• االختالف وتقبل الآخر� ،أمران ي�شعر بهما كل �إن�سان يف قرارة نف�سه ،ولكنه يف الوقت عينه ال يجد �سهول ًة يف
باملميزات النف�سية
التحدث عنهما .عندما يدخل ال�شباب وال�شابات العمر ما بني  14و� 15سنة ،يزداد اهتمامهم
ّ
ونقاط الت�شابه �أو عدم الت�شابه مع الآخرين ،وهم يبحثون يف هذه املرحلة عن مثل �أعلى بني �أقاربهم و�أ�صدقائهم
ويف املجتمع ككل.
تقبل
التنوع من �إيجابيات� ،إال �أنه يف �أحيان كثرية ي�ؤدي �إىل النقي�ض� :إذ جند �أحيان ًا �صعوبة يف ّ
• برغم كل ما يف ّ
الآخرين كما هم وقد ي�صبح االختالف م�صدر خوف وتهديد و�سبب ًا لالبتعاد عن الآخر املختلِف �أو الدخول يف
نزاع معه.

• الوحدة الأوىل �سلّطت ال�ضوء على «وعي الذات» و»الهوية» ،فيما تعالج الوحدة الثانية املادة ب�شكل �أعمق وتركز
على االختالف وتقبل الآخر وت�سعى �إىل تبديد املعلومات املغلوطة عن املو�ضوع.

ال�صحة النف�سية لل�شبان وال�شابات

�إختاليف وتق ّبل الآخر

التنوع يف احلياة ،واعتبار الإختالف م�صدر غنى ،وبالتايل
• ميكّن هذا املو�ضوع ال�شباب من ادراك �أهمية ّ
والتعرف
تقديره حق قدره بدل جت ّنبه واعتباره م�صدر تهديد .وهو ميكّنهم من تف ّهم الآخر املختلِف وفهمه،
ّ
�إىل �سلبيات احلكم على الأ�شخا�ص من دون معرفتهم معرف ًة جيدة بهم.

ال�صحة النف�سية لل�شبان وال�شابات

الوحدة الثانية�« :إختاليف وتق ّبل الآخر» � 15-14سنة

ال�صحة النف�سية للجميع:

• تبد�أ الوحدة الثانية مبجموعة من متارين ملراجعة الوحدة الأوىل والتح�ضري للن�شاط الرئي�سي يف هذه الوحدة
الذي يت�ألف من م�رشوع عمل جماعي ين ّفذه امل�شاركون يف جمموعات.

دليل للعاملني مع ال�شباب

• ميت ّد برنامج الوحدة الثانية على ثالث مراحل:
 )1ال�صحة النف�سية والعافية
 )2ال�صحة النف�سية وم�شكالتها
 )3التحديات النف�سية والأمل وامل�ساعدة

الوحدة الثانية� 15 – 14 :سنة

�إختاليف وتق ّبل الآخر
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ال�صحة النف�سية لل�شبان وال�شابات
الوحدة الثانية :اختاليف
وتقبل الآخر

املرحلة الأوىل :ال�صحة النف�سية والعافية
اللقاء الأول :ال�صحة النف�سية – ماذا ي�ؤ ّثر فيها وكيف؟
اللقاء الثاين « :ال�صحة النف�سية – كيف ت�ؤ َّثر بالعوامل املختلفة؟»

املرحلة الثانية :ال�صحة النف�سية وم�شكالتها
اللقاء الثالث« :اختاليف وتقبل الآخر»
اللقاء الرابع« :اختاليف وتقبل الآخر»

املرحلة الثالثة :اال�ضطرابات النف�سية والأمل وامل�ساعدة
اللقاء اخلام�س « :التحديات النف�سية»
اللقاء ال�ساد�س « :تنفيذ امل�رشوع اجلماعي»
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الوحدة الثانية" :اختاليف وتقبل الآخر"
املقدمة
املرحلة الأوىل :الصحة النفسية والعافية

اللقاء الأول:

"ال�صحة النف�سية – ماذا ي�ؤ ّثر فيها وكيف؟"

اللقاء الثاين:

"ال�صحة النف�سية – كيف ت�ؤ َّثر بالعوامل
املختلفة؟"
املرحلة الثانية« :ال�صحة النف�سية وم�شكالتها»

اللقاء الثالث:

"اختاليف وتقبل الآخر"

اللقاء الرابع:

"اختاليف وتقبل الآخر"

املرحلة الثالثة :التحديات النف�سية والأمل وامل�ساعدة

اللقاء اخلام�س:

"التحديات النف�سية"

اللقاء ال�ساد�س:

تنفيذ امل�رشوع اجلماعي
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مقدمة الوحدة الثانية
عر�ض موجز للخلفية والر�ؤية
نظرة �شاملة على لقاءات الوحدة الثانية
الن�شاط  :1ن�شاط متهيدي
الن�شاط  :2قواعد العمل
الن�شاط � :3إ�سمي وما �أحب يف ج�سمي
الن�شاط  :4زيادة الأزمة �إىل ح ّدها الأق�صى
الن�شاط  :5عوامل ال�ضغط وعوامل احلماية
الن�شاط  :6تقييم اللقاء
الن�شاط  :7ال�صحة النف�سية يف و�سائل االعالم
الن�شاط  :8ق�صة �أو فيلم ينع�ش املعرفة عن ال�صحة النف�سية
الن�شاط  :9ختام املرحلة الأوىل
الن�شاط  :10تبديل الكرا�سي
الن�شاط  :11متاثيل املجموعة
الن�شاط  :1قطعة ثياب �أخ�شى ارتداءها
الن�شاط  :13كيف كان مظهر امل�شاهري
الن�شاط  :14تقييم اللقاء
الن�شاط  :15دفرت يومياتي و�صفاتي الفريدة
الن�شاط  :16كوالج جماعي حول مو�ضوع االختالف
الن�شاط  :17ختام املرحلة الثانية
الن�شاط  :18لقاء مع اخت�صا�صي نف�سي
الن�شاط  :19تقييم اللقاء
الن�شاط  :20كوالج عن مو�ضوع التحديات
الن�شاط  :21عر�ض من َتج العمل النهائي ،وتقييمه ،وتقدمي تقرير
ب�ش�أنه
الن�شاط  :22ختام الوحدة

وتقبل الآخر»15-14 ،
الوحدة الثانية�« :إختاليف ّ

مقدمة الوحدة
الثانية:
«�إختاليف وتق ّبل
الآخر»
يف هذه ال�سن يزداد االهتمام
باملميزات النف�سية حيث يتكلم
ال�شباب وال�شابات عن نقاط
الت�شابه �أو عدم الت�شابه مع
الآخرين.

• �إن الهدف الرئي�سي من الوحدة الثانية هو تعزيز ال�صحة النف�سية لل�شباب وزيادة معرفتهم عن
مو�ضوعي «الإختالف» و»تقبل الآخر».
• يتمحور برنامج هذه الوحدة ب�صورة �أ�سا�سية حول كيف جنعل مفهوم ال�صحة النف�سية م�ألوف ًا
التعرف على
لدى املراهقني واملراهقات من ناحية ،ونزودهم باملهارات التي ت�ساعدهم على ّ
وتقبله ،من ناحية ثانية.
الآخرين وتف ّهم َمن هو خمتلف عنهمّ ،
• � ّإن مو�ضوع الوحدة الثانية هو الإختالف وتقبل الآخر .فهذان �أمران ي�شعر بهما كل �إن�سان
يف قرارة نف�سه ،ولكنه يف الوقت عينه ال يجد �سهول ًة يف التحدث عنهما .عندما يدخل ال�شباب
وال�شابات العمر امل�سته َدف من هذه الوحدة � -أي ما بني  14و� 15سنة  -يجدون �أنف�سهم
يف الو�سط بني الأ�صغر والأكرب �سن ًا منهم ،مما يولّد عند الكثريين مع�ضلة «هوية» .فقد يرى
ي�ستقر فيهم ال�شعور بال ِوحدة .يف هذه
البع�ض �أنهم ال يجدون مكانهم متاماً ،ولهذا ال�سبب
ّ
باملميزات النف�سية ،حيث يتكلم ال�شباب وال�شابات عن نقاط الت�شابه �أو
ال�سن ،يزداد االهتمام
ّ
ّ
عدم الت�شابه مع الآخرين ويبحثون يف هذه املرحلة عن مثال �أعلى بني �أقاربهم و�أ�صدقائهم
ويف املجتمع ككل.
• ال�صحة النف�سية مفهوم وا�سع ومع ّقد .ففي حني �سلّطنا ال�ضوء يف املقدمة على العمل املنظّ م
بهدف تزويد امل�شاركني مبعرفة �أ�سا�سية عن مفهوم ال�صحة النف�سية وفهم امل�صطلح فهم ًا
�شامالً ،وركّ زنا يف الوحدة الأوىل على «وعي الذات» و»الهوية» ،يعالج امل�شاركون يف الوحدة
الثانية املادة ب�شكل �أعمق ويركّ زون على الإختالف وتقبل الآخر .كما يف ال�سابق ،يقت�ضي هذا
العمل �أي�ض ًا تبديد املعلومات املغلوطة عن مو�ضوع البحث.
• تبد�أ الوحدة الثانية مبجموعة من التمارين
معينة ،هدفها
املقررة
َّ
واملنظمة وفق ًا لبنية ّ
َّ
مراجعة املادة التي تناولها امل�شاركون يف الوحدة الأوىل والت�أكد من �أنهم ال يزالون ميتلكون
تخولهم ا�ستيعاب مفهوم “ال�صحة النف�سية”ّ � .إن ما �سبق ذكره هو حت�ضري
معرفة �أ�سا�سية ّ
للن�شاط الرئي�سي يف هذه الوحدة الذي يت�ألف من م�رشوع عمل جماعي ين ّفذه امل�شاركون يف
جمموعات.
• بع�ض التمارين مع ّد للعمل اجلماعي .يف هذه احلال ،يو ّزع املي�سرّ امل�شاركني ،بعناية� ،إىل
جمموعات �صغرية ،بحيث ي�سري عمل املجموعات جيداً و ُت ّلبى احتياجات امل�شاركني على
ٍ
اختالف قدراتهم.
نظم العمل على هذا النحو لكي يتمكن ال�شباب واملي�سرّ  ،من خالل العمل معاً ،من الت�أكد
• ُي َّ
املقررة
� ّأن كل �شخ�ص قد اكت�سب �إدراك ًا وافي ًا ملفهوم ال�صحة النف�سية .فف�ض ًال عن التمارين َّ
معينةُ ،يطلب من املراهقني واملراهقات ،يف نهاية كل مرحلة ،تنفيذ
واملنظّ مة وفق ًا لبنية ّ
معين ًا ب�شكل كوالج ،ما من �ش�أنه تعزيز فهمهم ال�شامل
م�رشوع جماعي ب�سيط يعالج مو�ضوع ًا ّ
وال�شخ�صي للم�س�ألة مو�ضوع البحث ،وت�شجيع التعاون والعمل امل�شرتك.
• ُ�ص ّمم برنامج الوحدة الثانية كم�رشوع يتبع بنية محُ كَمة ن�سبي ًا وتق�سيم ًا وا�ضح ًا ميت ّد على
ثالث مراحل .تعالج كل مرحلة مو�ضوع ًا فرعياً:
 )1ال�صحة النف�سية والعافية،
 )2ال�صحة النف�سية وم�شكالتها،
 )3التحديات النف�سية والأمل وامل�ساعدة.
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عر�ض موجز عن
اخللفية والر�ؤية

