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أ .ما هي فكرة هذا الدليل؟
الميسرات اللواتي يعملن مع الفتيات اليافعات لتنفيذ هذه األنشطة الفريدة .بعض
تهدف األنشطة في هذا الدليل إلى مساعدة ُ
األنشطة المذكورة هنا هي ألغراض ترفيهية ،بينما األنشطة األخرى هي لمساعدة اليافعات على إكتشاف مشاعرهن ،آرائهن،

اهن .وتتميز هذه األنشطة ببساطتها ووضوحها ويجب أال
وأفكارهن باإلضافة إلى
هن في أعمر ّ
تهم من ّ
ّ
التطرق لمواضيع قد ّ
بما قد تحتاج إلى تحضير واستعداد أكبر.
تستغرق وقتاً في اعدادها قبل التقديم على عكس الحصص اإلضافية التي ر ّ
الميسرة للتدريب /المنهج ،أو
يمك نك استخدام هذا الدليل إذا كنت تحتاجين إلى استبدال نشاط بآخر في حالة غياب المدربةُ /

أيضا اللجوء إليه في حال طلبن الفتيات
لتنظيم هذه األنشطة الفريدة للفتيات اليافعات في المركز أو في األماكن المتنقلة .يمكن ً

متوفرة في منهاج الدراما أو "سالمتي ،عافيتي" كما يمكن إدخال الحصص والنشاطات ضمن خطّة تطبيق
محددة غير
مواضيع ّ
ّ
أضطر األمر.
أحد المنهجين إذا
ّ

اإلرشادية لمراجعة وتعديل النشاطات والحصص
ب .القواعد
ّ
عند استعراض أو مراجعة الدورات/األنشطة التي تم تصميمها وتجربتها مع الفتيات ،من المهم الحصول على تعليقات
تقدم المرحلة التجريبية .ومن األفضل لقاء الفريق الذي اختبر
ومالحظات الفرق التي أعدت تلك الدورات ونفذتها لمعرفة مدى ّ
النشاط وطرح األسئلة التالية عليه:
 .1ما هي أجزاء النشاط التي سارت بشكل جيد؟ (النجاحات)


ما الذي أحبته الفتيات بحسب قولهن؟



أين أبدت الفتيات نشاطاً أكبر من حيث االستجابة والمشاركة؟




ما هي األنشطة التي وجدتها الفتيات سهلة التنفيذ؟

ما هي األنشطة األكثر إثارة لالهتمام بالنسبة للفتيات؟

 .2أي جزء من النشاط لم َيسر بشكل جيد؟ (الفجوات)
 ما الذي لم تحبه الفتيات بحسب قولهن؟
 في أي جزء لم ِ
تبد الفتيات نشاطاً كبي اًر خالل الدورة؟



ما هي األنشطة التي واجهتي صعوبة إلشراك الفتيات بها؟
في أي نقاط ،إن وجدت ،فقدت انتباه الفتيات؟

 .3ما هي األسئلة التي يجب تعديلها؟ (اللغة)


هل وجدت الفتيات صعوبة في فهم بعض األسئلة؟
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هل كان عليك أن تعيدي صياغة أو تبسيط بعض األسئلة؟



ما هي التعديالت التي أدخلتها على األسئلة وأدت إلى فهم الفتيات بالكامل لما هو مطلوب منهن؟

الميسر)
الميسر سهالً؟ (دليل ُ
 .4هل كان استخدام دليل ُ
 أي أجزاء من الدليل كانت سهلة المتابعة؟


أي أجزاء من الدليل كانت صعبة المتابعة؟



صمم بها؟
هل استخدمت الدليل بالطريقة التي ّ
هل أدخلت تعديالت على الدليل لتسهيل متابعته؟ إذا فعلت ذلك ،فما هي تلك التعديالت؟



مفصل بالشكل الكافي (مثالً ،هل وجدتي كل ما تحتاجين إليه في الدليل؟)
هل الدليل
ّ
الميسر؟
هل لديك أي توصيات بالنسبة إلى تصميم هذا الدليل بشكل أفضل لتسهيل تطبيقه من قبل ُ




ت .نصائح وارشادات لخلق وابتكار حصص ونشاطات جديدة
دائما مجال
بناء على حاجات الفتيات ومالحظات ّ
صممت ً
بعض النشاطات والحصص في الدليل قد ّ
الميسرات ،لذلك هناك ً
المهم عند إبتكار ّأية جلسة أن تؤخذ النقاط
إلبتكار نشاطات جديدة في حال طرحن الفتيات مواضيع يردن مناقشتها .يبقى من
ّ
التالية في عين اإلعتبار:
معهن؟
ت الدورة بصلة مع الواقع الذي يعشنه الفتيات اللواتي تعملين
 .1الصلة :هل ت ُم ّ
ّ
المتسربات من المدرسة،
ص َّممت الدورة ألجلها؟ هل فكرتي بالفتيات
 .2النطاقّ :
حددي ما هي المجموعة المستهدفة التي َ
ّ
أو الفتيات المثقفات ،أو الخجوالت ،أو أولئك اللواتي يفتقرن إلى المعرفة أو العكس؟

حياتهن؟
ويطبِّقنه على الفور في
ّ
 .3الفورية :ماذا يمكن أن يتعلمن من الدورة ُ
اليومية :هل يمكن أن تغطّي هذه الدورة الصعوبات المختلفة التي تواجهنها الفتيات؟
 .4الحياة
ّ
 .5المهارات والمعرفة والمكاسب  :ما هو هدف هذه الدورة؟ ما هو رصيد المهارات أو المعارف أو اإلفادات الذي سوف
تكتسبنه الفتيات؟ ما هي المخرجات المتوقعة؟
اليومية للفتيات ولم يغطّه المنهج.
فكري في شيء ذي عالقة في الحياة
ّ
ّ .6
5

ّ .7قيمي جهوزية الفتيات لمناقشة أحد المواضيع ،علماً أنه ال يمكن معالجة كل المواضيع على الفور.
فكري في معايير الفتيات.
ّ .8
فردي.
خصصي بعض الوقت في نهاية الدورة لتتمكن الفتيات من التواصل مع الميسرة أو المدربة بشكل
.9
ّ
ّ
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لمرة واحدة
ث .أنشطة ّ
مرآتي يا مرآتي
هدف التمرين:

زيادة تقدير الذات؛
تحديد بعض الطرق لزيادة ثقتهن بأنفسهن.

المدة:
ّ

 22دقيقة

المواد:

مرآة متوسطة الحجم ،صندوق ،أوراق اللوح القالب ،وأقالم.

الخطوات:

الميسرة من الفتيات الجلوس في دائرة؛
 .1تطلب ُ

الميسرة الفتيات بأن داخل الصندوق يوجد صورة لشخص مهم ورائع ومميز؛
 .2تخبر ُ

الميسرة على الفتيات لتريهن المرآة داخل الصندوق؛ مؤكدة على الفتيات عدم إبداء أي رد
 .3تمر ُ
فعل أو إخبار األخريات عن محتوى الصندوق حتى تتسنى لهن الفرصة الكتشاف ذلك؛

 .4اطلبي من الفتيات أن يش ّكلن مجموعات من ( 4حسب العدد) وأن يهيئن أنفسهن لبدء عصف
ذهني (مستخدمات لوح ورقي قالب) حول :من أين تأتي الثقة؟ وما العمل الذي يمكن القيام به

أخيرا ،كيف يمكنك المساعدة في دعم اآلخرين لزيادة ثقتهم بأنفسهم؛
لزيادة ثقتك بنفسك؟ و ً
 .5عندما تنتهي كل المجموعات من هذه الخطوة ،تتبادل المجموعات أفكارهن وتناقشها.

نعم نحن نصور!
هدف التمرين:

التطرق الى مواضيع تنال اهتمام الفتيات؛
نشر الوعي الخاص بوجهات نظر الفتيات؛
زيادة ثقة الفتيات في التعبير عن أنفسهن أمام جموع كبيرة.

المدة:
ّ

 22دقيقة

المواد:

مقصات ،شرائط ،أقالم ملونة ،أقالم حبر ،ورق ،صناديق من الكرتون ،ولفافة الكرتون.
كرتون،
ّ

الخطوات:

الميسرة مجموعتين من الفتيات؛ المجموعة  1مسؤولة عن تحضير كامي ار الفيديو،
 .1تش ّكل ُ
والمجموعة  2مسؤولة عن تحضير الميكرفون؛

الميسرة من كل فتاة أن تكتب على ورقة ما تحبه في لبنان وما تود تغييره
 .2عند االنتهاء ،تطلب ُ
فيه؛

الميسرة من إحدى المتطوعات تصوير الحوار مع كل فتاة.
 .3تطلب ُ
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تجمع
ّ

هدف التمرين:

زيادة الثقة والتعاون بين الفتيات.

المدة:
ّ

 22دقيقة

المواد:

أسئلة مكتوبة ،وملصقات بأشكال مختلفة (مثل النجوم).

