail.com
هاتف:  566100 -1- 00961  

.hussein_benothman@hotmailهاتف:  91 2189253798+ د. حسني بن عثامنليبيا
com

ibtissamkhoudri@gmail.comد. ابتسام خضياملغرب

سلطنة عامن

هاتف:  0255 9935/ 22357529  د.سيف العربي
salabri@gmail.com

dgdsc2014@gmail.com

هاتف:  4777 9281 / 7504 2235 السيد بدر الرواحي

baderalrawahi4@gmail.com

director@cdscoman.org

dgdsc2014@gmail.com

باكستان

د. عبد البصري خان عشقزاي
achakzaibk@gmail.com- اسالم آباد

drmunirahmadjee@gmail.comد. منري أحمد مالك- بونجاب

Sindh- د. ساقيب عيل شيخdrsaqibalishaikh@gmail.com
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الربيد االلكرتويّنأرقام الهاتف اإلسمالبلد

فلسطني

pmdmoh@yahoo.com د. ضياء حجاجي

ماريا يوسف األقرع

مكتب نابلس:  2387275  9  00972

alaqra@yahoo.com مكتب رام الله:  2955066 2 00972 

خلوي:  41 22 40 562 00972 

aalkhal@hamad.qa  د.عبد اللطيف الخالقطر

sfilemban@moh.gov.sa هاتف:  00966504511100 د.سناء مصطفى فيلمباناململكة العربية السعودية

mousabsiddig@gmail.comهاتف:  249912288269+د. مصاب صديقالسودان

sacdiaas@hotmail.com د.سعدية شيخ عبد الصمدالصومال

د.جامل خميسسوريا

فاكس:  2758109 11 00963

jamal.khamis@gmail.com

عيادة:  6513516 11 00963

خلوي:  933788290 )0( 00963

خلوي:  6513516 11 00963

عيادة: 933788290 )0( 00963

drfaouziabid@yahoo.frخلوي:  23707089 د.فوزي عابدتونس

nada.almarzouqi@moh.gov.ae   خلوي:  00 9715-06624994 د.ندى املرزوقياإلمارات العربية املتحدة

aldawla79@gmail.comد.محمد الدوالاليمن
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ملحق 1: استمارة المشاركة في الورشة التدريبية

استمارة مشاركة

الرجاء ملئ هذه االستامرة وإرسالها بالربيد اإللكرتوين عىل العنوان التايل _______________________________ 

بحد أقصاه ______________________ 

االسم:

تاريخ الوالدة:ذكر □أنثى □الجنس:

املركز الوظيفي:املستوى التعليمي:

املؤسسة/مركز العمل والعنوان:

رات؟. 1 رات و/أو الحد من مخاطر استخدام املخدِّ هل سبق لك وشاركت يف ورش تدريب يف مجال اإليدز و/أو املخدِّ

ال □نعم □

إذا نعم، الرجاء تحديد محتوى وأسلوب كل منها؟

رات؟ . 2 رات واسرتاتيجية الحد من مخاطر املخدِّ ما هي خربتك يف مجال املخدِّ

رات؟ . 3 ما هي أهم التحديات التي واجهتك/تواجهك يف مجال عملك يف مجال اإليدز و/أو املخدِّ

ما هي توقعاتك من املشاركة يف هذه الورشة التدريبية؟ . 4
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+ 961 1 49 32 11 لهاتــف:                 ا

info@menahra.org الربيــد اإللكــرتو�:      

www.menahra.org املوقــع اإللكــرتو�:     