التنوع يف احلياة،
الإختالف وتقبل الآخر :ميكّن هذا املو�ضوع ال�شباب من ادراك �أهمية
ّ
واعتبار الإختالف م�صدر غنى ،وبالتايل تقديره حق قدره بدل جت ّنبه واعتباره م�صدر تهديد.
والتعرف �إىل �سلبيات احلكم على الأ�شخا�ص من
كما ميكّنهم من تف ّهم الآخر املختلِف وفهمه،
ّ
دون معرفتهم معرف ًة جيدة بهم �أو عنهم.
من املعلوم �أن جتربة الإختالف واختبار امل�شاعر املت�ضاربة لدى ال�شباب وال�شابات تزداد ب�شدة
من �سن الثالثة ع�رشة �إىل الرابعة ع�رشة� .إذا تلقى ال�شخ�ص ال�شاب� ،أكان فتى �أو فتاة ،عالمات
�أو �إ�شارات يفهمها على �أنها ُتل�صق به �صفة �سلبية �أو و�صمة ما ،فقد ي�شعر ب�أنه خمتلف ووحيد.
من املهم �أ ّال يخاف ال�شباب وال�شابات من التعبري عن هذه امل�شاعر (ال�شعور بالإختالف والتميز
والوحدة) ،التي غالب ًا ما تكون م�ؤملة �إذا احتملها �أو عا�شها الفرد وحده.
حث ال�شباب وال�شابات على التفكري يف م�س�أل َتي الإختالف عن الآخر وال�شعور بالوحدة
�إن ّ
و�آثارهما النف�سية ،ميكّننا من توعيتهم على � ّأن هذه امل�سائل هي م�شاعر يختربها الكثري من
النا�س و�أنها ال تعني بال�رضورة �أنهم خمتلفون ك�أفراد ،بل �أنهم على العك�س ،ي�شبهون الكثري من
ال�سيما �أنها ت�ستطيع �أن ترتبط يف بع�ض
وح�سا�سةّ ،
�أقرانهمّ � .إن هذه املوا�ضيع قد تكون خطرية ّ
احلاالت ب�أفكار انتحارية وب�أ�شكال خمتلفة من الهواج�س وحاالت القلق .لهذا ال�سبب بالذات نرى
�أنه من ال�رضوري التطرق �إىل هذا املو�ضوع.
التنوع بيننا ،ميكن ت�صنيف الإختالفات فيما بيننا �إىل نوعني :الأول متعلّق
لكي نتمكّن من فهم ّ
ب�صفاتنا الثابتة (والتي ال ميكننا تغيريها كالعِرق والأ�صل واجلن�س والعمر) ،والنوع الثاين يتعلّق
ب�صفاتنا التي تعترب قابلة للتغيري (كالثقافة واللغة وم�ستوى الدخل والقيم والأفكار).
التنوع من �إيجابيات� ،إال �أنه يف �أحيان كثرية ي�ؤدي �إىل النقي�ض� :إذ جند �أحيان ًا
برغم كل ما يف ّ
تقبل الآخرين كما هم ،ويف �أحيان كثرية ن�سمعهم دون �إ�صغاء حقيقي ي�أخذ بعني
�صعوبة يف ّ
االعتبار خلفياتهم الثقافية واالجتماعية وظروفهم .يف هذه احلال ي�صبح الإختالف م�صدر خوف
وتهديد و�سبب ًا لالبتعاد عن الآخر املختلِف �أو الدخول يف نزاع معه.
من املفيد �أن ُن�رشك الآخرين يف �أفكارنا  -ما دمنا منتلك القدرة على تو�ضيحها لهم بطريقة
ي�شجع الأطراف على حماولة فهم
ت�سمح باحلوار الب ّناء بني الطرفني (�أو الأطراف)� .إن حواراً ب ّن ً
اء ّ
بع�ضها بع�ضاً .فاحلوار الب ّناء القائم على االحرتام بني الأفراد ي�شكّل اخلطوة الأوىل على طريق
تقبل من هو خمتلف ع ّنا ،الأمر الذي يتطلّب منا معرفة جيدة عن ذاتنا وقدرة على التعبري عن
ّ
�أنف�سنا ،ف�ض ًال عن القدرة على التفكري النقدي والتعاطف الوجداين وغريها من املهارات والقدرات
ال�رضورية للتعبري عن �أنف�سنا براحة وملعرفة الآخر وفهمه والتمكّن من التعامل مع العوائق التي
تقبله.
قد تواجهنا يف حماولة ّ
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�إن تعلّم الأ�ساليب واملهارات يف تقبل االخرين ينبع من ذواتنا� ،أو من داخل �أنف�سنا :ففي ذواتنا
ن�صنع التغيري يف النظرة �إىل الآخر .لذا ف� ّإن املكان الذي نبد�أ منه بناء �أي عالقة ناجحة و�صادقة
هو من داخل انف�سنا �أوالً ،ومن داخل دائرة نفوذنا وت�أثرينا و�شخ�صيتنا الذاتية .بعد ذلك تتكون
لدينا القدرة على التعامل مع التحديات وخلق التوا�صل يف تقبل الآخر املختلف ع ّنا.
امل�س َبقة على الأ�شخا�ص و�/أو املجموعات ،والتعميمات التي ن�ضعها �أمامنا كثرياً ما
�إن �أحكامنا ْ
تقبلنا �إياهم.
تقف عقبة يف طريق ّ

للمزيد عن ال�صحة النف�سية للمراهقني
واملراهقات ميكن اال�ستعانة باملواد التالية
املتاحة جماناً« :كتاب ال�صحة النف�سية
للجميع – حيث ال يوجد طبيب نف�سي»
و�سل�سلة «�صحتي بالدنيا» .الن�صو�ص
متاحة على املوقع www.mawared.org

لفتة نظر للمي�رس/ة :من املهم �أن يكون املي�رس لديه اجلاهزية للإ�ستماع �إىل االختالفات
والقناعة بحق ال�شباب يف التعبري ،و�أن يكون قادراً على الدعم و�أن يتمتع باملهارة لتفهم
وتقبل وحماية امل�شاركني عند التعبري عن اختالفاتهم � -سواء على امل�ستوى الثقايف
االجتماعي �أو ال�شخ�صي.

التمارين التالية يف هذه الوحدة �ست�ساعد امل�شاركني وامل�شاركات �أكرث على �أن يتعرفوا على
وتنوع.
غنى ّ
�أنف�سهم وكيف ميكنهم تقدير الإختالف وتثمينه باعتباره م�صدر ً
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نظرة �شاملة على
لقاءات الوحدة
الثانية

موجز عن املرحلة الأوىل:
ال�صحة النف�سية والعافية
تعالج لقاءات املرحلة الأوىل مو�ضوع العافية النف�سية �أي ما يجعل املراهقني واملراهقات
ي�شعرون ب�أنهم يف حال ح�سنة.
تهدف املرحلة �إىل:
• جعل امل�شاركني ينع�شون معرفتهم عن ال�صحة النف�سية :ماذا تعلّموا وماذا ن�سوا من التمارين
ال�سابقة يف الوحدة الأوىل.
• تو�ضيح فكرة �أن جميعنا لدينا �صحة نف�سية ترتاوح مظاهرها بني الفئات الثالثة الآتية:
املظاهر الإيجابية يف الظروف العادية ،وامل�شاعر وردات الفعل العادية يف الظروف ال�ضاغطة،
والتحديات النف�سية.
موجز عن املرحلة الثانية:
ال�صحة النف�سية وامل�شكالت النف�سية
تعالج املرحلة الثانية امل�شكالت النف�سية التي ميكن �أن تتطور �إىل حتديات �إذا ا�شتدت وط�أتها ومل
يتوافر للفرد الدعم املالئم .من املهم �أن يفهم املراهقون � ّأن ال�صحة النف�سية مفهوم مركّ ب ومتعدد
اجلوانب ويت�أ ّثر مبجموعة كبرية من العوامل الداخلية واخلارجية ،ولذلك من ال�رضوري �أن جنعل
مو�ضوع ال�صحة النف�سية وثيق ال�صلة بهم .وهذا ممكن �إذا ربطنا التمارين ب�أفكارهم احلقيقية
وم�شكالتهم الواقعية .تهدف املرحلة الثانية ب�شكل عام �إىل تبديد الغمو�ض عن م�صطلح «امل�شكالت
النف�سية» ،ومتهيد الطريق ملو�ضوع املرحلة الثالثة :التحديات النف�سية والأمل وامل�ساعدة.
موجز عن املرحلة الثالثة:
التحديات النف�سية والأمل وامل�ساعدة
تتناول املرحلة الأخرية جزءاً مهم ًا من املادة مو�ضوع الدرا�سة ،وهو «التحديات النف�سية» .يف
املرحلتني الأوىل والثانية يتم تزويد املراهقني باملعرفة عن ماهية ال�صحة النف�سية ب�شكل مبدئي
يخولهم مناق�شة التحديات النف�سية بطريقة ب ّناءة ،ويجري عر�ض �أنواع التحديات
�شامل ،ما ّ
النف�سية الأكرث �شيوع ًا بني ال�شباب.
مو�ضوع هذه املرحلة هو «الأمل»� ،أي :كيف ميكن التعامل مع التحديات النف�سية ،و�إىل �أين نذهب
للح�صول على م�ساعدة ،وماذا ي�ستطيع �شخ�ص ما �أن يفعل مل�ساعدة الآخرين؟ من املهم �أن نختم
من حيث بد�أنا ،بروح �إيجابية ،بحيث نب ّدد خماوف املراهقني ون�صحح املفاهيم املغلوطة.
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املرحلة الأوىل« :ال�صحة النف�سية والعافية»
عندما نتكلم عن ال�صحة النف�سية فنحن نعني الأفكار وامل�شاعر والت�رصفات.
عندما نكون يف حال نف�سية جيدة ،نكون يف �سالم مع �أنف�سنا ومع من حولنا .وتعني ال�صحة
النف�سية اجليدة �أي�ض ًا �أننا نتفاعل مع الآخرين و ُنظهر م�شاعر تختلف باختالف الظروف التي
منر بها� .إن ك ًال منا مير بفرتات �صعبة يف مراحل حياته .وما من �أحد تدوم �سعادته .ف�إذا مررمت
مبرحلة �صعبة بني حني و�آخر فهذا ال يعني �أنكم تعانون م�شكالت عاطفية �أو نف�سية.

تذكّروا �أن �صحة الفرد النف�سية هي حال من توازن ال�سالمة حيث يدرك الفرد قدراته وموارده
اخلا�صة وي�ستخدمها يف مواجهة �ضغوط احلياة اليومية ويف العمل ب�شكل منتج ومثمر،
ويف امل�شاركة الفعالة يف جمتمعه .فال�صحة النف�سية الإيجابية هي حال من املرونة
العاطفية والروحية التي متكّن الفرد من اال�ستمتاع باحلياة ،واتخاذ قرارات �صائبة تتعلق
ب�أ�سلوب حياته ،كما �إنها ت�ساعده على مواجهة الظروف ال�صعبة.