الخطوات:

 .1أطلبي من المشاركات تشكيل مجموعتين ،على كل مجموعة البحث عن  4فتيات مختبئات
ومعهن بطاقات؛

 .2تشمل هذه البطاقات أسئلة مثل=2+1 :؟ (أو أي أسئلة بسيطة أخرى)؛
 .3على المجموعة التي تعثر على فتاة لديها بطاقة وسؤال ،اإلجابة على هذا السؤال ،وفي حالة
إعطاء إجابة صحيحة تحصل المجموعة على نجمة ،أما إذا كانت اإلجابة خاطئة فيمكنها
الحصول على أشكال أخرى من الملصقات.

األصدقاء والثقة
هدف التمرين:

مساعدة الفتيات على بناء صداقات داعمة.

المدة:
ّ

 22دقيقة

المواد:

أقالم حبر ،أقالم رصاص ،وأوراق.

الخطوات:

 .1يمكن للفتيات الصغيرات عمل ملصقة ،بينما تكتب الفتيات األكبر سناً قصة؛

 .2اطلبي من الفتيات أن يرسمن صورة (أو يكتبن قصة فقط) تصف صديقاتهن ،وخصالهن وما
بأصدقائهن؟
هي المعايير التي يستندن عليها للوثوق
ّ

 .3أسئلة لمناقشة جماعية:

 كيف تستطعن معرفة متى يمكن الوثوق بشخص ما؟يود مشاركة معنا المعايير التي يعتمد عليها للوثوق بشخص ما؟
 هل هناك أحد ما ّمعين؟
أيكن في حال أخبره أحد ًّا
 كيف على الصديق أنسر ّ
يتصرف بر ّ
ّ
السر في بعض الحاالت؟ لمذا؟
 هل تعتقدن ّأن على الصديق إفشاء ّ
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قصة جماعية وفيلم
هدف التمرين:

بناء الفريق ،زيادة التفكير اإلبداعي.

المدة:
ّ

محدد.
غير ّ

المواد:

أوراق اللوح القالب ،أقالم تخطيط ملونة ،طالء ،أوراق ،أقالم رصاص ،أقالم حبرّ ،براق ،وبطاقات

ملونة.
الخطوات:

 .1مرِي على المجموعة واطلبي من كل فتاة أن تروي قصة من خيالها؛
 .2يحق للميسرة إيقاف الشخص الذي يتحدث في أي وقت تختاره .وعند إيقاف إحدى

عضوات المجموعة ،على المتحدثة التالية في الدائرة أن تكمل القصة من حيث توقفت

المتحدثة السابقة .وتستمر هذه العملية حتى تضيف كل فتاة على األقل جزءاً صغي اًر إلى

القصة؛

ويت ،ويجب أن تشجع
الميسرة أو متطوعة من الفتيات أن تكتب القصة كما ُر َ
 .3يجب على ُ
المجموعة على تأليف قصة كاملة لها بداية ومنتصف ونهاية؛
الميسرة أن تعيد قراءة القصة للمجموعة وتسألهن إذا أردن إجراء
 .4بعد االنتهاء يجب على ُ
أي تغييرات على القصة؛

أخيرا ،اطلبي من الفتيات تشكيل مجموعات واطلبي من كل مجموعة تخيل كيف سيتم
.5
ً
تصوير القصة كفيلم ،إضافة إلى تصميم ملصق إعالني عليه :اسم الفيلم ،صورته،
الشخصيات ،التاريخ وموقع التصوير؛
 .6متابعة النقاش حول الشخصية التي يرون أنفسهن فيها ومن هي الشخصيات األخرى في
حياتهن؟ بماذا شعرن عندما خرجت سيطرتهن على مسار القصة؟ كيف اخترن اسم
الفيلم؟ ماذا يعني لهن المكان الذي اخترنه للتصوير؟

 .7إذا كانت الفتيات مهتمات بالنشاط ،يمكن بعد ذلك إعداد بكرة بنجاتيف الفيلم التي يمكن
من خاللها رسم صور لكل قسم من هذه القصة التي قمن بتأليفها.

كيف أشعر/كيف أتصرف/ماذا احتاج
هدف التمرين:

إدارة العواطف.

المدة:
ّ

 62-45دقيقة

المواد:

أقالم تخطيط متوسطة الحجم ،أوراق  4Aملونة ،أقالم حبر ،وأقالم رصاص.
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الخطوات:

 .1تحصل كل مشاركة في المجموعة على ورقة وتطوى الورقة إلى ثالث أقسام .في أعلى القسم
األول تكتب المجموعة "كيف أشعر"؛
 .2تبدأ المجموعة بكتابة قائمة بالمشاعر التي شعرن بها في األشهر الماضية ( 3أشهر على
األقل) ؛

 .3بعد اإلنتهاء ،انتقلي إلى القسم الثاني وضعي عنوان "كيف أتصرف" .اطلبي من المجموعات
وصف طريقة تصرفهن مع كل عاطفة على حدة أو كيف يمكن لآلخرين أن يعرفوا أنهن
يشعرن بهذه الطريقة؛
 .4اخي اًر يتم تسمية القسم الثالث "ماذا احتاج" ،وتبدأ المجموعة في كتابة ما يحتجنه من اآلخرين
عند الشعور بعاطفة ما .هل يرغبن أن يظل األشخاص بعيداً ،أم يرغبن باحتضانهم أم فقط

االستماع إليهم؟

 .5ناقشي ما كتبته كل فتاة .بعد ذلك ،اطلبي من كل مشاركة اختيار عاطفة واحدة ورسم صورة
لها أو أي شيء يجعلهن يشعرن بهذه الطريقة الخاصة.

تمرين التنفس
هدف التمرين:

إراحة الجسد من أي توتر.

المدة:
ّ

 62دقيقة

المواد:

أوراق اللوح القالب ،أقالم تخطيط ،طالء ،فُرشاة تلوين ،مياه وموسيقى هادئة.

الخطوات:

 .1إسألي الفتيات أين يشعرن باأللم عندما يكن قلقات أو متوترات؛
 .2شكلي مجموعات من  4فتيات ،واطلبي منهن رسم جسم واستخدام أقالم التخطيط لتلوين مكان
شعورهن باأللم في أجسادهن؛
 .3بدء تمرين االسترخاء؛

 .4بعد تمرين االسترخاء أطلبي من الفتيات الوقوف في دائرة لتحديد أجزاء أجسادهن التي تشعر
بتحسن بعد أداء التمرين (إذا كان هناك فرق).
نص تمرين االسترخاء عن طريق التنفس:
ّ
مدي الجزء العلوي من جسدك ومدي ذر ِ
ِ
اعيك
دعونا نسترخي اآلن .أوال ،دعي
جسدك يستريح قليالًّ .
فوق رأسك وقفي باستقامة .اآلن إرخي ذراعيك وضعيهما على جانبيك.
قومي بالتمرين السابق مرة أخرى ،لكن هذه المرة ،استنشقي الهواء بينما تقومين برفع ذراعيك الى فوق
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ومددي جسمك ...واآلن ازفري الهواء و ِ
أنت تسترخين وضعي ذراعيك على جانبيك .قومي باألمر ذاته
ّ
مرة أخرى ارفعي ذراعيك ،مدي جسمك واستنشقي الهواء ...استرخي ،اخفضي ذراعيك ،ازفري الهواء.
اآلن اجلسي ،وأريحي ذراعيك على جانبيك .انظري كيف التنفس ببطء وعمق قد أراحك .استنشقي
الهواء ....احبسي أنفاسك ....اآلن ازفري الهواء ببطء .استنشقي الهواء ...ازفري.
استمري في التنفس بعمق وبطء .واصلي عملية االسترخاء عن طريق التنفس .ضعي إحدى يديك
على صدرك واألخرى على معدتك ،اشعري بيديك اإلثنتثن تتحركان صعوداً عند استنشاق الهواء ...