الأهداف العامة للمرحلة الأوىل:
م�ساعدة امل�شاركني على �أن ينع�شوا معرفتهم عن ال�صحة النف�سية :ماذا تعلّموا وماذا ن�سوا من
التمارين ال�سابقة ،وتو�ضيح الفكرة القائلة ب�أن للجميع �صحة نف�سية با�ستخدام الفئات الثالث
التالية :املظاهر الإيجابية ،وامل�شاعر وردات الفعل العادية يف الظروف ال�ضاغطة ،والتحديات
النف�سية.
فال�صحة النف�سية هي حال يعي�شها اجلميع با�ستمرار ،مبا يف ذلك عند ال�شعور ب�أنهم يف حال
ح�سنة� .سوف يفكّر امل�شاركون ملي ًا يف كافة جوانب املو�ضوع وي�ستك�شفون الأ�شكال املختلفة
للعافية والأمور التي جتعلهم �سعداء.
الهدف املبا�رش للمرحلة الأوىل:
• زيادة معرفة ال�شباب عن مو�ضوع ال�صحة النف�سية ومظاهرها والعوامل امل�ؤ ّثرة فيها
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املرحلة الأوىل:

«ال�صحة النف�سية
والعافية»

هدف اللقاء:

زيادة املعرفة عن مو�ضوع ال�صحة النف�سية

مدة اللقاء 120 :دقيقة

اللقاء الأول:

«ال�صحة النف�سية –
ماذا ي�ؤ ّثر فيها وكيف؟»

جدول اللقاء
الوقت

الن�شاط

 5دقائق

جدول الأعمال

 10دقيقة

ن�شاط متهيدي (ن�شاط جماعي)

1

 5دقيقة

قواعد العمل (ن�شاط جماعي)

2

 15دقيقة

�إ�سمي وما �أحب يف ج�سمي (ن�شاط فردي)

3

 15دقيقة

زيادة الأزمة �إىل حدها الأق�صى
(ن�شاط فردي  /جماعي)
عوامل ال�ضغط وعوامل احلماية
(ن�شاط فردي  /جماعي)

 15دقيقة

تقييم اللقاء (ن�شاط فردي  /جماعي)

 45دقيقة

4
5
6

املواد الالزمة:
 �أوراق �صغرية ال�صقة (�أو �أوراق �صغرية مع ال�صق)� -أوراق كبرية (قالّبة �إذا وجد)

يفتتح املي�رس/ة اجلل�سة بالتعريف بعر�ض جدول �أعمال اجلل�سة .ينتقل بعدها �إىل الن�شاط الأول.
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ن�شاط متهيدي

الأهداف:
 متهيد للقاءجو تفاعلي
 -خلق ّ

خطوات الن�شاط:

الوحدة الثانية  -اللقاء الأول

الن�شاط :1

الوقت 10 :دقيقة

جو تفاعلي ،من املمكن �أن يكون
 نقوم بتح�ضري طريقة اجللو�س املنا�سبة من �أجل خلق ّ�شكلها ن�صف دائري (لكن ذلك يعود �إىل �شكل الأمكنة املتوافرة لتنفيذ الأن�شطة وعدد
امل�شاركني).
 نبد�أ بتعريف املجموعة ب�إطارالوحدة الثانية ب�شكل عام ،وب�أهداف املرحلة الأوىل واللقاءب�شكل خا�ص.
الأول
ٍ
ُنناق�ش الأ�سئلة التالية:
• ماذا تعني ال�صحة النف�سية بالن�سبة للم�شاركني وامل�شاركات؟
يعرفون «ال�صحة النف�سية»؟
• كيف ّ
 بعد الإ�ستماع �إىل امل�شاركني وامل�شاركات ،ومن خالل تعريفاتهم ،يذكّ رهم املي�سرّ /ةبالتعريف ال�شامل لل�صحة النف�سية الذي تعلّموه يف الوحدة ال�سابقة.
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الن�شاط :2

قواعد العمل
(ن�شاط جماعي)

الوقت 5 :دقيقة
الهدف :بناء قواعد العمل من �أجل تي�سري اجلل�سة وت�أمني بيئة داعمة ومريحة للعمل والنقا�ش
والتطور
والتعبري
ّ
املواد /التح�ضريات الالزمة� :أوراق كبرية (قالبة �إذا �أمكن) و�أقالم تلوين

خطوات الن�شاط:
 ي�رشح املي�سرّ /ة هدف الن�شاط ،م�ؤكّ داً على �أهمية م�شاركة اجلميع يف و�ضع قواعد العملل�ضمان االلتزام بها واحرتامها« :يف �أثناء اللقاءات� ،سوف نعالج موا�ضيع مهمة ،ما يتطلّب
وتقبل الر�أي املختلف»...
احرتام اخل�صو�صية ّ
ي�شجع املي�سرّ /ة امل�شاركني على اقرتاح قواعد ،ويكتبها على ورقة كبرية ُتعلّق على احلائط
ّ
لرياها اجلميع �أثناء اللقاءات.
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أحب يف
�إ�سمي وما � ُ ّ
ج�سمي
الهدف :التعرف على الذات وتعارف امل�شاركي
(ن�شاط فردي  /جماعي)
خطوات الن�شاط:

 يطلب املي�رس من كل م�شارك �أن يكتب �إ�سمه على ورقة و�أن ير�سم اجلزء املف�ضل عنده منج�سمه
يعرف كل م�شارك عن نف�سه قائالً� :إ�سمي  ...و(اجلزء الفالين) هو ما �أحب يف ج�سمي
 ّ -ي�شجع املي�رس/ة امل�شاركني على تقبل الإختالفات يف النظرة للذات والآخر.

الوحدة الثانية  -اللقاء الأول

الن�شاط :3

الوقت 15 :دقيقة
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الن�شاط :4

زيادة الأزمة
�إىل حدها الأق�صى
(ن�شاط فردي /جماعي)

الوقت 15 :دقيقة

الهدف:

زيادة فهم امل�شاركني مو�ضوع ال�صحة النف�سية

خطوات الن�شاط:
 يطلب املي�سرّ من كل م�شارك قراءة الق�صة التالية (يف ن�سخة امل�شارك/ة) امل�شار �إليها يفالتمرين وتدوين احلاالت التي ميكن ت�صنيفها يف الفئات الثالث :املظاهر الإيجابية ،وامل�شاعر
وردات الفعل يف الظروف ال�ضاغطة ،والتحديات النف�سية .على �سبيل املثال ،ي�ستطيع امل�شارك
املتنوعة التي تتناولها الق�صة وكتابة مالحظاته مبا�رش ًة على
و�ضع دائرة حول احلاالت
ّ
الورقة.
يدونها املي�سرّ على اللوح �أو على
 يقوم كل م�شارك ب�إطالع املجموعة على مالحظاته فيما ّورقة كبرية.
 تلخ�ص النتائج وتناق�ش الأ�سئلة التالية:• يف �أي وقت ي�صبح وجود الظروف ال�ضاغطة غري �سليم؟
• كيف ت�ستطيع َمنال �أن تتجاوز م�شكلتها وما هي الن�صائح التي ميكن �أن تقدم لها يف
مثل هذه احلالة؟

لفتة نظر للمي�سرّ /ة :قد يكون من املفيد تذكري امل�شاركني بالقواعد التي جرى و�ضعها
جماعي ًا يف اللقاء الأول.
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زيادة الأزمة
�إىل حدها الأق�صى
(ن�شاط فردي  /جماعي)

 )1املظاهر الإيجابية
 )2امل�شاعر وردات الفعل يف الظروف ال�ضاغطة
 )3التحديات النف�سية

الوحدة الثانية  -اللقاء الأول

ن�سخة امل�شارك/ة -
الن�شاط :4

املتنوعة التي تت�ضمنها الق�صة �إىل الفئات الآتية:
مهمتكم هي ت�صنيف احلاالت
�إقر�ؤا الق�صةّ .
ّ

تدونوا التعليقات على الورقة.
ميكنكم �أن ّ
جرى ذلك يف اليوم الذي ي�سبق االمتحان الكبري يف الريا�ضيات .يف ذلك ال�صباح ا�ستيقظت
“منال” و�أح�ست بانقبا�ض �شديد يف جوف معدتها .كانت ت�شعر بتوتر �أع�صابها ب�سبب
االمتحان .بعد �أن فركت عينيها لتزيل عنهما النعا�س و�ضعت قدميها على الأر�ض الباردة.
�إنها تكره النهو�ض �صباحاً .راودها �شعور وك�أنها مل يغم�ض لها جفن طوال الليل .لقد عانت
خالل الأيام القليلة ال�سابقة م�شكالت عند النوم .خطت خطوات �صامتة �إىل احلمام وهي ال
تعي تقريب ًا ما تفعل ،وو�ضعت ر�أ�سها حتت املاء البارد .متلّك معدتها �شعور بالغثيان .يف
الوقت نف�سه ،كانت �أمها تقف عند املدخل ويف يدها �سماعة الهاتف .كانت “يارا” على
اخلط ،وهي �أ�شطر فتاة يف ال�صف .مل تكن تتمتع بالذكاء وال�شطارة فح�سب ،بل �أي�ض ًا ب�شعبية
لدى جميع التالميذ يف ال�صف وكانت بارعة يف الريا�ضيات �أي�ضاً.
أج�ش يف الطرف
�أح�ست منال �أن ثقتها ال�ضعيفة بنف�سها بد�أت تدب فيها .ثم هتف �صوت � ّ
الآخر“ :مرحباً� ،أنا “يارا” .عليك �أن ت�ساعديني� .إين يف �أزمة .لقد قرر والداي �أن ينف�صال� .إين
نتغيب مع ًا عن
بحاجة لأتكلم معك� .إين محُ بطة للغاية” .ثم �س�ألت متو�سلةً“ :هل ميكننا �أن ّ
املدر�سة؟”.
�شعرت “منال” ب� ّأن قلقها يزداد .كانت “يارا” �صديقتها احلميمة ومل تعهدها قط م�ضطربة
�إىل هذا احلد .ال �شك يف � ّأن ما تعانيه هو عدم ال�شعور بالأمان والقلق واخلوف وحزن االفرتاق.
ولكن اليوم هو اليوم الذي ي�سبق االمتحان الكبري يف الريا�ضيات ،وال�صف ينوي االجتماع
حل�صتني كاملتني ،وقد وعد �أ�ستاذ الريا�ضيات ب�أن ي�ساعد اجلميع على فهم �أ�صعب امل�سائل
قبل االمتحان .وقفت �أمها من جديد يف املدخل ،و�س�ألتها ب�سخرية“ :منال ،هل �أ�صبحت
ملت�صقة ب�سماعة الهاتف؟” .ثم قالت“ :تعايل �إىل املطبخ وتناويل ولو قلي ًال من الفطور.
بالكاد كنت ت�أكلني يف هذه الأ�سابيع الأخرية” .كانت �أمها �أحيان ًا قادرة على �إظهار ن�شاط
والتف �أمل ر�أ�سها حول �أذنيها كالو�شاح
مفرط بع�ض ال�شيء .ازداد االنقبا�ض يف معدتها
ّ
�سجلت يف ذهنها �شهقات “يارا” يف الطرف الآخر من اخلط وهي ال تعي تقريب ًا
املعقود .لقد ّ
ما يجري ب�سبب �شعورها بالإحباط .وعالو ًة على كل ذلك ،مل يكن لديها �أي مالب�س الئقة
لرتتديها .بدا كل �شيء وك�أنها يف �أزمة.
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الن�شاط :5

عوامل ال�ضغط
وعوامل احلماي
(ن�شاط فردي /جماعي)

الوقت 45 :دقيقة

الأهداف:

 زيادة معرفة ال�شباب عن العوامل املختلفة التي ت�ؤ ّثر يف �صحتهم النف�سيةالتعرف على عوامل ال�ضغط وعوامل احلماية واختالفها من فرد �إىل �آخر
ّ -

التح�ضريات الالزمة:
 �أوراق �صغرية ال�صقة �أو �أوراق �صغرية مع ال�صق �أقالم تلوين يق�سم املي�سرّ اللوح �أو ورقة كبرية �إىل ق�سمني :الق�سم الأول (�أو الدائرة الأوىل) مي ّثل عواملال�ضغط ،والق�سم الثاين مي ّثل عوامل احلماية.

خطوات الن�شاط:
 ي�رشح املي�سرّ �أن ك ًال منا يت�أ ّثر مبجموعة من العوامل التي قد ت�شكّل �ضغط ًا علينا وجتعلنان�شعر باحلزن �أو التو ّتر �أو االنزعاج (ميكن اعطاء �أمثلة :النزاع مع الرفاق� ،أو كرثة الدرو�س،
�أو الو�ضع االقت�صادي� ،أو احلرب .)...وهناك عوامل حتمينا يف مواجهة ال�ضغوط وال�صعوبات
(ميكن اعطاء �أمثلة :الأ�رسة ،والأ�صدقاء ،والثقة بالنف�س )...والتي ميكن �أن تكون �أحيان ًا م�صدراً
لل�ضغط �أي�ضاً.
 يطلب املي�سرّ من كل م�شارك �أن يفكّر ببع�ض الأمور التي ت�شكّل عوامل �ضغط يف حياتهويكتبها �أو ير�سمها على �أوراق �صغرية ،و�أن يفكر ببع�ض الأمور التي ت�شكّل حماية للم�شارك.
يعطي املي�س 15دقيقة لهذا الغر�ض.
 بعد ذلك ،يقر�أ املي�سرّ �أو يطلب من كل م�شارك �أن يذكر بع�ض الأمور التي ت�شكّل عوامل �ضغطوي�شجع على النقا�ش .وهنا يو�ضح مرة �أخرى �أن هذا النقا�ش
�أو عوامل حماية بالن�سبة له،
ّ
هو حول عوامل الإجهاد بالن�سبة لكل م�شارك ولكن من دون ذكر �أ�شخا�ص �أو �أ�سماء �أو حتى
درجة القرابة �أو ال�صلة بالأ�شخا�ص املعنييني ،وبد ًال من ذلك ،يجري احلديث عن عوامل مثل
الت�رصفات �أو الظروف احلالية.

لفتة نظر للمي�سرّ /ة:
تنوع عوامل ال�ضغط وعوامل احلماية واختالفها من فرد �إىل �آخر .كما
 -ي�شري املي�سرّ �إىل ّ

ي�شري �إىل �أن بع�ض عوامل احلماية بالن�سبة لفردٍ ما قد تكون عوامل �ضغط بالن�سبة لفرد
�آخر.

التكيف
 يركّ ز املي�سرّ على �أهمية عوامل احلماية :فكلّما كانت �أكرث ،كلما ا�ستطاع الفردّ
مع �صعوبات و�ضغوط احلياة ،وكلما �شعر الفرد بالراحة.
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الن�شاط :6

تقييم اللقاء
(ن�شاط فردي  /جماعي) الهدف� :إ�رشاك امل�شاركني وامل�شاركات يف تقييم اللقاء
خطوات الن�شاط:
 ير�سم املي�سرّ ثالثة وجوه على ورقة كبرية �أو على اللوح :وجه ًا �ضاحك ًا ووجها حزين ًا و�آخرال يهتم.

الوحدة الثانية  -اللقاء الأول

الوقت 15 :دقيقة

 يطلب املي�سرّ من امل�شاركني كتابة ما �أحبوه يف هذا اللقاء (على الوجه ال�ضاحك) وما ملاملهتم).
ري
يحبوه (على الوجه احلزين) وما ال يهتمون له (على الوجه غ َ
َ
 يقر�أ املي�سرّ تقييم ال�شباب ويناق�ش. يختم املي�سرّ اللقاء بالت�شديد على �أهمية ال�صحة النف�سية و�رضورة معرفة العوامل التي ت�ؤ ّثرفيها .كما يركّ ز على �أهمية التمييز بني ال�صحة النف�سية اجليدة/الراحة النف�سية وال�ضغوط
النف�سية وامل�شكالت والتحديات النف�سية.
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اللقاء الثاين:

«ال�صحة النف�سية –
كيف ت�ؤ َ ّثر يف العوامل
املختلفة؟»

هدف اللقاء :التعرف �إىل احلاالت والظروف التى ت�ؤ ّثر يف ال�صحة النف�سية
مدة اللقاء 120 :دقيقة

جدول اللقاء
الوقت

الن�شاط

 5دقائق

جدول الأعمال

 30دقيقة

ال�صحة النف�سية يف و�سائل الإعالم
(ن�شاط فردي  /جماعي)
ق�صة �أو فيلم ينع�ش املعرفة عن ال�صحة النف�سية
(ن�شاط فردي  /جماعي)

 10دقيقة

ختام املرحلة الأوىل (ن�شاط فردي  /جماعي)

 75دقيقة
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ال�صحة النف�سية
يف و�سائل الإعالم
(ن�شاط جماعي)

الأهداف:
 زيادة معرفة امل�شاركني عن مو�ضوع ال�صحة النف�سية زيادة قدرة امل�شاركني على التمييز بني املظاهر الإيجابية ،وامل�شاعر وردات الفعل العاديةيف الظروف ال�ضاغطة ،والتحديات النف�سية.

الوحدة الثانية  -اللقاء الثاين

الن�شاط :7

الوقت 30 :دقيقة

املواد /التجهيزات الالزمة:
-

لوح �أو �أوراق كبرية
�أوراق �صغرية ال�صقة �أو مع ال�صق
�أقالم
جمموعة �صحف

التح�ضريات الالزمة:
قبل بدء التمرين :يح�ضرّ املي�سرّ ال�صحف م�سبق ًا (من امل�ستح�سن �أن يقر�أ ال�صحف ب�رسعة
الختيار ب�ضع �صفحات مالئمة ،ويكتب �أربعة عناوين على اللوح �أو على ورقة كبرية):
 -1املظاهر الإيجابية
 -2امل�شاعر وردات الفعل يف الظروف ال�ضاغطة
 -3التحديات النف�سية

خطوات الن�شاط:
 بعد توزيع امل�شاركني �إىل جمموعات ،تقوم كل جمموعة بقراءة ال�صحيفة وت�شري الإ�شارة�إىل ما له عالقة بال�صحة النف�سية ،وتقوم بت�صنيفه �إىل فئات :املظاهر الإيجابية ـ امل�شاعر
وردات الفعل يف الظروف ال�ضاغطة  -التحديات النف�سية.
 بعد ذلك تكتب ك ّل جمموعة احلاالت التي لها عالقة بال�صحة النف�سية على �أوراق �صغريةوتعر�ضها �ضمن الفئات املذكورة وت�رشح ك ّل جمموعة ملاذا ترى �أن ذلك له عالقة بال�صحة
النف�سية.
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لفتة نظر للمي�سرّ /ة للتذكري:
املظاهر الإيجابية� :شعور بالثقة والإرتياح ،قدرة على التعبري عن امل�شاعر املختلفة،
حب مفرحة ،التعامل مع امل�شاكل وعدم الهروب،
�سهولة يف التوا�صل ،التعاطف ،حالة ّ
حتمل احلزن ،عالقات جيدة بالعائلة والأ�صدقاء ،ن�شاط ،طموح...
ّ
امل�شاعر وردات الفعل يف الظروف ال�ضاغطة :توتر ب�سبب االمتحانات ،حزن لفراق من
حمى ال�سفر ،الرهبة من زيارة طبيب الأ�سنان ،احل�سد ،البحث عن مرتبة...
نحب ،البغ�ضّ ،
ّ
التحديات النف�سية :ثقة �ضعيفة بالنف�س ،ال�شعور بالوحدة� ،شعور املرء ب�أنه مو�ضع
والتنمر) ،م�شكالت متعلقة بالنوم ،ال�شعور ب�إكتئاب� ،أمل الر�أ�س،
�إهمال ،الرتهيب (التخويف
ّ
العدوانية ،الخ.
ت�شمل التحديات النف�سية �أي�ض ًا اال�ضطرابات النف�سية (الأمرا�ض النف�سية) مثل ا�ضطراب
الأكل ،ا�ضطراب القلق ،ا�ضطراب نق�ص االنتباه/حتدي فرط الن�شاط ( ،)ADHDالإكتئاب
النف�سي ،الفُ�صام (ال�شيزوفرينيا)� ،أنواع الرهاب (الفوبيا) ،الو�ساو�س (،)Obsessions
الت�رصفات التي حتركها دوافع قهرية (...)Compulsions
ّ
من املهم عدم �إجراء ت�صنيف وت�شخي�ص ما مل يتم ذلك على يد خمت�ص ومن خالل اخلربة
يف امليدان .مدة دوام الأعرا�ض ،وتعددها يف �آن واحد ،يحددان درجة �صعوبة امل�شكلة.
ين�صح با�ست�شارة خمت�ص يف علم النف�س بالن�سبة لأي �أعرا�ض متواجدة.

�أ�سئلة للنقا�ش:
ب�شكل عام:
تو�صلوا �إليه
ٍ
يف نهاية الن�شاط ،نناق�ش مع امل�شاركني ما ّ
 ما عالقة ال�صحة النف�سية بالأو�ضاع �أو الظروف املختلفة وت�أثريها علينا؟ هل بحثتم عن �شيء ما يف ال�صحف ومل جتدوه؟ هل وجدمت �شيئ ًا م�شرتك ًا بني الفئات كافة؟ -هل هناك حاالت ميكن �أن ن�ضعها �ضمن �أكرث من فئة؟

20

وتقبل الآخر»15-14 ،
الوحدة الثانية�« :إختاليف ّ

فيلم  /ق�صة تنع�ش
املعرفة عن مو�ضوع
ال�صحة النف�سي
(ن�شاط جماعي)

الهدف :زيادة فهم امل�شاركني مو�ضوع ال�صحة النف�سية

التح�ضريات الالزمة:
 جهاز التلفزيون �أو �شا�شة وجهاز عر�ض و قارئ �أقرا�ص رقمية (� )DVDأو كتاب. فيلم �أو ق�صة ميكن �أن تكون مفيدة للتالميذ ال�صف (الأف�ضل هو �أن نختار �أحد الأفالم �أوزمان كان .ثم كل
تهم ال�شباب يف �أي ٍ
الق�ص�ص التي تعالج مو�ضوع ال�ساعة �أو موا�ضيع ّ
ما علينا �أن نفعله هو ربط املو�ضوع بالأ�سئلة الواردة �أدناه� .إذا مل يكن ذلك ممكناً ،علينا
كمي�سرّ ين �أن جند �أفالم ًا �أو ق�ص�ص ًا مفيدة لل�صف ونقر�أ املقاالت النقدية حولها).

الوحدة الثانية  -اللقاء الثاين

الن�شاط :8

الوقت 75 :دقيقة

خطوات الن�شاط:
ي�شجع املي�سرّ امل�شاركني على م�شاهدة الفيلم �أو قراءة الق�صة وربطه/ها باملوا�ضيع التي
ّ
متت معاجلتها
ي�شجع املي�سرّ اجلميع على ت�سجيل مالحظاتهم ثم بحثها بعد انتهاء عر�ض الفيلم �أو قراءة
ّ
الق�صة
 تناق�ش املجموعة الأ�سئلة التالية:• هل ُيظهر �أحد املم ّثلني يف الفيلم �أو �إحدى �شخ�صيات الق�صة �أعرا�ض �أو عالمات على
وجود حتديات نف�سية؟ �إذا كان اجلواب �إيجاباً ،ما هي العالمات؟
معينة يف الفيلم �أو الق�صة قد تبدو �ضاغطة ؟ �أي حالة/حاالت
• هل هناك حالة �أو حاالت ّ
هي؟
املتنوعة الآتية :املظاهر
• هل هناك حالة �أو حاالت يف الفيلم �أو الق�صة تعالج الفئات
ّ
الإيجابية ـ امل�شاعر وردات الفعل يف الظروف ال�ضاغطة ، ،التحديات النف�سية؟
تقبل املجتمع اال�شخا�ص الذين يعانون حتديات نف�سية؟ كيف يتم و�صفهم؟ من
• ماذا عن ّ
�أين ي�أتي هذا الو�صف؟ ما ر�أيكم بالتعامل الذي مت مع ه�ؤالء اال�شخا�ص يف الفيلم؟ كيف
ي�ؤثر التعامل ال�سلبي يف حياة الأ�شخا�ص الذين يعانون حتدي ًا ما؟ وهل ميكن للتعامل
الإيجابي �أن ي�ؤثر يف حياتهم �أي�ضاً؟ كيف؟
• كيف ي�ؤثر وجود �أ�شخا�ص يعانون م�شكالت �أو حتديات نف�سية يف حياة �أقربائهم
و�أ�صدقائهم؟ وماذا عن امل�ساعدة والإر�شاد والعالج؟
لفتة نظر للمي�سرّ /ة:
املهم �أي�ض ًا �أن ينتبه امل�شاركون �إىل عدم ِو ْ�صم الأ�شخا�ص الذين يعانون م�شكالت
 منّ
�أو حتديات نف�سية ،و�إىل عدم ربط ذلك بالو�صمة التي يتعر�ضون لها ك�شباب و�شابات
خمتلفني �أو خمتلفات �أحياناً.
ن�شجع امل�شاركني يف كل جمموعة على �أن يختاروا متح ّدث ًا �أو متحدثة با�سمها لعر�ض
ّ
نتيجة عمل املجموعة على الأ�سئلة الثالثة املطروحة �أعاله ،كما ميكن �إ�ضافة �أ�سئلة
�أخرى مفيدة للنقا�ش يف نظرك وت�ساهم يف حتقيق هدف التمرين.
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ن�سخة امل�شارك/ة -
الن�شاط :8
ق�صة �أو فيلم ينع�ش
املعرفة مبو�ضوع
ال�صحة النف�سي