صدرك ،ومعدتك تتحرك بلطف للداخل
وهبوطاً عندما تزفرين الهواء .اشعري بيديك تتحركان مع َ
والخارج مع كل نفس.
(وقفة)
اآلن أريحي يديك على جانبيك بينما تالحظين طرق التنفس المختلفة ،واصلي تمرين االسترخاء عن
ِ
يمكنك رفع أصبعك أمام فمك وتظاهري بأنه
طريق التنفس للفتيات .تخيلي أن هناك شمعة أمامك،
شمعة ،إذا ِ
كنت ترغبين .اطلقي الهواء من فمك ببطء شديد بينما تزفرين الهواء واشعري بالهواء على
اء كافياً كي تجعلي شعلة الشمعة ترفرف ،وليس إلطفائها .عليك أن
أصبعك .تخيلي أنك تطلقين هو ً
تنفخي الهواء بهدوء.
عندما تستنشقين الهواء ،تخيلي أن شعلة الشمعة ترفرف وتميل نحوك .وبينما تزفرين الهواء ،ترفرف
الشعلة وتميل بعيداً .تخيلي شعلة الشمعة تذهب وتأتي مع كل نفس .مواصلة االسترخاء وواصلي
تمرين االسترخاء عن طريق التنفس

(وقفة)

طريقة أخرى لالسترخاء عن طريق التنفس  -هي التنفس مثل حيوانات مختلفة .هل تعلمين كيف
يلهث الكلب؟ استنشقي الهواء ...واآلن و ِ
أنت تزفرين الهواء ،الهثي ،ها ها ها ها ها ها .استنشقي
الهواء ....الهثي ،ها ها ها ها ها ها .استنشقي الهواء ...الهثي .وتخيلي ِ
أنك مثل الهرة تخرخرين.
استنشقي الهواء ...وبينما تزفرين الهواء ،خرخري .استنشقي الهواء ...خرخري .استنشقي الهواء...
خرخري.
أنت تتنفسين يمكنك أن تتنهدي وتسترخي .استنشقي الهواء ...وتنهدي و ِ
اآلن و ِ
أنت تزفرين الهواء.
ِ
بجسدك
استنشقي الهواء ...تنهدي .استنشقي الهواء ...تنهدي .استرخي اآلن للحظات واشعري
يسترخي .الذراعان والساقان مرتخيان .واصلي تمرين االسترخاء عن طريق التنفس.
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جسدك مثل بالون يمأل بينما ِ
ِ
ِ
أنت تستنشقين الهواء ،ويفرغ وأنت تزفرين الهواء.
يمكنك تخيل أن
اآلن
ُ
ِ
أضالعك إلى الجانبين ،مثل البالون...،ثم اطلقي الهواء خارجا ،مثلما يتفرغ البالون .البالون
مددي
يتمدد ....ثم يطلق الهواء خارجا.
كما يمكنك تخيل أنك تنفخين بالون .تخيلي أنك تستنشقين الهواء إلى ر ِ
ئتيك ،ثم عند الزفير عن طريق
الفم ،تخيلي أنك تنفخين البالون .كل نفس تطلقينه يزيد من حجم البالون .تخيلي تضخم حجم البالون
تدريجيا مع كل نفس تزفرينه .استنشقي الهواء  ...ثم انفخي البالون حتى يصبح أضخم من ذلك.
أضخم  ...أضخم ....أضخم.
تخيلي ِ
أنك تطلقين البالون في الهواء ،فيطير في جميع أنحاء الغرفة بينما يتفرغ الهواء .اشعري
بجسدك يسترخي مثلما يتفرغ البالون .وواصلي تمرين االسترخاء عن طريق التنفس.
واآلن ،نرى كيف يمكنك أن تزفري الهواء ببطء .في البداية ،استنشقي الهواء ...ثم ازفري الهواء
ببطء شديد  ...ازفري  ...ازفري  ....ازفري .عندما ال تستطيعين زفر الهواء أكثر من ذلك ،استنشقي
الهواء مجدداً ،ثم ازفري الهواء ببطء شديد.

خالل اللحظات القليلة القادمة ،فقط استرخي واستريحي .إنه شعور جيد أن تسترخي واستمتعي بهذا

الشعور الهادئ.

(وقفة)

اآلن انتهينا من تمرين اإلسترخاء عن طريق التنفس .مددي أضالعك إذا كنت ترغبين ،ودعي جسدك
يستيقظ .وعندما تصبحين مستيقظة تماما ،يمكنك العودة الستكمال يومك.

استرخاء تدريجي للعضالت
هدف التمرين:

تحرير الجسد من التوتر.

المدة:
ّ

 32دقيقة

المواد:

موسيقى هادئة.

الخطوات:


الوجه -اطلبي من الفتيات أن يقطبن األنف والجبين كما لو َّ
كن يستنشقن رائحة كريهة ،ثم
اطلبي منهن إرخاء وجوههن .كررن ذلك ثالث مرات.
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الفك -اطلبي من الفتيات أن ُيطبقن فكهن بإحكام مثلما يتشبث الكلب بالعظمة ،ومن ثم
تماما .كررن ذلك ثالث مرات.
اطلبي منهن أن يطلقن تلك العظمة الوهمية إلراحة الفك ً



الذراعين والكتفين  -اطلبي من الفتيات أن يمددن ذراعيهما أمامهن ،ومن ثم رفعهما فوق



اليدين والذراعين  -اطلبي من الفتيات أن يتخيلن عصر برتقالة بأقصى ما في وسعهم بيد



بدلي إلى الذراع األخر.
كرري ذلك ثالث مرات ،ثم ّ
المعدة – اطلبي من الفتيات أن يستلقين على ظهورهن ويقبضن عضالت معدهن بإحكام

رؤوسهن والتمدد إلى األعلى قدر االمكان .ثم اطلبي منهن أن ُينزلن ذراعيهما ويقفن برخاوة.
كرري ذلك ثالثة مرات.
واحدة ،وبعد ذلك بإسقاط تلك البرتقالة على األرض ،وترك ذراعيهما ويديهما يترنحوا برخاوة.

وبكل ما في وسعهم من قوة للحظة واحدة ،ثم يطلقن عضالتهن ويعمدن إلى اإلسترخاء.

كرري ذلك ثالثة مرات ،ثم دعيهن يكررن الطريقة نفسها وهن واقفات.


الساقين والقدمين – اطلبي من الفتيات أن يقفن ويضغطن على أصابع أرجلهن على األرض
كما لو أنهن يحفرن الرمال على الشاطئ .اطلبي منهن فعل ذلك بالتناوب ،الضغط على
األصابع ثم فردهم بشكل يشعرهن بذلك في قدميهن ،ومن ثم اإلسترخاء .كرري ذلك ثالث

مرات.

التشبيه الموجه
هدف التمرين:

المساعدة على تخفيف التوتر.

المدة:
ّ

 62دقيقة

المواد:

أوراق ،أقالم تخطيط ،أقالم ملونةّ ،براق ،بطاقات ملونة ،قماش رقيق ،وملصقات.

الخطوات:

 .1اطلبي من الفتيات أن يخترن مشهد يشجع على االسترخاء وينبغي أن يكون موقع المشهد ذو
معنى للفتيات بشكل شخصي ومريح .ويمكن أن يكون مشهد لشاطئ دافئ ،أو السير في
الغابات ،أو يوم ممطر ودافئ .ومن المرجح أن يكون المشهد مختلف بعض الشيء من فتاة

ألخرى .اطلبي منهن أن يرسمن المشهد على ورقة؛

 .2يجب أن تقوم الفتيات بكتابة مالحظات عن األسباب التي تشعرهن باالسترخاء في هذا
المشهد؛
 .3تأكدي من استخدام الحواس الخمسة جميعها .ما هي رائحة هذا المكان ،ماذا يشبه وكيف
يبدو؟ اكتبي قائمة ببعض الكلمات التي تصف ما يشعرن به حينما يتواجدن هنا .اختاري

كلمات تغرس فكرة الشعور بالسالم والسكون فضالً عن الطاقة والقوة.
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تجربة القناع
هدف التمرين:

ضمان وجود توازن بين الشخصية التي نظهرها للناس وشخصيتنا الحقيقية.

المدة:
ّ

 62دقيقة

المواد:

أوراق ،أقالم تخطيط ،أقالم رصاص ،أقالم ملونة ،أقالم حبرّ ،براق ،ألوان ،وفرشاة.

الخطوات:

 .1اطلبِي من كل فتاة أن ترسم قناعاً؛

يقدمن الجانب من شخصيتهن التي يظهرنها للناس على إحدى جانبي
 .2اطلبي من الفتيات أن ّ
القناع .يمكنهن الرسم ،أو استخدام األلوان ،أو الكتابة الخ؛

يوضحن السمات الحقيقية لشخصياتهن
 .3على الجانب اآلخر من القناع ،اطلبي من الفتيات أن ّ
التي ال ُيظهرنها بالضرورة للناس؛

 .4ناقشي معهن الجانبين الخاصين بشخصيتهن .واطرحي أسئلة مثل :ما هي ميزات كل جانب
من القناع؟ لما تظهرن هذا للناس؟ وما الذي يمنعكن من إظهار ذلك للناس؟ بماذا تشعرن

عندما تخفين بعض سماتكن الشخصية؟ ماذا تشعرن عندما تظهرن جانب من شخصيتكن ال
يمثلكن؟ الخ.

درعي
هدف التمرين:

مساعدة الفتيات على معرفة المزيد عن أنفسهن ،وعلى تحديد األشخاص واألشياء التي تعتبر مصدر
قوة لهن.

المدة:
ّ

 45دقيقة

المواد:

أقالم ،أوراق ،مقصات ،أقالم رصاص ،أقالم حبر ملونة ،أقالم ملونة ،شرائط ّ ،براق ،وغراء.

الخطوات:

 .1اطلبي من الفتيات أن يعملن بشكل منفرد وضعي الخطوط العريضة لرسم درع على ورقة من
اللوح الورقي القالب كمثال للفتيات ،واطلبي من كل فتاة أن ترسم واحد خاص بها؛
 .2اخبري الفتيات أنهن يستطعن استخدام الدروع لحماية أنفسهن ،و ِ
أنك تريدي منهن أن يصنعن
درع واقي خاص بهن ،تضع الفتاة قائمة بما يلي:


أعظم إنجاز شخصي قمت به حتى اآلن؟



ما هي األشياء االكثر قيمة في حياتك؟
14

ما أكثر شيء يحبه أصدقاءك بك؟
ِ
يجعلك سعيدة عندما تشعرين بالحزن؟
ما الشيء الذي
ِ
يمكنك إعطاء الفتيات فرصة لتبادل دروعهن مع بقية المجموعة.
في النهاية،





سلبي ،حازم ،وعدواني
هدف التمرين:

مساعدة الفتيات على تحديد الفرق بين السلبية والحزم والعدوانية ،ومساعدتهن على كيفية استخدام
أساليب التواصل الحازمة.

المدة:
ّ

ساعة واحدة

المواد:

ال يوجد

الخطوات:

 .1اشرحي للفتيات الفرق بين التواصل السلبي ،والحازم ،والعدواني (انظري الصندوق ادناه) ؛
 .2اقرئي لهن قصة عشتار .فالهدف من قصة عشتار هو تحديد المواقف التي ربما ينتج عنها
سلوك عدواني أو حازم .أثناء قراءتك للقصة ،يجب أن يفكرن بما سوف يفعلنه.

قصة عشتار:

كانت عشتار سعيدة للغاية ألن والديها سمحا لها بالذهاب إلى المركز اليوم .لقد

كانت مشغولة جداً بالقيام بأعمال المنزل ،وعندما غادرت المنزل للوصول إلى
المركز في الوقت المحدد ،شعرت في الطريق أنها جائعة جداً .كانت والدتها ،التي
ال تملك الكثير من المال ،قد أعطتها بضعة ليرات لبنانية الستعمالها في حال

حدوث طارئ ما ،ولكن عشتار قررت أن تشتري بهذه النقود بعض الفالفل

والعصير .التقت بعض الصديقات على الطريق وذهبن جميعاً إلى المركز .وفيما
هن ينتظرن المدربة ،أتت صوفيا من خلفها وأخذت قطعة من الفالفل ،وقالت" :م

م م طعمها لذيذ" هل أستطيع الحصول على قطعة أخرى؟" وقبل أن تتمكن

عشتار من اإلجابة ،جاءت صديقتها ليلى وقالت" :هل يمكنني أن آخذ قطعة
ِ
جلست هنا
أيضاً؟" ما زلت جائعة جداً وأخذت واحدة .ثم قالت صديقة أخرى" :إذا
ِ
عليك أن تتقاسمي طعامك معنا" ،وبدأت في أخذ المزيد من فالفل عشتار التي
بدأت تنفذ ولم تأكل عشتار أي منها حتى اآلن!

 .3أطلبي من المشاركات تشكيل مجموعات من أربعة .تُمنح كل فتاة خيار واحد ويطلب منها كتابة
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سيناريو مع اإلجابة.
المجموعة  :1تعتذر لصديقاتها عن عدم مشاركة الفالفل الخاصة بها والسماح لهن بأكلها كلها
المجموعة  :2تأخذ الفالفل وتقول أنها ستأكلها كلها وحدها.

المجموعة  :3تسمح بصمت لصديقاتها أن يأكلن الفالفل وتتجاهلهن بعد ذلك ،وبذلك سوف يدركن
أنها غاضبة.

المجموعة  :4تشرح لصديقاتها أنها تتطلع إلى تناول الفالفل ألنها جائعة جداً ،وأنها مستعدة أن تتقاسم

معهن بعضاً من الفالفل بشرط أن يتركن كمية كافية لها.

ِ
اكتب المصطلحات التالية على اللوح" :السلبية" " ،العدوانية الغير مباشرة" " ،العدوانية المباشرة " ،و

"الحزم".

 .4بمجرد االنتهاء من لعب أدوارهن ،اشرحي للمجموعة ما هي االختالفات بين أساليب التواصل.

السلبية :المجموعة  - 1قالت لك صديقاتك ما يردن ولكنك لم تقولي لهن ما

تريدين .يعتقد األشخاص السلبيون أن اآلخرين يقولون لهم دائما ما يجب عليهم
القيام به ،وهم يلعبون دور الضحية ويسمحون لآلخرين بانتهاك حقوقهم .الرد
السلبي ليس دائما في مصلحتك الفضلى .ومع ذلك ،في بعض الحاالت يكون
الرد السلبي هو األكثر مالئمة .اطلبي منهن إعطاء بعض األمثلة.
العدوانية المباشرة :المجموعة  - 2تقولي ما تريدين بطريقة تنطوي على تهديد

ومسيئة لآلخرين .هذا الرد عموماً ليس في مصلحتك الفضلى ،وغالبا ما يؤدي
إلى صراع.

العدوانية الغير مباشرة :المجموعة – 3تتظاهرين أن كل شيء على ما يرام،
تعبري عن مشاعرك،
ولكن بعد ذلك تتعاملين بعداوة تجاه صديقاتك .وبما أنك لم ّ
تبحث صديقاتك عن الخطأ الذي اقترفنه ويقودك ذلك وصديقاتك إلى الشعور

باإلحباط.

الحزم :المجموعة  - 4أنت تعرفين ما تريدين وتعبرين عن ذلك بطريقة مباشرة.

حساسة تجاه مشاعر صديقاتك ،األمر الذي يجعلك تشعرين بالرضا عن
أنت ّ
نفسك وتعرف صديقاتك مكانتهن لديك .هذا هو الحل الذي يرضي الجميع.
اطلبي من الفتيات أن تتخيلن أن العدوانية ،الحزم  ،والسلبية هم مثل لعبة الميزان
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المتأرجح .الشخص العدواني في الجزء العلوي ،ويستهتر بالجميع .الشخص
الحازم هو متوازن تماما في الوسط ،ويشعر بالراحة مع نفسه  /نفسها ومع
اآلخرين .الشخص السلبي في الجزء السفلي ،ويزدري الواقع ،ويشعر بالسوء.
صندوق  :8سلوكيات الشخص السلبي ،الحازم والعدواني
السلبية

الحزم

االستسالم إلرادة اآلخرين

العدوانية

يخبر شخص ما بما يريده
بالضبط بطريقة ال تنطوي على
عنف أو تهديد

تجنب اختالف الرأي

يتحدث بهدوء ،يضحك ،ينظر

المشاعر

الرغبات بطريقة تنطوي على
تهديد أو عقاب لآلخرين

يتمسك بحقوقه دون المساس

اإلصرار على حقوقه الخاصة

بحقوق اآلخرين

وانكار حقوق اآلخرين

يعرف ما يحتاجه وما يريده

مسيطر،
الصراخ

إلى األسفل أو بعيداً ،يرخي

اآلخرين

الكتفين ،ويخفي وجهه بيديه
خاضع

التعبير

عن

أو

يعبر عن نفسه بجمل تحتوي
على كلمة

متطلب،

دائم

وال يستمع إلى

يستهتر باألشخاص

"أنا" ويقول "أنا

اشعر" وليس "أنت"...
يدع اآلخرين يتخذون القرار عنه

يتواصل مع االشخاص بالعين

يقول أن اآلخرين على خطأ

يأمل أن يحصل على ما يريد

ثابت على موقفه

يلوم أو يهدد أو يتشاجر مع
اآلخرين

دون التعبير عنه

تغيير بعض العادات والحفاظ على تلك الجيدة
هدف التمرين:

شخصيتهن والمحافظة عليها.
اإلجابية في
مساعدة الفتيات لتذ ّكر النقاط
ّ
ّ

المدة:
ّ

 22دقيقة
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المواد:
الخطوات:

أوراق وأقالم حبر.
الميسرة ورقة على كل فتاة ؛
 .1توزع ُ

الميسرة من الفتيات أن يقسمن الورقة إلى عمودين :العمود األول يقدم عادة غير مفيدة
 .2تطلب ُ
جيدة وطريقة لتغييرها؛ والثاني يقدم عادة جيدة وطريقة للحفاظ عليها؛
ًا
كثير أو ّ
الميسرة الفتيات فرصة للتعبير شفهياً عن ما قمن بكتابته أمام المجموعة.
 .3بعد االنتهاء ،تمنح ُ
غطاء آمن ()1

هدف التمرين:

يساعد هذا النشاط الفتيات على اإلحساس باألمان ،ويجب القيام به في بداية التدريب وذلك لكي يشعرن

المدة:
ّ

 42دقيقة

المواد:

أقالم تخطيط ملونة ،مقصات ،طالء ،زجاجات ماء بالستيكية صغيرة خالية ،أدوات أخرى للحياكة،

باألمان طوال فترة التدريب.