 )1ما عالقة الفيلم  /الق�صة بال�صحة النف�سية؟

 )2هل ُيظهر على �أحد املم ّثلني يف الفيلم �أو الأ�شخا�ص يف الق�صة عالمة �أو �أكرث من عالمات
التحديات النف�سية؟ �إذا كان اجلواب �إيجاباً� ،أي عالمة �أو عالمات هي؟

معينة يف الفيلم �أو الق�صة قد تبدو �ضاغطة ؟ �أي حال �أو حاالت هي؟
 )3هل من حال �أو حاالت ّ

املتنوعة الآتية:
 )4هل من حال �أو حاالت يف الفيلم �أو الق�صة تعالج الفئات
ّ
 املظاهر الإيجابية امل�شاعر وردات الفعل يف الظروف ال�ضاغطة -التحديات النف�سية؟

� )5أي حال �أو حاالت هي؟
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الوحدة الثانية�« :إختاليف ّ

ختام املرحل
(ن�شاط فردي  /جماعي) الهدف :تقييم امل�شاركني وامل�شاركات للمرحلة الأوىل
خطوات الن�شاط:
.1
.2
.3

ي�س�أل املي�سرّ امل�شاركني:
�أي ن�شاط القى ا�ستح�سانكم يف اللقائني الأول والثاين؟
ما الذي �شعرمت به �أثناء الن�شاط وبعده؟
ما هي قيمة هذا الن�شاط؟ ماذا اكت�شفتم عن ال�صحة النف�سية؟ ماذا اكت�شفتم عن املراهقة مما
مل يكن وا�ضح ًا من قبل؟

الوحدة الثانية  -اللقاء الثاين

الن�شاط :9

الوقت 10 :دقيقة

 قبل نهاية اللقاء ،ميلأ كل م�شارك/ة ن�سخة من ا�ستمارة التقييم املرحلي ،املوجودة جزء«مقدمة» الدليل.
 ويف نهاية اللقاء ،يطلب املي�سرّ من امل�شاركني �أن ُيح�رضوا معهم من املنزل قطعة ثياب �أوقطعة للزينة ال�شخ�صية يظنون يف الواقع �أنها جميلة �إىل ح ٍد ما ،ولكنهم يخ�شون ارتداءها
يف املدر�سة �أو يف �أماكن يتواجد فيها الأقران مع ًا (كالنوادي واملراكز ال�شبابية والن�شاطات
االجتماعية ،الخ) .وي�رشح املي�سرّ �أن ذلك مطلوب يف �أن�شطة اللقاء التايل.
 للقاء القادم :نطلب من امل�شاركني البحث عن املواقع �أو املراكز التي تقدم امل�ساعدة ويقومامل�شاركون بعر�ض �أ�سمائها يف اللقاء املنا�سب للمو�ضوع �أو كتابتها على ورقة وتعليقها
ابتداء من اللقاء املقبل .ميكن اال�ستعانة بدليل الهاتف �أو الإنرتنت �أو �أي و�سائل
على احلائط
ً
اخرى� ،أو بدليل « الربامج العاملة يف جمال ال�صحة النف�سية واالجتماعية يف ت�سعة بلدان
عربية» (ور�شة املوارد العربية )2008 ،املتاح على املوقع www.mawared.org
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املرحلة الثانية:

ال�صحة النف�سية
وم�شكالتها

الهدف العام� :أن يفهم امل�شاركون كيف � ّأن م�شكالت احلياة اليومية هي جزء من �صحتنا
النف�سية .فكل �شخ�ص ميكن �أن يعي�ش �أيام ًا �أ�صعب من �أخرى .هذا ال يعني � ّأن ال�شخ�ص يعاين
مر�ض ًا �أو ا�ضطراب ًا نف�سياً ،بل �إن هذه التحديات هي جزء من �صحتنا النف�سية� .سوف ي�ستك�شف
ويقيمون ،ما ي�شكّل لهم معاناة نف�سية ويجعلهم ي�ست�سلمون للإحباط.
امل�شاركونّ ،

الأهداف املبا�رشة:
•
•
•
•

تعزيز معرفة امل�شاركني عن امل�شكالت و�آثارها على ال�صحة النف�سية
الفعال مع الآخرين
زيادة معرفة امل�شاركني عن �أ�س�س التوا�صل ّ
امل�ساهمة يف تعزيز التعبري عن الذات �أمام الآخرين
ربط امل�شكالت النف�سية ب�آثارها على تقدير الذات ووعي الذات لدى امل�شاركني

• امل�ساهمة يف �إدراك �أهمية التعاون

24

وتقبل الآخر»15-14 ،
الوحدة الثانية�« :إختاليف ّ

االختالف
وتقبل الآخر

-

بحث مو�ضوع الإختالف
جعل امل�شاركني يلم�سون كيف ي�ؤثر الإختالف عن الآخر يف �صحتنا النف�سية
وم ْغني ًا
جعل امل�شاركني يلم�سون كيف �أن االختالف عن الآخر ي�ستطيع �أن يكون �إيجابي ًا ُ
عو�ض ًا عن �أن يكون �سلبي ًا وغريب ًا
لتقبل الأ�شخا�ص املختلفني ،وتقديرهم.
ّ
احلث على التفكري يف مدى ا�ستعدادنا ّ

مدة اللقاء 120 :دقيقة

الوحدة الثانية  -اللقاء الثالث

اللقاء الثالث:

�أهداف اللقاء:

جدول اللقاء
الوقت

الن�شاط

 5دقائق

جدول الأعمال

 15دقيقة

تبديل الكرا�سي (ن�شاط جماعي)

10

 10دقيقة

متاثيل جماعية (ن�شاط جماعي)

11

 40دقيقة

قطعة ثياب �أخ�شى ارتداءها (ن�شاط فردي/جماعي)

12

 40دقيقة

كيف كان مظهر امل�شاهري؟ (ن�شاط فردي/جماعي)

13

 10دقيقة

كيف كان مظهر امل�شاهري؟ (ن�شاط فردي/جماعي)

14

املواد الالزمة:
-

�أوراق �صغرية ال�صقة �أو �أوراق �صغرية مع ال�صق
�أوراق كبرية (قالبة �إذا �أمكن)
�أوراق
�أقالم تلوين
�رشيط ال�صق ميكن ا�ستعماله على احلائط �أو عجينة لتعليق الأوراق �صمغ
عنا�رص خمتلفة للكوالج (بقايا قما�ش ،حلي �أو زينة ،خيطان �صوف� ،أزرار ،خ�صل �شعر
ملونة�)...أوراق للر�سم �أو لفافة ورق لونها �أبي�ض �أو �أي لون فاحت ميكن الر�سم عليه.
ّ

يفتتح
املن�شط/ة اجلل�سة بالتعريف مبو�ضوع اللقاء وعر�ض جدول �أعمال اجلل�سة .قد يكون مفيداً
ّ
التذكري بقواعد اللقاء والت�أكيد على �أهميتها.
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الن�شاط :10

تبديل الكرا�سي
(ن�شاط جماعي)

الوقت 15 :دقيقة

�أهداف الن�شاط:
حث امل�شاركني على التفكري يف الأمور امل�شرتكة بينهم
 ّوالتنوع
 تن�شيط ي�شكّل متهيداً ملو�ضوع الإختالفّ

خطوات الن�شاط:
اجلزء الأول:
 يطلب املي�سرّ من امل�شاركني اجللو�س على �شكل دائرة (خارج غرفة اللقاء �إذا لزم الأمر). يبقى م�شارك واحد داخل الدائرة دون كر�سي. يذكر امل�شارك و�سط الدائرة �صف ًة �أو هواي ًة ما ويطلب من كل من يت�شارك معه هذه ال�صفة �أوالهواية تبديل كر�سيه فيقول ،مثالً�« :أنا �أحب �أن ،.....فليبدل مكانه كل من يحب ذلك مثلي»،
فيب ّدل املعنيون كرا�سيهم.
كر�سي ًا
نحبه ،لكن هذه املرة علينا �أن جند لنا
ّ
نكرر القول مع تغيري الفعل �أو ال�شيء الذي ّ
 ّثم ّ
كر�سي ًا ي�صبح هو و�سط
فارغ ًا �أثناء تبديل امل�شاركني �أماكنهم ،وامل�شارك الذي ال يجد له
ّ
الدائرة ويقول� »:أنا �أحب �أن ،.....فليبدل مكانه ك ّل من يحب ذلك مثلي» .وهكذا يب ّدل امل�شاركون
�أماكن اجللو�س ح�سب الرغبات �أو الهوايات امل�شرتكة بينهم وبني �أقرانهم.
 يت�شارك اجلميع يف معرفة �أوجه ال�شبه كما �أوجه الإختالف يف الرغبات والهوايات اخلا�صة،كمدخل ملجموعة الأن�شطة التي تتناول مو�ضوع الإختالف عن الآخر.
اجلزء الثاين:
عما هو م�شرتك وما هو خمتلف فيما بينهم.
 -يجل�س اجلميع يف دائرة ويتحدثون ّ
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الوحدة الثانية�« :إختاليف ّ

متاثيل جماعية
(ن�شاط جماعي)

الأهداف:
 التن�شيط وك�رس اجلليد  /التعارف الت�شجيع على املزاح ،وال�ضحك ،واحلركة اجل�سديةحث امل�شاركني على التفكري يف الأمور امل�شرتكة بينهم
 ّوالتنوع
 تن�شيط ي�شكّل متهيداً ملو�ضوع الإختالفّ

الوحدة الثانية  -اللقاء الثالث

الن�شاط :11

الوقت 10 :دقيقة

خطوات الن�شاط:
التحرك يف �أرجاء الغرفة ،وملء ك ّل امل�ساحات الفارغة ،وذلك يف ك ّل
 نطلب من امل�شاركنيّ
االجتاهات ،وهم يتمايلون بر�ؤو�سهم و�أعناقهم با�سرتخاء.
 بعد فرتة ق�صرية ،نهتف بكلمةٍ ما. على ك ّل م�شارك �أن يقف ب�شكل متثال يرمز �إىل تلك الكلمة .على �سبيل املثال ،عندما نهتفبكلمة «احلب» �أو «املحبة» ،فعلى الفور ،وبدون �أي كالم ،يعبرّ ك ّل م�شارك بج�سمه عن �شيء
ويج�سد �صور ًة �أو و�ضعي ًة تعبرّ عما يعنيه له احلب �أو املحبة.
جتريدي �أو مي ّثل
ّ
نكرر التمرين عدة مرات بكلمات خمتلفة (مثالً� :أنا ،نحن ،ال�صداقة ،ال ِوحدة.)...
 ّ نعلّق على التمرين مذكّ رين امل�شاركني ب� ّأن للنا�س وجهات نظر خمتلفة عن املفهوم نف�سه،وبالتايل �سنعبرّ يف جل�ساتنا عن �أفكارنا املختلفة.

لفتة نظر للمي�سرّ /ة:
وينوع الكلمات
قبل البدء ،ينبغي �أن ُيطْ لع املي�سرّ امل�شاركني على التعليمات وقواعد التمرين ّ
امل�ستخدمة ويع ّدلها لتنا�سب مو�ضوع الإختالف وحاجات امل�شاركني.
وي�شجع املي�سرّ
ّ
امل�شاركني على ت� ّأمل ال�صور /التماثيل /الو�ضعيات التي اتخذها كل منهم لدى �سماعه
الكلمة .وبعد االنتهاء من التمرين ،يركّ ز املي�سرّ على اختالف �إدراكنا وفهمنا املوا�ضيع
وتعبرينا عنها ،وعلى غنى ال�صور والتماثيل يف هذا التمرين.
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الن�شاط :12

قطعة ثياب تخ�شون
ارتداءها
(ن�شاط فردي  /جماعي)

الوقت 40 :دقيقة
الهدف :زيادة فهم امل�شاركني عن مو�ضوع االختالف و�أثره على ال�صحة النف�سية

خطوات الن�شاط:
-

على امل�شاركني �أن يعر�ضوا على املجموعة هذه القطعة التي طُ لِب منهم �إح�ضارها و�أن
ي�رشحوا ،واحداً تلو الآخر ،ملاذا يخ�شون ارتداءها.
معينة.
بعد الإنتهاء من العر�ض ،ميكن �أن تتم مناق�شة عامة غري خا�ضعة ل�شكليات ّ
يبحث امل�شاركون كيف ت�ؤثر نظرة النا�س �إلينا يف تقديرنا لأنف�سنا وراحتنا النف�سية وكيف
ن�شعر عندما نختلف عن الآخرين.
نناق�ش الأفكار التالية:
• ما الذي نتحدث عنه هنا يف الواقع؟
• الكلمات الأ�سا�سية هي :ال�صورة الذهنية عن الذات� ،أن يكون ال�شخ�ص مقبو ًال لدى
التميز عن باقي النا�س ،الإختالف عن الآخرين.
الآخرين ،التوقعات ،االنتماءّ ،
• كيف تتغري �آرا�ؤكم؟ هل من املهم �أن يت�رصف املرء وفق ًا ل�صورة معينة؟ ملاذا نخاف
التميز عن باقي النا�س؟ ما عالقة ذلك بر�ضانا عن �أنف�سنا وب�صحتنا النف�سية؟
من ّ

لفتة نظر للمي�سرّ /ة:
 من املهم �أن ال يجري التعليق على ما يقوله امل�شارك عندما يعر�ض قطعته ويتكلّم عنها،ب�شكل عام ،بعد �إنتهاء اجلميع من
�أو ت�شتيت ذهنه� .أما املناق�شة فمن الأف�ضل �أن تكون،
ٍ
العر�ض.
 �إذا كان هناك �أ�شخا�ص جدد على املجموعة �أي �أنهم مل يكونوا م�شاركني يف الوحدةالأوىل (من هذا الدليل) وبالتايل مل ي�شاركوا بداي ًة يف اجلل�سة الأوىل (مترين التعارف
والرتكيز والإ�صغاء ،والإتفاق وااللتزام اجلماعي على القواعد) ،علينا �أن نكرر اجلل�سة
يف بداية الوحدة الثانية ،ولكن �إذا تعذر ذلك ،فمن املهم هنا �أن نحر�ص على �أن ن� ّؤمن
اجلو املنا�سب ،ونت�أكد من �أنه لن يكون هناك �أي ردة فعل �أو حكم من قِ بل امل�شاركني
ّ
على قطعة ثياب اختارها �أحد الأقران �سواء كانت ردة الفعل �أو احلكم على �شكل كالم �أو
حركات غري لفظية ،لأن �أي �شيء من ذلك �سوف ي�ؤ ّثر على حرية التعبري وعلى الثقة يف
املجموعة .هذه الن�صيحة ميكن �أن ت�شمل ك ّل الأن�شطة التعبريية.
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قطعة ثياب تخ�شون
ارتداءها

الوحدة الثانية  -اللقاء الثالث

ن�سخة امل�شارك/ة -
للن�شاط :12

•  كيف تتغري �آرا�ؤكم ِوفْق ًا ملن هم حولكم؟

•  هل من املهم �أن يت�رصف املرء وفق ًا ل�صورة معينة؟

التميز عن باقي النا�س؟
•  ملاذا نخاف من ّ

•  ما عالقة ذلك بر�ضانا عن �أنف�سنا وب�صحتنا النف�سية؟
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الن�شاط :13

كيف كان مظهر امل�شاهري؟
(ن�شاط فردي  /جماعي)

الوقت 40 :دقيقة
الهدف :بحث مو�ضوع الإختالف والتمايز

التح�ضريات الالزمة:
-

يتم �إعالم امل�شاركني ب�إح�ضار عنا�رص خمتلفة ل�صنع الكوالج (بقايا قما�ش ،زينة ،خيطان
ّ
ملونة.)...
�صوف� ،أزرار ،خ�صل �شعر ّ
�أوراق للر�سم �أو لفافة ورق �أبي�ض �أو �أي لون فاحت ميكن الر�سم عليه.
�صمغ �أو غراء (�أي نوع مالئم لل�صق الورق على احلائط).
�ألوان مائية (�أو �أي بدائل للتلوين ميكن توفريها).

خطوات الن�شاط:
يتخيل املالب�س التي كان
 يختار كل م�شارك/ة �أحد امل�شاهري ممن يلفتون نظره ،ويحاول �أنّ
ب�شكل عام.
يرتديها يف ال�صفوف الثانوية الأوىل ،وكيف كان مظهره
ٍ
يت�صورها على ورقة م�ستعم ًال كافة �أنواع
ثم ير�سم امل�شارك هذه ال�شخ�صية امل�شهورة كما
 ّّ
املواد التي يرغب بها (�أنواع التلوين املختلفة والكوالج)...
 بعد الإنتهاء يعلّق كل �شخ�ص ر�سمه على احلائط �أو �أي مكان خم�ص�ص لتعليق العمل الفنيالتعبريي .وبعد تعليق الر�سم ،يجول كل �شخ�ص على ر�سوم باقي امل�شاركني وينظر �إليها
ويراقب الإختالف املوجود يف كل عمل فني تعبريي.

لفتة نظر للمي�سرّ /ة:
 ميكن �أن يتم الر�سم ب�شكل جماعي على لفافة ورق كبرية (�أو �أوراق كبرية مل�صقة معاً)تعلّق على احلائط وي�أخذ كل �شخ�ص م�ساحة كافية له لكي ير�سم ال�شخ�صية امل�شهورة
التي انتقاها ،وهكذا يكون لديه الفر�صة للتعبري على م�ساحة �أو�سع.
فنياً ،فال تتم مناق�شته �أو حتليله �أو تقييم املن َتج،
 من املهم �أن يبقى هذا الن�شاطتعبريي ًا ّ
ّ
ب�شكل عام عن جتربته ال�شخ�صية
ولكن ميكن عند الإنتهاء �أن يذكر ك ّل م�شارك انطباعه
ٍ
يتم التعليق �أو التعقيب عليها من قبل
يف هذا الن�شاط ،ك ٌّل بدوره،
ٍ
بكلمات ب�سيطة ،دون �أن ّ
املجموعة �أو من قبلك.
كخلفية� ،إذا توافر ذلك.
 ميكنك و�ضع مو�سيقى هادئة مرافقة للن�شاطّ
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تقييم اللقاء
(ن�شاط فردي  /جماعي) الهدف :تقييم للقاء
خطوات الن�شاط:
وي�شجع املي�سرّ امل�شاركني على التعبري عن انطباعاتهم
 يجل�س امل�شاركون يف �شكل دائري،ّ
وم�شاعرهم و�أفكارهم املتعلّقة ب�أن�شطة اللقاء .ميكن للم�شاركني �أن يعبرّ وا بوا�سطة الكالم
(تعبري لفظي) �أو عرب ا�ستخدام طرق خمتلفة (تعبري غري لفظي :ر�سم� ،أ�شكال ،رق�ص.)...
الت�رسع يف احلكم على
 يختم املي�سرّ اللقاء مع الت�أكيد على �رضورة تقدير الإختالف وعدمّ
الأفراد املختلفني ع ّنا.

الوحدة الثانية  -اللقاء الثالث

الن�شاط :14

الوقت 10 :دقيقة

ويف نهاية اللقاء ،يطلب املي�سرّ من امل�شاركني �أن ي�أتوا من املنزل ب�أ�شياء ت�شعرهم ب�أنهم خمتلفني
ومميزين عن الغري ،وي�رشح املي�سرّ �أن ذلك مطلوب يف ن�شاط الكوالج يف اللقاء التايل ،و�أنه يجب
�أن تكون الأ�شياء خفيفة الوزن وميكن ل�صقها على الورق.
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اللقاء الرابع:

مدة اللقاء 120 :دقيقة

«االختالف
عن الآخر»

جدول اللقاء
الوقت

الن�شاط

 5دقائق

 60دقيقة

جدول الأعمال
و�ص َفاتي الفريدة
دفرت يومياتي ِ
(ن�شاط فردي  /جماعي)
كوالج جماعي حول مو�ضوع االختالف
(ن�شاط جماعي)

16

 10دقيقة

ختام املرحلة الثانية (ن�شاط فردي  /جماعي)

17

 45دقيقة
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وتقبل الآخر»15-14 ،
الوحدة الثانية�« :إختاليف ّ

دفرت يومياتي
و�صفاتي الفريدة
ِ
الهدف :فهم ماهية الإختالف عن الآخر
(ن�شاط فردي  /جماعي)
التح�ضريات الالزمة:

 �أوراق خمتلفة االلوان ،كرتون ملون� ،أقالم تلوين.نوع مالئم لل�صق الورق على احلائط) ،مق�صات ،مكاب�س للتدبي�س.
 �صمغ (�أي ٍ -خيطان و�أ�رشطة ملونة و�أي �شيء ميكن ا�ستعماله للكوالج.

الوحدة الثانية  -اللقاء الرابع

الن�شاط :15

الوقت 45 :دقيقة

خطوات الن�شاط:
-

نطلب من كل م�شارك �أن ي�صنع دفرت يوميات خا�ص .ي�ستطيع ك ّل واحد �أن يجل�س حيث ي�شاء
و�أن ينفرد لإجناز عمله الف ّني.
بعد الإنتهاء من �صناعة دفرت اليوميات ،نطلب من كل م�شارك �أن يكتب �صفاته الفريدة التي
يتميز بها على دفرت اليوميات.
ّ
بعد ذلك نطلب من امل�شاركني �أن يعودوا �إىل اجللو�س مع ًا يف املجموعة ،نطلب من ك ّل واحد
�أن يكتب كافة الأمور الإيجابية املتعلقة بالإختالف عن الآخر التي ي�ستطيع �أن يفكر فيها
(يكون املرء مرتاح ًا مع نف�سه� ،أو غام�ض ًا ومثرياً� ،أو حمط �إعجاب� ،أو مثا ًال للآخرين ،الخ).
نطبق التمرين نف�سه يف ما يتعلق بالأمور ال�سلبية املرتبطة بالإختالف عن الآخر (الآراء
ّ
امل�سبقة ،و�إبعاد ال�شخ�ص عن حميط معينّ �أو عزله ،وال�شعور بالوحدة�...إلخ).
ونلخ�صها على اللوح �أو على ورقة كبرية وفق فئتني
ثم نقوم بعر�ض ومناق�شة �أفكار اجلميع ّ
ّ
من الأمور ال�سلبية والإيجابية:
ما هي الآراء امل�سبقة املرتبطة بالإختالف عن الآخر وكيف ت�ؤثر فينا؟
ما هي عواقب خوفنا من �أن نكون فخورين ب�صفاتنا الفريدة ،وما الذي يجعلنا نزداد اعتزازاً
ب�صفاتنا الفريدة ومبا يجعلنا خمتلفني؟
التميز عن باقي النا�س؟
ملاذا يهمنا الت�رصف وفق ًا ل�صورة معينة ،وملاذا نخاف من ّ

لفتة نظر للمي�سرّ /ة:
 نو ّفر اجلو املنا�سب من �أجل الإبتكار والتعبري الفني عند �صنع دفرت اليوميات .ميكننا �أنكخلفية – �إذا ُوجد.
ن�ستعني باملو�سيقى الهادئة
ّ
 نلفت نظر امل�شاركني �إىل احرتام اخل�صو�صية والعمل الفني ال�شخ�صي ،فلي�س هناك منوعمل جميل ،بل هذا عمل خا�ص يعبرّ عن �صاحبه هو ولي�س مو�ضع تقييم.
عمل قبيح
ٍ
ٍ
 ميكننا �أن نربط النقا�ش ب�شتى �أ�شكال الإختالف عن الآخر ،مث ًال املالب�س ،اجل�سم ،لونالب�رشة ،الآراء ،الدين ،املظهر ،اللهجة �أو اللغة املحلية ...الخ ،وذلك مل�ساعدة امل�شاركني
على الإنطالق ب�أكرب عدد ممكن من احلجج الإيجابية وال�سلبية املتعلقة بالإختالف عن
الآخر.
نلخ�ص احلجج ونرتبها بح�سب الفئتني :الإيجابية وال�سلبية.
ّ
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ن�سخة امل�شارك/ة -
للن�شاط :15

دفرت يومياتي و�صفاتي
الفريدة

كيف ُيط َّبق التمرين:

 .1اكتب �صفاتك ال�شخ�صية والفريدة على دفرت اليوميات خا�صتك.