غراء ،وشريط الصق.
الخطوات:

 .1نشاط كسر الحواجز بين الفتيات قبل بدء النشاط؛
 .2وزعي المواد على الفتيات؛

 .3اطلبي من الفتيات أن يفكرن في األشياء التي تشعرهن باألمن واألمان؛
 .4يمكنهن تقديم األشياء التي تشعرهن باألمان من خالل الرسم ،الحياكة ،الحرف اليدوية ،أو أي
شيء آخر باستخدام المواد المتاحة؛

غطاء آمن ()2
هدف التمرين:

يساعد هذا النشاط الفتيات على اإلحساس باألمان ،ويجب القيام به في بداية التدريب وذلك لكي يشعرن

المدة:
ّ

 42دقيقة

المواد:

مقصات ،ورق كرتون ملون ،غراء ،شرائط ،مواد للتزيين ،طالء ،أقالم حبر ورصاص ملونة ،ورق

باألمان طوال فترة التدريب.

أبيض أو ملون.
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الخطوات:

 .1اطلبي من الفتيات تصميم أشياء تجعلهن يشعرن باألمان من خالل استخدام البطاقات الملونة.
أمثلة على ذلك ،عمل مفكرة ،أو ظرف مغلق ،أو ظرف مفتوح (أي شيء ُيردنه)

 .2يمكنهن كتابة عبارات تشعرهن باألمان ،ربما تكون أشياء أو أشخاص..الخ؛
 .3يمكن أن تضع الفتيات الورق داخل ظرف أو تلصقه على بطاقة وتزينه.

غطاء آمن ()3
هدف التمرين:

يساعد هذا النشاط الفتيات على اإلحساس باألمان ،ويجب القيام به في بداية التدريب وذلك لكي يشعرن
باألمان طوال فترة التدريب.

المدة:
ّ

 42دقيقة

المواد:

نفس المواد التي استعملت في النشاط السابق.

الخطوات:

 .1عندما تقولين " ابدئي" يجب أن تقوم الفتيات بكتابة أشياء ذات معنى بالنسبة لهن ،وتشعرهن
باألمان ،أو أي شيء يرغبن في التعبير عنه دون توقف أو رفع أيديهن من على الورقة.
وبعد عشر دقائق تقولين " توقفي"؛
 .2ذكري الفتيات بأنه يجب عدم مشاركة ذلك مع األخريات فهذا لهن فقط؛
 .3اطلبي من الفتيات أن تبدأن في تزيين وتلوين ورسم خطابهن الخاص؛

 .4في النهاية :اطلبي من الفتيات مشاركة مشاعرهن أثناء القيام بهذا النشاط .كيف شعرن أثناء
القيام به؟ هل أحببن النشاط ؟ ماذا أحببن في هذا النشاط؟ ولماذا؟

الوعي الذاتي
هدف التمرين:

القاء الضوء على بعض الجوانب في حياة كل فتاة ومناقشة هذه الجوانب مع المجموعة (وذلك من أجل

مساعدة الفتيات على مشاركة األشياء بحرية  ،باإلضافة إلى تذكيرهن بسرية وخصوصية النشاط) .فهذه

المناقشة سوف تساعد الفتيات على فهم بعضهن البعض بشكل أفضل.
المدة:
ّ

 32دقيقة

المواد:

ورق ،ورق صغير ،أقالم رصاص ،أقالم حبر ،أقالم ملونة وأقالم تخطيط ودبابيس.
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الخطوات:

.1

تكتب كل فتاة على قطعة ورق صغيرة بعض األمور عن نفسها ،على سبيل المثال :بعض
األشياء التي تحبها كاألفالم ،والكتب ،والهوايات ،واألماكن المفضلة لديها ،ومشاعرها في
لحظات معينة...

 .2بعد االنتهاء ،يمكن أن تلصق كل فتاة هذه الورقة على مالبسها باستخدام الدبابيس الخ؛
 .3يمكن أن تتبادل الفتاة ذلك مع باقي المجموعة.

المساعدة
هدف التمرين:

مساعدة الفتيات على ادراك أهمية مساعدة ومساندة بعضهن البعض خالل األوقات الصعبة.

المدة:
ّ

 42دقيقة

المواد:

ورق رسم أبيض ،طالء ،أقالم رصاص أو أقالم حبر ملونة ،مقصات ،غراء.

الخطوات:

 .1اطلبي من الفتيات أن يفكرن في وقت خالل العام الماضي احتجن فيه إلى مساعدة شخص
ما .اطلبي منهن أن َيضعن تصو اًر عن كيف ساعدهن هذا الشخص ،أو كيف قمن بمساعدة
شخص آخر -أو الشخص ذاته في فترة ماضية؛

 .2أسئلة لمناقشة جماعية:

 اخبرينا كيف ساعدك ذلك الشخص؟ كيف شعرت عندما ساعدك ذلك الشخص؟ وكيف شعرت عندما ساعدت شخص آخر؟ -لماذا من المهم الحصول على مساعدة أثناء األوقات الصعبة؟

 كيف ستقومين بمساعدة أشخاص آخرين أو صديقات ..الخ عندما يواجهن أوقات صعبةمشابهة في المستقبل؟
 -كيف تحبين أن يساعدك اآلخرين في مثل هذه المواقف؟

اإلضافية
ج .الحصص
ّ
20

اللمسات المريحة والغير مريحة


األهداف:

-

تحديد الفرق بين اللمسة/السر الجيد واللمسة/السر السيئ؛

-

التفكير في طرق للتعامل مع اللمسات/األسرار السيئة؛

-

معرفة المزيد عن خدمة إدارة الحاالت.



المواد:أوراق اللوح القالب ،أوراق  ،4Aدالء معنونة ،أقالم تخطيط ،قصاصات لمختلف اللمسات/األسرار لكل
مجموعة ،مواد نقل المعلومات والتعليم واالتصال.



مالحظات إلى الميسرة:

-

في هذه الدورة ،عليك مالحظة لغة جسد الفتيات ،حيث أن ردود الفعل ولغة جسد الفتيات قد تساعدنا على تحديد
النوعاإلجتماعي.
حاالت العنف القائم على
ّ

-

إذا تحدثت فتاة بصراحة عن تجربة شخصية ،تأكدي من تقديم الشكر لها واخبريها بأنك ستستمعين إليها على انفراد

-

الدولية لتوزيعها على الفتيات.
تحققي من وجود منشورات لجنة اإلنقاذ
ّ



مقدمة ( 5دقائق):

في نهاية الدورة.

تقدم
قولي التالي:
مرحبا ،اسمي ----وأنا من برنامج حماية وتمكين المرأة في لجنة االنقاذ الدولية ،وهي المنظمة نفسها التي ّ
ً
لكن التعليم .الفتيات من نفس فئتكم العمرية يأتين إلى المركز االجتماعي المحلي التابع للجنة اإلنقاذ الدولية للمشاركة في
األنشطة وحضور دورات التوعية .وبما أنكن تذهبن إلى المدارس ،رأينا أن تنظيم دورات توعية هنا هي فكرة جيدة ،لكن قبل أن
نبدأ ،دعونا نتعرف على بعضنا البعض.
 الفئة العمرية:14-11 :


كسر الجليد ( 11دقائق)



نشاط اللمسات المريجة واللمسات الغير مريحة ( 31دقيقة)


قولي التالي :أود أن اروي لكن قصة ندى التي تبلغ  12عاماً .كل يوم بعد انتهاء المدرسة ،تنتظر ندى والدتها في منزل
جارتها وليدة .وفي أحد األيام ،ذهبت وليدة إلى متجر البقالة وطلبت من أخيها سعيد أن يبقى مع ندى .وكان سعيد ينظر إلى
21

ندى بطريقة غريبة وابتدأ يقترب منها وحاول أن يلمس يديها ،فشعرت ندى بعدم االرتياح ،ولكنها ال تعلم إذا ما حدث هو أمر
طبيعي أم ال ومع من يمكنها التحدث عن هذا األمر.
اليوم سنساعد ندى على معرفة ما اذا كان أسلوب تعامل سعيد لمسة/نظرة مريجة أم لمسة/نظرة غير مريحة .هذه اللمسات قد
تنطبق على الرجال ،أو النساء ،أو األوالد ،أو الفتيات .ولكن اليوم نضع تركيزنا على ما يمكن أن يواجه الفتيات ونناقش معاً
بعض الطرق لمنع أو الرد على اللمسات الغير مريحة .هل هناك أي سؤال قبل أن نبدأ؟
قومي بما يلي :اطلبي من المشاركات تشكيل مجموعات من  4فتيات .وزعي على كل مجموعة قائمة بأنواع مختلفة من
اللمسات واطلبي من كل مجموعة تحديد أي لمسة تنتمي إلى أي دلو.
قومي أيضاً بتوزيع ورق أبيض لكتابة لمسات اضافية لم يتم ادراجها في القائمة .بعد االنتهاءُ ،مّري وأنت تحملين الدلو

وتحققي ما إذا وضعت الفتيات اللمسة الصحيحة في الدلو الصحيح .قومي بالتوضيح إذا لزم األمر.