َ .2د ّون على ورقة كافة الأمور الإيجابية املتعلقة بالإختالف عن الآخر التي ميكنك التفكري
فيها.

َ .3د ّون على ورقة كافة الأمور ال�سلبية املتعلقة بالإختالف عن الآخر التي ميكنك التفكري فيها
(الآراء امل�سبقة ،الإ�ستبعاد عن حميط معينّ  ،الوحدة)

َ .4د ّون على ورقة كيف تقوم بحماية ذاتك عند �شعورك بالوحدة.
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وتقبل الآخر»15-14 ،
الوحدة الثانية�« :إختاليف ّ

كوالج جماعي حول
مو�ضوع االختالف
(ن�شاط جماعي)

املواد الالزمة:
-

قما�ش
�أوراق �صغرية ال�صقة (�أو �أوراق �صغرية مع ال�صق)
�أوراق كبرية قالبة
�أوراق و�أقالم تلوين
�رشيط ورقي ال�صق ميكن ا�ستعماله على احلائط �أو عجينة لل�صق الأوراق
خيطان
غراء
مق�ص
ّ
يتطلّب التمرين ت�أمني مكان على اجلدار لتعليق الكوالج.

الوحدة الثانية  -اللقاء الرابع

الن�شاط :16

الوقت 60 :دقيقة

الهدف :ت�شجيع امل�شاركني على ا�ستخدام خميلتهم وتفكريهم الإبداعي من �أجل التعبري عن
مو�ضوع الإختالف

التح�ضريات الالزمة:
يطلب املي�سرّ من امل�شاركني �أن يح�رضوا بع�ض الأ�شياء مثل �أغطية القناين ،علب التنك ،قما�ش ًا من
جم�سم.
النايلونمنالوزناخلفيف،قطعقما�ش�،صور،وغريهامنالأ�شياءالتيميكنا�ستخدامهال�صنع ّ

خطوات الن�شاط:
-

-

-

يخرب املي�سرّ امل�شاركني مبا عليهم حت�ضريه منذ اللقاء الأول للوحدة� :إح�ضار �شيء من املنزل
يرتبط يف ذهنهم مبو�ضوع ال�صحة النف�سية .ميكن �أن يكون ذلك �صورة �أو �أي �شيء يخطر يف
بال امل�شاركني وعلى امل�شاركني �أن يتذكّ روا � ّأن هذه الأ�شياء �ستدخل �ضمن عمل كوالج ،ومن
الأف�ضل بالتايل �أال تكون الأ�شياء كبرية �أو ثقيلة جداً.
يو ّزع املي�سرّ امل�شاركني �إىل جمموعات �صغرية ويعر�ض عليهم املواد التي ميكنهم ا�ستخدامها
واملق�ص ،الخ) .يطلب منهم �أن يتناولوا الأ�شياء التي
كل ّفافات الورق ،واخليطان ،والغراء،
ّ
كانوا �أح�رضوها م�سب ًقا (�أغطية قناين ،تنك ،بال�ستيك من الوزن اخلفيف ،قما�ش� ،صور� ،إلخ).
تحُ �ضرّ كل جمموعة من امل�شاركني كوالج ًا واحداً ،وميكن �أن تختار كل جمموعة مو�ضوع ًا
معينة تنطلق منها ،وفق ًا لالئحة يع ّدها املي�سرّ باملوا�ضيع والأفكار التي تدور حول
�أو فكرة ّ
حراً دون �أي توجيه (بع�ض املوا�ضيع
ال�صحة النف�سية ووعي الذات ،كما ميكن للعمل ان يكون ّ
املقرتحة :الإختالف عن الآخر وال�صحة النف�سية ،التحديات النف�سية ،الهوية  /ال�صورة الذهنية
عن الذات وال�صحة النف�سية).
تركز املجموعات على املحاور التالية :نقاط الإختالف بني ما قبل والآن ،دور و�سائل الإعالم،
يحظر التحدث عنها ،كيف ميكن �أن يكون
دور الأ�صدقاء ،ملاذا تو�صف امل�س�ألة باخلطرية �أو َّ
مما هو عليه...الخ.
العامل �أف�ضل ّ
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لفتة نظر للمي�سرّ /ة:
يقررون كيفية ت�صميم الكوالج ب�أنف�سهم.
• � ّإن هذا العمل م�رشوع جماعي� ،أي � ّأن امل�شاركني ّ
�أما املي�سرّ فهو يقرتح �أفكاراً على امل�شاركني عند احلاجة فح�سب.
ثم تذكريهم� ،أن عليهم �إح�ضار
• من ال�رضوري �إعالم امل�شاركني منذ اللقاء الأول ،ومن ّ
الأغرا�ض اخلا�صة بتنفيذ هذا الن�شاط.
ي�شجع املي�سرّ امل�شاركني على تخ�صي�ص الوقت لإيجاد ما عليهم �إح�ضاره.
• من املهم �أن ّ
يقرر امل�شاركون ب�أنف�سهم ت�صميم الكوالج ،والأ�شياء التي �سي�ستعملونها وي�ستح�سن �أن
•
ّ
تكون من مقتنياتهم ال�شخ�صية.
• ن�رشح لهم �أن هذه الأ�شياء يجب �أال تكون كبرية �أو ثقيلة جداً ،و�أ ّال ي�أتوا ب�أ�شياء ال
يريدون ا�سرتجاعها عند االن�رصاف� ،أي �أنه من املهم �أن تكون ذات معنى بالن�سبة ملن
�أح�رضها.
• ينبغي على املي�سرّ �أن ُيعلِم املجموعة بالظروف العملية للم�رشوع ،مثل املوارد
املهم �أن نو�ضح ال�رشوط قبل �أن
املتوفرة للم�شاركني وكم لديهم من الوقت� ،إلخ ...،من
ّ
يبد�أ امل�شاركون بالتفكري يف اختيار مو�ضوع ،و�صياغة امل�سائل املطروحة ،وتوزيع
امل�س�ؤوليات على �أفراد املجموعة.

*للمزيد عن «نهج من طفل �إىل طفل»
وا�ستخدامه ميكن العودة �إىل املوارد التالية
املتاحة جمان ًا على موقع ور�شة املوارد
العربية www.mawared.org
 «رزمة املن�شط يف العمل مع الأطفالوالنا�شئة من الفتيان والفتيات»
 «الأطفال �رشكاء يف ال�صحة» «مع ًا نعمل ونتعلم! 6 :خطوات يف بناءم�رشوع �شبابي».

نتذكر � ّأن امل�شاركني يف �سن
• يتو َّزع امل�شاركون �إىل جمموعات .ولكن من املهم �أن
ْ
نفرق بع�ض
اخلام�سة ع�رش غالب ًا ما ي ّتحدون �ضمن زمرة �أو «�شلة» ،ومن احلكمة �أن ّ
الأفراد بغية جعل م�رشوع العمل مثمراً.
• ي ّتبع امل�شاركون يف عملهم على امل�رشوع اجلماعي نهج «من طفل �إىل طفل»* الذي
يركز على التعلم الذاتي واجلماعي عند الأطفال ،والذي ي�ستند على نهج التعلم الن�شط
و�إ�رشاك الأطفال يف جمال ال�صحة وق�ضايا التنمية ،ما ي�سمح ب�أن ين�رش الأطفال ما
تعلموه �إىل �أطفال �آخرين ،و�إىل �أ�رسهم واملجتمعات املحلية على نطاق �أو�سع من خالل
�أن�شطة البحوث القائمة على امل�شاركة�.أنظر �إىل النهج يف املقدمة.
• على املي�سرّ �أن ي�ؤ ّدي دوراً فاع ًال يف عملية اختيار املو�ضوع ،و�أن ير ّد على ت�سا�ؤالت كل
جمموعة على حدة ،فيما يفكر امل�شاركون ب�صوت م�سموع.
• على املي�سرّ �أن ُيبقي يف ذهنه يف خلفية تفكريه ،املو�ضوع الرئي�سي لهذا الن�شاط ومفهوم
ال�صحة النف�سية وذلك طوال هذه املرحلة من امل�رشوع.
• على املي�سرّ �أن يوافق على املوا�ضيع املختارة وامل�سائل والأ�سئلة الأ�سا�سية قبل البدء
مبرحلة و�ضع خطة للم�رشوع.
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وتقبل الآخر»15-14 ،
الوحدة الثانية�« :إختاليف ّ

ختام املرحلة الثاين
(ن�شاط جماعي)

الهدف� :إ�رشاك امل�شاركني وامل�شاركات يف تقييم املرحلة الثانية

خطوات الن�شاط:
-

الوحدة الثانية  -اللقاء الرابع

الن�شاط :17

الوقت 10 :دقيقة

يطلب املي�رس من امل�شاركني ،واحداً تلو الآخر� ،أن ير�سموا على الورقة الكبرية ذاتها �شيئ ًا ما
يعرب بالن�سبة لهم عما �أحبوه �أو ما مل يحبوه يف هذه املرحلة.
يطلب املي�سرّ من امل�شاركني �أن يت�أملوا العمل النهائي (الر�سم اجلماعي) كتعبري ي�شمل تقييم
جميع امل�شاركني.
ميلأ امل�شاركون ا�ستمارة تقييم املرحلة املرفقة مبقدمة الدليل.
ُيختتم اللقاء بالت�أكيد على �أهمية فهم وتقدير الإختالف :كل �إن�سان فريد ،فهو يت�شارك مع
الآخرين �صفات عديدة ويتمايز عنهم يف �أمور كثرية.
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املرحلة الثالثة:

«التحديات
النف�سية والأمل
وامل�ساعدة

هدف اللقاء:
التعرف على بع�ض التحديات النف�سية ال�شائعة
 ّ التمييز بني امل�شكالت النف�سية الب�سيطة وبني الأمرا�ض/اال�ضطرابات النف�سية. التعرف على كيفية م�ساعدة �أو م�ساندة �شخ�ص ما يعاين حتديات نف�سية.مدة اللقاء 120 :دقيقة

اللقاء اخلام�س:

«الأعرا�ض والتغلّب
على ال�ضغوط»
جدول اللقاء
الوقت

الن�شاط

 5دقائق

جدول الأعمال

 100دقيقة

لقاء مع اخت�صا�صي نف�سي (ن�شاط جماعي)

18

 15دقيقة

تقييم اللقاء (ن�شاط فردي  /جماعي)

19

التح�ضريات الالزمة:
 دعوة اخت�صا�صي �أو مر�شد نف�سي للتكلم مع امل�شاركني عن التحديات النف�سية (ملدة  45دقيقة� -أوراق كبرية (قالبة �إذا �أمكن)

يفتتح املي�سرّ /ة اجلل�سة بالتعريف مبو�ضوع اللقاء وعر�ض جدول �أعمال اجلل�سة .قد يكون مفيداً
التذكري بقواعد اللقاء والت�أكيد على �أهميتها.
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الوحدة الثانية�« :إختاليف ّ

لقاء مع
اخت�صا�صي نف�سي
(ن�شاط جماعي)

�أهداف الن�شاط:
معينة وكيفية م�ساعدة �شخ�ص
 تخ�صي�ص الوقت ب�شكل �أ�سا�سي ملناق�شة كيفية �إلتقاط �إ�شارات ّيعاين م�شكالت.
 زيادة معرفة امل�شاركني عن التحديات النف�سية ال�شائعة يف مرحلة املراهقة. حث امل�شاركني على �أن يتكلّموا ب�رصاحة على �أنواع امل�شكالت الأكرث �شيوع ًا والآراء امل�سبقةاملرتبطة بها.