اشرحي ما يلي :بعض هذه اللمسات قد تكون لمسات جيدة أو لمسات سيئة اعتماداً على سبب اللمسة.
تُعتبر اللمسة سيئة أو غير مريحة في حالة أن:
-

تجعل الفتاة تشعر بعدم االرتياح ،االحراج و/أو االرتباك.

-

يلمس شخص مكان في جسدها ال ترغب في أن تُلمس فيه.
تكون لمسة الشخص تحت مالبسها أو يدغدغها تحت مالبسها.

-

تجعلها تشعر بالخوف والقلق.

-

في كثير من األحيان تصدر اللمسات والنظرات السيئة عن أشخاص يطلبون من الفتاة أن ال تخبر أحداً بأنهم نظروا إليها أو
لمسوها بهذه الطريقة .كما تُمارس هذه اللمسات السيئة من قبل أشخاص قد يكونوا قريبين من الفتاة ومحل ثقة من قبلها .وعادة
حيرة ،ومن ثم إلى لمسة سيئة.
يحدث ذلك تدريجياً ،حيث تبدأ بلمسة جيدة في البداية وتتحول إلى لمسة ُم ّ
ويمكن أن يتعرض النساء ،الفتيات ،الرجال أو األوالد إلى اللمسات السيئة.
اطرحي األسئلة التالية:
-

ما الذي يجب أن تقوم به الفتاة عند التعرض للمسة ُمحيرة أو غير مريحة؟ (تأكدي أن إجابتهن ستكون إخبار

-

كيف يمكنها إخبار هذا الشخص؟ وماذا تقول؟

-

ولم ال؟
هل من السهل عليها إخبار شخص ما؟ َ
ما هي بعض األسباب التي قد تحول دون إخبارها أحداً؟

شخص يثقن به)

-
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-

اآلن بعد أن ناقشنا األمر معاً ،ما النصيحة التي سوف تقدمونها إلى ندى؟

قولي ما يلي :نحن جاهزات دائما لإلجابة على المزيد من األسئلة حول هذا الموضوع على انفراد أو ضمن مجموعة ،كما
ُ
يمكنكن إخبار أي فتاة أن تقوم باالتصال بنا على هاتفنا الخاص إذا كانت قد تعرضت للمسات و  /أو نظرات سيئة وترغب في

مناقشة األمر مع شخص بشكل سري.
قومي بما يلي :اطلبي من عاملة اجتماعية شرح خدمة إدارة الحاالت للفتيات .ثم قومي بتوزيع المنشور الخاص بخدمة إدارة
اإلجتماعية المتواجدة في المركز.
تحديات التحدث مع العاملة
ّ
الحاالت على الفتيات ،واشرحي لهن أنه بإمكان اللواتي يواجهن ّ
أنواع اللمسات
لمسات مريحة

لمسات غير مريحة

لمسات ُمحيرة

أم تحتضن ابنتها

قبلة تُشعر بعدم االرتياح

الركل

صديقان يتشابكان األيدي

الدغدغة

العض
ّ

تسرح شعر أختها بالفرشاة
شقيقة ّ

تشابك األيدي

اللكم

تربيت على الظهر من والدك

تدليك الظهر

لمس األجزاء الحساسة

فحص الطبيب في وجود األم

العناق

الصفع
القَرص

 الفئة العمرية:14-11 :
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نشاط األسرار السليمة والغير سليمة ( 31دقيقة)

كل يوم بعد المدرسة ،تنتظر ندى أمهّا عند
قولي ما يلي :أريد أن أتشارك
قصة ندى .تبلغ ندى من العمر  8سنواتّ .
ّ
معكن ّ
ُ

إضطرت وليدة للذهاب إلى السوق وأوصت أخيها سعيد بالبقاء مع ندى .بدأ سعيد بالنظر إلى
جارتها وليدة .في إحدى األيام،
ّ
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سر بينهما .شعرت ندى حينها بعدم اإلرتياح ولم تعلم إذا ما
وطالبا منها أن تبقي ذلك ًّا
التقرب منها
ً
ندى بطريقة غريبة محاوًال ّ
حصل معها طبيعيًّا أم ال أو من يجب عليها أن تبلّغ.

سر أو البوح به ألحد.
اليوم سنعمل على مساعدة ندى لتحديد إذا ما يجب عليها إبقاء ما جرى مع سعيد ًا
سر".
دعونا قبل ذلك ّ
نحدد ماذا نفهم بكلمة " ّ
أحدا ّإياه وال نتشاركه مع أحد.
إما أمر أخبرنا ً
ّ
إما شيء علمنا به أو شيء قمنا به ّ
السر عادة هو ّ
األول
قومي بما يلي :إفعلي خطّ بإستعمال قطعة قماش أو شريط طويل ّ
يمتد من ّأول الغرفة إلى أخرها بحيث يكون الجانب ّ
جيد.
ّ
الجيد واألخر ً
للسر الغير ّ
للسر ّ
ممثال ّ
ممثال ّ
جيد عبر الوقوف
لكن ًّا
لكن األن ً
جي ًدا أم غير ّ
سر ،حاولن تحديد إذا ما كان ّ
مرة أقول ّ
قولي :سأق أر ّ
ُ
عددا من األسرار وفي ك ّل ّ
السر.
المحددة لك ّل نوع من األسرار كما
عند الجوانب
ّ
يمكنكن الوقوف بالوسط إذا لم ّ
ّ
تكن متأكدات من نوع ّ

جيد؟
جيد\ غير ّ
السر ّ
تن الوقوف في هذا المكان بالتحديد؟ لماذا بر ّ
قرر ّ
أيكن هذا ّ
اطرحي األسئلة التالية :لماذا ّ
السر سليم حين:
جيد وسليم وبعضها األخر ليس
صحي أو ّ
إشرحي :بعض هذه األسرار هو ّ
جيد .يعتبر ّ
ّ
-

حضرها لها أقرانها لعيد ميالدها.
يطلب ً
أحدا من فتاة ما ّأال تخبر صديقتها بالمفاجئة التي ّ
شخصي بهدف تلقّي الدعم دون مشاركة الموضوع مع أحد.
أحدا فتاة ما موضوع
ُيخبر ً
ّ

جيد أو سليم ،عندما:
السر غير ّ
يعتبر ّ
-

-

يسبب لها
يخبر ً
أحدا الفتاة أو يفعل لها شيئ غير ُمريح ويطلب منها عدم مشاركته أو حينما تشهد الفتاة على فعل ّ
ويطلب منها التكتّم عنه.
عدم اإلرتياح والخجل ُ

السر.
ّ
يهدد ً
أحدا الفتاة بأنها ستكون غير سعيدة في حال أفشت ّ

-

سر.
بأال تبقي الحادثة التي جرت ًّا
تشعر الفتاة بالتهديد والخوف عندما يقول لها أحدهم ّ

-

سر.
المقربين من الفتاة في بعض األحيان أن تبقي ما جرى ًّا
ممكن أن يطلب بعض األشخاص ّ

-

غالبا ما تكون
السيدات لمواقف ُيطلب منهم فيها إبقاء بعض األمور ًّا
يتعرض ك ّل من الفتيات والفتية و ّ
سر وهي ً
قد ّ

أسرار تُشعر بعدم اإلرتياح.
اطرحي األسئلة التالية:
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-

السر؟
ماذا بر ّ
أيكن على الفتاة أن تفعل في حال شعرت بالتهديد أو عدم اإلرتياح عندما يطلب أحد منها عدم إفشاء ّ

-

كيف يمكنها إخبار أحد ما؟ ماذا يمكن أن تقول؟

-

هل من السهل على الفتاة أن تُبلغ أحد؟ لما ال؟

-

األن بعدما ناقشنا ك ّل ذلك سويًّا ،ماذا ستقلن لندى؟

يتضمن إخبار أحد يثقن به).
أن جواب الفتيات
(تأكدي من ّ
ّ

يمكنكن
فردي أو ضمن المجموعة.
بشكل
متوفرين لإلجابة عن األسئلة المتعلّقة بمواضيع شبيهة سواء
ّ
ّ
ّ
ُ
قولي :نحن ً
دائما ّ
سر ما
أي أحد
كذلك األمر إخبار ّأية فتاة تعرفنها ّ
بأن يمكنها اإلتصال على خطّنا الساخن في حال طلب منها ّ
التكتم عن ّ
ّ
سري وأمن مع أحد.
وتود
ّ
التحدث عنه بشكل ّ
ُيشعرها بعدم اإلرتياح ّ

الحصة عن خدمة إدارة الحاالت .اعطي
اإلجتماعية في المركز كي تشرح للفتيات في نهاية
قومي بالتنسيق مع العاملة
ّ
ّ
التحدث
بأن في حال ّأية فتاة كانت تواجه مشكلة ما يمكنها
الفتيات المنشورات
ّ
لهن ّ
الخاصة بخدمة إدارة الحاالت واشرحي ّ
ّ

اإلجتماعية في المركز.
مع العاملة
ّ

أسرار جيدة وسليمة

أسرار غير جيدة و غير سليمة

جاءا
أمنا في هدية بمناسية عيد مولدها.ال تخبريها ر ً
شاهدت فتاة زميلتها في الصف وهي تسرق المال من محفظة سوف نفاجئ ّ

األستاذ .طلبت الزميلة منها بأن ال تخبر أحد عن الموضوع.

بهذا األمر.

طلب الناطور من فتاة أن تدخل إلى غرفته ليعطيها سوف نذهب إلى البحر في عطلة نهاية األسبوع .ال تخبر أقاربك
سر بينهما.
الحلوى.وطلب منها بأن تبقي األمر ًا

و إال ستفسد المفاجأة.

أحد الفتيان ّقبل إبنة الجيران على خدها و طلب منها عدم إخبار أخبرتني جارتي بأن أخاها قد نجح في اإلمتحان و بأنها سوف

أحد بهذه القبلة.

تعد له حفلة كمفاجئة له.

تبدل مالبسها أمامه و طلبت مني صديقتي أن أعيرها فستاني األحمر لكي تلبسه في
أحد الفتيان طلب من إبنة الجيران بأن ّ
طلب منها عدم إخبار ذلك أحد باألمر.

حفل زواج أخيها ألنها لم تجد أي فستان لترتديه وطلبت مني أن
ال أخبر أحد بهذا األمر ألنها ال تريد أن يعرف أحد بأنها إستعارة
فستانا.
ً
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جعل أحد أقرباء فتاة تبكي وهددها بعدم بإخبار أحد بهذا األمر.

بأنها منزعجة من الجدال الدائم مع أهلها حول
أخبرتني قريبتي ّ

موضوع معين و سألتني ماذا يجدر بها أن تتصرف وطلبت بأن
ال أخبر أحد بالموضوع العائلي الذي أخبرتني ّإياه .
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المهن :مهنتك الحلم


الهدف:

 أن يقيم نقدياً الفتيات والفتيان المهنة الحلم بالنسبة لهم والمعايير االجتماعية التي تؤثر في اختياراتهم؛ أن يعرف الفتيات والفتيان ان كل المهن يمكن اختيارها من قبلهم هما االثنين على حد سواء.

الوقت :ساعة ونصف



سماعت طبيب
المواد :ورق ّ
قالب ٬علبتين من أقالم التلوين الحبرّ ٬
الملونة ٬زّيين طبيبّ ٬
قبعة ٬رزمة من األوراق ّ
قبعتين طاهي ٬نظارتين مربعتين ٬حقيبتين يستخدمها رجال األعمال ٬لوحين
على شكل لعبة ٬قبعتين كابتين طيران٬
ّ

كباسات٬
مقص ٬غراء ٬أقمشة
متعدد األلوان٬
موسيقية ٬ورق كريبون
رسم ٬لعبتان على شكل ألة
ّ
ّ
متعدد األلوانّ ٬
ّ
ّ

وكامي ار بوالرويد أو فورّية.


مالحظة للميسرة  :ابدئي النشاط بعد شرح المناسبة التي في سياقها يتم تنفيذ النشاط وهي اليوم العالمي للمرأة .اذا لم
يسبق شرح قصة اليوم العاللمي للمرأة من قبل :

قولي :اليوم العالمي للمرأة يحتفل به في الثامن من شهر آذار كل سنة في كل انحاء العالم .االحتفال في كل بلد يركز على
اهتمامات البلد اي على االولويات التي يجب االشارة اليها بهذه المناسبة .في الماضي بدأ االحتفال في الواليات المتحدة
كحدث سياسي ومن ثم انتشر في العالم اجمع .هذا اليوم بات مناسبة للناس كي يعبروا ولنشر التوعية حول اهمية المساواة بين
الرجل والمرأة وبين الفتيان والفتيات.


كسر الجليد:



الوقت 12 :دقايق



المواد المطلوبة :ملف اوراق مرفقا باسماء الحيوانات وقبعة.

افعلي::تسحب المشاركات من القبعة ورقة حيث يوجد اسماء الحيوانات مكتوبة (اذا اردتم  4مجموعات من الفتيات لها 4
اسماء حيوانات مختلفة).
قولي :اريد منكن المشي في الغرفة ببطئ ومن ثم تقليد اصوات الحيوانات لالسماء المكتوبة على االوراق التي قد اخترتوها من
القبعة .ابحث وجد الشريك الذي لدية ذات الحيوان في المجموعة .المجموعة التي تنتهي اوال تكون هي الرابحة.
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تذكر ان المجموعات التي ستكون فيها هي المجموعة التي ستكمل معها بقية النشاط.


المهنة:



الوقت :ساعة وعشرون دقيقة.



قالب ٬علبتين من أقالم التلوين الحبر٬
حضر مسبقًا) ٬ورق ّ
القبعة (تُ ّ
المواد :األوراق المكتوب عليها أسماء المهن مع ّ

قبعتين طاهي ٬نظارتين مربعتين ٬حقيبتين
سماعت طبيب على شكل لعبة ٬قبعتين كابتين طيران٬
ّ
زّيين طبيبّ ٬
مقص ٬غراء٬
متعدد األلوان٬
موسيقية ٬ورق كريبون
يستخدمها رجال األعمال ٬لوحين رسم ٬لعبتان على شكل ألة
ّ
ّ
ّ
كباسات ٬وكامي ار بوالرويد أو فورّية
أقمشة ّ
متعدد األلوانّ ٬

قولي :منذ السنين االولى الجميع ُيسأل ذات السؤال :ماذا تريد او تريدين ان تعمل عندما تكبر؟ أحيانا ال يكون لدينا أي فكرة
عن االختيار واحيانا نختار مهنة لكن فيما بعد نغيرها .غير انه في اغلب االوقات الكثير من االشياء في حياتنا والعديد من

الظروف تؤثر على اختياراتنا وق ارراتنا او ال تدعنا نحقق احالمنا او احيانا تؤثر على اختياراتنا بطريقة ايجابية .سننظر الى
البعض من هذه الظروف او التحديات التي قد ثؤثر على اختياراتنا لكن ايضا سنحاول ان نكون ذاك الشخص ان نقوم بهذا
المهنة الحلم اليوم!
إسألي :عندما كنت صغي ار ما كان جوابك لهذا الموضوع :ماذا تريد ان تعمل عندمل تكبر؟
اعطي للفتيات الوقت للتعبير عن عن تجاربهن السابقة واختياراتهم؟ ضعي في متناول الفتيات االقالم
افعلي :كل مجموعة (هي المجموعة التي تم تكشيلها خالل فقرة كسر الجليد السابقة) تسحب ورقتين من القبعة .في القعبة يوجد
اوراق ُكتب عليها اسماء مهن مختلفة (طبيب ،معلمة ،معلمة في حضانة اطفال ،سائق الباص ،مهندس\ة ،طباخ\ة ،ممرض\ة،
رئيس\ة بلدية ،رائد\ة فضاء ،طيار \ة ).
قولي :كل مجموعة تختار مهنتين .فكري بالمهنة التي اخترتها واالشخاص الذين باستطاعتهم القيام بهذا المهنة .ناقش مع
زم الء المجموعة كيف يكون هذا الشخص المناسب لهذه المهنة ،ما الذي يرتدي للعمل؟ ماهو الشكل او الهيئة التي هو عليها
والتي تتناسب مع الشخصية التي تحتاجها للقيام بهذه المهنة؟ من خالل الرسم االفضل ان يجعلنا نرى الوجه والهيئة الجسدية
للشخص الذي نرسم.
افعلي :توزيع لكل مجموعة من المشاركين اوراق فليب تشارت.
قولي :ارسم خط في وسط ورقة الفليب تشارت واجعل كل قسم لمهنة وترسم عليها ما سبق وورد اعاله.
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افعلي :اطلب ان تعرض كل مجموعة اوراق الفليب تشارت حيث تشرح وتقدم المهن والصفات التي هن اتفقن عليها ورسموها.


مالحظة للميسرة :في الغالب الفتيات سيخترن الصفات والجندر للمهن الذي يرونه في المجتمع وفي حياتهم اليومية.
تأكد من مالحظة هذا االمر وناقش مع الفتيات باالعتماد على ما يلي:



نقاش:

حضر ورقة فليب تشارت واقسمها الى قسمين :نساء ورجال .عند اعطاء المشاركين اجباتهم حاول ان تكتب كل الصفات
والكلمات التي استخدمها الفتيات لوصف شخصيات الفتيات والفتيان تحت كل قسم منها( .مالحظة عن الكلمات التي يمكن
استخدامها مثال لوصف الرجال :ذكي ،المعيل الذي ياتي بالمال اما للنساء فهي الرعاية ،الحب ،القل اكماال لتعليمهن)...
الفتيات قد يعطين صفات ايجابية للفتيات مثل ان يقلن بان الفتاة ذكية ،نشيطة ،قوية .ال تتجاهل بل اكتب كل ما يأتين على
ذكره في كل قسم.
اسألي:
-

ما الشيء الذي يجعل كل مجموعة تختار بان تختار هذه المهنة للفتيات او للفتيان حصرا؟

-

لماذا تعتقدين بان الفتيات ال يمكهن القيام بهذه المهنة (اسم المهنة)؟

-

لما ذا تعتقدين بان الفتيات غير قادرات على القيام بهذه المهنة (استخدم الصفة التي رددنها الفتيات)؟

-

ما الذي يحتجنه الفتيات للقيام بالمهن التي يستطيع الرجال القيام بها؟

قولي :من الصحيح بأنه في المجتمع المحيط بنا الناس يمارسون المهن ذاتها التي غالباً ما يقوم بها النساء وفي بعض
االحيان الرجال فقط يستطيعون القيام بها (الرجال كاطباء ،النساء كمعلمات في الحضانة).
الفتيات والفتيان منذ والدتهم ُيقال لهم ما عليهم القيام به واليستطيعون في الغالب القيام بما هوممنوع عليهم كفتيات او فتيان
اتخاذ القرار لما يريدون القايم به في المستقبل.