الوحدة الثانية  -اللقاء اخلام�س

الن�شاط :18

الوقت 100 :دقيقة

التح�ضريات الالزمة :ميكن �أن ي�ستعني االخت�صا�صي ب�شا�شة عر�ض.

خطوات الن�شاط:
 -نقر�أ هذا املقطع قبل �أن نتكلم باخت�صار عن التحديات الأكرث �شيوع ًا لدى ال�شباب:

«يف يوم من الأيام ،قبل ما يقارب القرن من الزمن ،رجع توما�س �إىل املنزل ويف يده
ر�سالة موجزة موجهة �إىل والديه ،يو�صيهما فيها املعلّم ب�إخراج ال�صبي من املدر�سة
أ�صما ويبدو وك�أنه �أغبى من �أن يتعلّم �أي �شيء .غ�ضبت والدة ال�صبي،
لأنه كان تقريب ًا � ّ
فا�ستمرت
ولكنها يف النهاية فعلت ما �أو�صى به املعلم� .إال �أنها رف�ضت �أن ت�ست�سلم.
ّ
يف تعليمه بنف�سها .وعندما توفيّ توما�س عن عمر طويل ،بعد �سنوات عديدة الحقاً،
�أ�ضاء �سكان البلدة جميعهم م�صباح ًا ملدة دقيقة واحدة لتكرمي ذكراه .كان هذا الرجل
توما�س �إدي�سون ،خمرتع امل�صباح الكهربائي!»

يوجه املي�سرّ ال�س�ؤال التايل �إىل املجموعة :ماذا الذي ميكن لهذه الق�صة �أن تقول لنا؟
ّ
 يتكلم االخت�صا�صي مع امل�شاركني ب�إيجاز عن التحديات الأكرث �شيوع ًا لدى ال�شباب بح�سبخربة امل�شاركني واملي�رس واالخت�صا�صي.
حر� :إن الإدعاء �أنه ال توجد م�شكلة الب ّتة رمبا
 يف�سح املي�سرّ �أو االخت�صا�صي املجال لنقا�ش ّكان �أ�سهل من �أن ن�ؤدي دوراً فاع ًال جتاه �أ�شخا�ص يواجهون حتديات ذهنية �أو م�شكالت
عاطفية �أو نف�سية.
• �أي دور ت�ؤديه ال�صداقة؟
• كيف ي�ستطيع الأفراد �أن يكونوا نا�شطني يف حت�سني ال�صحة النف�سية لدى الآخرين؟
• ما عالقة الإختالف عن الآخر بال�صحة النف�سية؟
وي�شجع امل�شاركني على طرح ت�سا�ؤالتهم.
 يطرح املي�سرّ الأ�سئلة على االخت�صا�صيّ
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الن�شاط :19

تقييم اللقاء
(ن�شاط فردي  /جماعي)

الوقت 15 :دقيقة
الهدف :تقييم امل�شاركني وامل�شاركات للقاء

خطوات الن�شاط:
 ي�س�أل املي�رس امل�شاركني:� .1أي ن�شاط القى ا�ستح�سانكم يف هذا اللقاء؟
 .2ما الذي �شعرمت به يف �أثناء الن�شاط وبعده؟
 .3ما قيمة هذا الن�شاط؟
 .4ماذا اكت�شفتم عن �أنف�سكم من �أ�شياء مل تكن وا�ضحة بالن�سبة لكم؟
 .5ماذا اكت�شفتم عن الآخرين وعن زمالئكم من �أ�شياء مل تكن وا�ضحة بالن�سبة لكم؟
 .6ماذا وجدمت من �أ�شياء م�شرتكة؟ ومن فروقات؟
قبل نهاية اللقاء ،ي�رشح املي�سرّ �أن اللقاء التايل يت�ضمن ا�ستكمال الكوالج اجلماعي وعر�ضه ،و�أن
املطلوب ل�صق �أ�شياء �سيجلبونها من املنزل مت ّثل بالن�سبة �إليهم م�شكالت و�شعوراً باالنزعاج.
ويقرتح املي�سرّ وامل�شاركون الأطراف التي �س ُتدعى �إىل العر�ض يف اللقاء التايل والأخري من هذه
الوحدة.
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وتقبل الآخر»15-14 ،
الوحدة الثانية�« :إختاليف ّ

«تنفيذ امل�رشوع
اجلماعي»

الوحدة الثانية  -اللقاء ال�ساد�س

اللقاء ال�ساد�س:

مدة اللقاء 120 :دقيقة
الهدف :تنفيذ عمل م�رشوع جماعي للتعبري عن التحديات وامل�ساعدة

جدول اللقاء
الوقت

الن�شاط

 10دقائق

جدول الأعمال

 50دقيقة

كوالج عن مو�ضوع التحديات (ن�شاط جماعي)

20

 60دقيقة

عر�ض منتَج العمل النهائي ،وتقييمه ،وتقدمي تقرير
ب�ش�أنه (ن�شاط فردي  /جماعي)

21

املواد الالزمة:
 قما�ش �أوراق �صغرية ال�صقة (�أو �أوراق �صغرية مع ال�صق) �أوراق كبرية (قالبة �إذا وجد) �أوراق و�أقالم تلوين �رشيط ورق ال�صق ميكن ا�ستعماله على احلائط �أو عجينة لل�صق الأوراق على اجلدار خيطان غراءمق�ص
 ّ -يتطلّب التمرين ت�أمني مكان على اجلدار لتعليق الكوالج.
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الن�شاط :20

كوالج عن مو�ضوع
التحديات
(ن�شاط جماعي)

الوقت 45 :دقيقة
الهدف :ت�شجيع امل�شاركني على ا�ستخدام خميلتهم وتفكريهم الإبداعي من �أجل التعبري عن
مو�ضوع التحديات النف�سية

خطوات الن�شاط:
 يتابع امل�شاركون عملهم على الكوالج بل�صق �أ�شياء جلبوها من املنزل مت ّثل بالن�سبة �إليهمحتديات نف�سية .ي�ساعد املي�سرّ امل�شاركني وفق احلاجة.
وتقييم
يدون يف �سجله الفردي املرفق �أدناه تق ّد َم العمل
َ
 يطلب املي�رسمن ك ّل م�شارك �أن ّالتحديات التي يواجهها فيما هو ينجز املهام املوكلة �إليه يف �إطار م�رشوع الكوالج.
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وتقبل الآخر»15-14 ،
الوحدة الثانية�« :إختاليف ّ

كوالج عن مو�ضوع
التحديات

التاريخ:

لقد عملت على التايل:

الوحدة الثانية  -اللقاء ال�ساد�س

�سجل امل�شارك/ة
للن�شاط :20

اال�سم:

بعد انتهاء العمل:
 -حققت الأهداف التالية:

 -امل�ساعدة التي احتجت �إليها وح�صلت عليها من املجموعة هي:

 -امل�ساعدة التي احتجت �إليها وح�صلت عليها من املي�رس/ة هي:

تعليقات �أخرى:
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الن�شاط :21

الوقت 60 :دقيقة

عر�ض منتَج العمل النهائي،
وتقييمه ،وتقدمي تقرير عنه الهدف:

الآخرين.

�أن يت�شارك امل�شاركون ما تعلّموه من عملهم على مو�ضوع “ال�صحة النف�سية” مع

اجلزء الأول  -التح�ضري لعر�ض العمل:

عر�ضهم عن املن َتج النهائي مل�رشوع الكوالج.
ح�ضرّ امل�شاركون َ

اجلزء الثاين  -عر�ض املنتج النهائي للعمل وتقييمه:

ي�ستطيع امل�شاركون �أن يعر�ضوا نتائج عملهم على بع�ضهم البع�ض� ،أو على َمن هم خارج
املجموعة ،مثل جمموعة �أخرى من امل�شاركني يف م�ؤ�س�سة �أخرى �أو يف امل�ؤ�س�سة نف�سها� ،أو الأهل،
املخ�ص�ص لعر�ض العمل بحيث يح�صل
�أوالأ�صدقاء� ،أواملي�سرّ ين ،الخ .من امل�ستح�سن حتديد الوقت
َّ
كاف لعر�ض عمله.
كل م�شارك على وقت ٍ

اجلزء الثالث � -إلقاء نظرة �إجمالية تلخي�صية على �شتى امل�ساهمات وتقييم
عر�ض امل�شاريع:

يقوم املي�سرّ وامل�شاركون مع ًا ب�إلقاء نظرة �إجمالية وتلخي�صية وبتقييم العر�ض بعد تنفيذه.
وترمي منتجات العمل النهائية �إىل �إظهار � ّأن امل�شاركني قد عملوا على امل�رشوع طبق ًا ملعايري
ت�سمح بفهم ال�صحة النف�سية والإختالف على نحو �أعمق و�أنهم قد ن ّفذوا امل�رشوع وفق ًا للخطة التي
و�ضعوها ب�أنف�سهم ،فيما هم ُيطلِعون الآخرين على ما تعلّموه من املن َتج النهائي للعمل .وعليهم
�أن ميل�ؤوا ال�سجل باملعلومات املتعلقة بكيفية تفكريهم يف املنتج النهائي ،والطريقة امل�ستخدمة
يف عملهم عليه ويف �إمتامه.

اجلزء الرابع  -التلخي�ص:

يلخ�ص امل�شاركون عملهم على امل�رشوع ،ويناق�ش امل�شاركون ما تعلّموه وكيف �سار عملهم :هل
ّ
را�ض عنه؟ يجري تقييم طريقة العمل
غري
هو
من
أو
�
العمل
من
خا�ص
ب�شكل
م�رسور
هو
من
هناك
ٍ
وامل�رشوع ككل ويمُلأ ال�سجل لدى كل م�شارك.
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وتقبل الآخر»15-14 ،
الوحدة الثانية�« :إختاليف ّ

عر�ض منتَج العمل
النهائي ،وتقييمه،
وتقدمي تقرير عنه

التاريخ:

� -إىل �أي درجة �أحببت العمل على التمرين؟ يرجى �إعطاء �أ�سباب جلوابك.

الوحدة الثانية  -اللقاء ال�ساد�س

�سجل امل�شارك/ة
للن�شاط :21

اال�سم:

 -كيف ت�صف/ين ا�ستخدامك الوقت املتاح؟

 -هل تظن/تظنني �أنك تعلّمت الكثري – بع�ض ال�شيء – القليل؟ يرجى �إعطاء �أ�سباب جلوابك.

� -أي �شكل اخرتت لعر�ض العمل؟

� -إىل �أي درجة �أحببت الطريقة التي اخرتتها لعر�ض العمل؟ يرجى �إعطاء �أ�سباب جلوابك.

تعليقات �أخرى:
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الن�شاط :22

ختام الوحدة
ختام الوحدة
(ن�شاط فردي/جماعي)

الوقت 10 :دقيقة
الهدف :ختام الوحدة الثانية من الدليل

خطوات الن�شاط:
يتجمعوا حول «الكوالج» ،فخورين ب�أنف�سهم!
 يطلب املي�سرّ من امل�شاركني كافة �أنّ
 -يهنئ املي�سرّ امل�شاركني على عملهم م�ؤكّ داً على �أهمية تقدير �أنف�سنا وم�ساندة بع�ضنا البع�ض.
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