ايضاّ عندما تمر العائالت بمصاعب مالية قد تؤثر على امكانية اكمال الفتيان والفتيات دراستهم وبالتالي على تحقيق الحلم.


مالحظة للميسرة :من المهم ان تترك مساحة للنقاش وتحاول انتوضح االفكار الخاطئة خالل النشاط:

 المجتمع يؤثر على القرارت واالختبارات للنساء والرجال التي يكون لها أثر على ما يفكر به الفتيان والفتيات بأنه ممكن انيقومون به وما ال يمكن القيام به .من خالل المجتمع نقصد الناس المحيطين بنا واالماكن التي نقصدها .مثال اذا فتاة ارادت ان
تقوم بعمل صبي (طبيب او ميكانيكي) العديد من االشخاص محيطين بها يقولون لها بان هذه مهنة صبي وكفتاة ال يمكنك
القيام بها وهذا من الممكن ان يؤثر بها وبخياراتها.
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 ال يوجد أي شيء مانع بيولوجي او فيزولوجي يحد من الفتيات او الفتيان من العمل بأي مهنة معينة( .مثال .اذا هناك مهنةتتطلب من الشخص ان يكون فيزيائيا قوي االثنين الرجال والنساء لديهم القابلية للتدرب ويصبحون لديهم الكفاءة واالهلية للقيام
بهذا العمل.


ابتكار الزي الخاص بالمهنة الحلم:

قولي :ان تحقق حلمك ليس باالمر السهل .كما الحظنا في االنشطة السابقة من الممكن ان نواجه العديد من المصاعب.
بالرغم من ذلك ال يجب ان ننسى كل شيء ممكن وهكذا يمكننا تحقيق المهنة الحلم الن المصاعب يمكن ان نتعامل معها
وتنتهي غالبا وان كانت هناك مصاعب مالية او ان كان من احد يقول بأن هناك مهن للفتيان فقط واخرى للفتيات فقط.
افعلي :ضع في متناول يد الفتيات فليب شارت واقالم تلوين مائية 2 ،قميص للطبيب 2 ،سماعة الطبيب الطبيب 2 ،قبعة
طيار 2 ،قبعة طباخ 2 ،نظارات مربعة 2 ،حقيبة رجال االعمال 2 ،لوحة جدار 2 ،آلة موسيقية من مختلف االوان واالقمشة
الورقية ،مقص ،السق ،اقمشة ملونة ،كابسة.
قولي :من خالل هذه المواد يمكنك ابتكار الزي المناسب لمهنتك وارتدائه.
افعلي :اعطي للمشاركات\ين المساحة الكافية والوقت المناسب البتكار الزي المناسب لهم واسألهم ان كان باستطعتنا اخذ صور
مع الزي الذي تمت صناعته في حين نركز على ان الصورة لهم وستكون لهم كذكرى لهذا النشاط ولمهنتهم الحلم.
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العالقات السليمة وعالقات الحب السليمة


األهداف :توضيح مفهوم العالقات والفرق بين عالقة الحب السليمة وغير السليمة إضافة الى كيفية التحديد



المواد :أوراق  ، 3Aأوراق  ، 4Aأقالم ملونة وأقالم رصاص ،بطاقات التعبير عن عالقة الحب بين كريم وسميرة،

واالستجابة للعالقات الغير سليمة من جانب الفتاة.

ّقبعة ،قصة مصورة عن خليل ونهلة ،أقالم تخطيط ،لوح ورقي قالّب ،سيناريوهات لعب دور خليل ونهلة ،ومنشور
الدولية.
لجنة اإلنقاذ
ّ



مالحظة :تذكير المشاركات خالل الجلسة بدور العاملة االجتماعية فهي الشخص الذي تستطيع الفتيات اللجوء اليها



كسر الجليد (  11دقائق)



النشاط  :1العالقات المحيطة بنا (  41دقيقة)

للتحدث عن المخاوف والتحديات التي تواجههن.

قولي التالي :لقد طلبتم سابقاً تخصيص جلسة لمناقشة الحب .واليوم سوف نبحث معاً في هذا الموضوع وفي العالقات
المحيطة بنا لنكتشف الفرق بين العالقة السليمة وغير السليمة؟
اطرحي السؤال التالي :أال تزلن مهتمات بمناقشة هذا الموضوع؟


مالحظة :من المهم التأكد من أن جميع الفتيات ال يزلن راغبات في مناقشة هذا الموضوع .ومن األفضل تذكير
يحق لكل فتاة مغادرة الغرفة إذا كانت تشعر بعدم االرتياح لمناقشة هذا
المشاركات باتفاقّية المجموعة واإلشارة إلى أنه ّ
الموضوع.

قومي بما يلي:
-

اطلبي من الفتيات تشكيل مجموعات من إثنين.

-

قدمي ورقة  3Aإلى كل مجموعة واطلبي من الفتيات رسم فتاة بدون ذكر أسمائهن أو التعبير عن أي شيء شخصي،
ّ
وانما خلق شخصية مع التركيز على التالي:

-

اسم الشخصية/عمرها

-

األشخاص المحيطون بها؛ ويشمل ذلك األشخاص الذين تعيش معهم ،واألشخاص الذين ترغب في تمضية الوقت

معهم ،واألشخاص الذين تحبهم ،واألشخاص الذين ال تحبهم كثي اًر ،وأي شخص آخر يمكن أن تكون الفتاة على
اتصال به.
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-

اطلبي من كل مجموعة تقديم رسمها وقومي بإجراء المناقشة التالية:



حديث الفتيات:

-

تم تقديمها؟
ما هي العالقات المختلفة التي ّ
هل هناك أي عالقات أخرى يمكن أن تكون موجودة في حياة الفتاة؟

-

محبة أو كره شخص ما؟
ما هو السبب الذي يدفع الفتاة إلى ّ

-

قولي التالي:
يختبر كل شخص في حياته أنواعاً مختلفة من العالقات .والعالقة هي الصلة التي تربط شخص بشخص آخر أو مجموعة
أخرى ،وتتخذ تلك العالقات أشكاال مختلفة :بعيدة أو وثيقة أو ما بين االثنين وقد يكون لها أثر إيجابي أو سلبي أو ال يكون لها
أي أثر على حياتنا إطالقاً .والشك أن العالقات التي ذكرتموها في مجموعاتكن هي مثال على ذلك .فالعالقات يمكن أن تكون
ما بين األصدقاء ،واألهل ،واألساتذة ،والزوج /الزوجة ،وأبناء العم إلخ.


الحب؟ ( 35دقيقة)
النشاط  :2ما هو
ّ

التطرق إلى أنواعها المختلفة ،سوف نتحدث معاً عن الحب.
قولي التالي :اآلن بعد أن قمنا بتعريف معنى العالقة و ّ
حب الفتاة لصديقاتها
اطرحي السؤال التالي :ماذا يعني الحب بالنسبة لفتاة في عمرك ّن؟ (يجب ّ
حث الفتيات على النظر في ّ

حب الشريك المحتمل المستقبلي  /الحالي).
وأفراد األسرة إذا لم يذكرن ذلك ،إضافة الى ّ

التعمق أكثر في الموضوع ،سوف نبحث معاً في
طرحتُ َّن معاني مختلفة مثيرة لالهتمام عن الحب .وبهدف
قولي التالي :لقد َ
ّ
مختلف تعابير الحب التي تمثّل العالقة بين كريم وسميرة.

وحب لبعضهما البعض.
الحي ذاته .وقد تطورت بينهما مؤخ اًر عالقة صداقة
يعيش كريم وسميرة في
ّ
ّ
قومي بما يلي:
-

أطلبي من المشاركات تشكيل مجموعتين؛

-

قدمي مجموعة من بطاقات " تعابير الحب" إلى كل مجموعة؛

-

اطلبي منهن تحديد التعابير األكثر أهمية في العالقة بين كريم وسميرة مع ذكر السبب .يمكنهن أيضاً إضافة أفكارهن

-

عندما تنتهي الفتيات من النقاش ،يجب دعوة الجميع إلى عقد دائرة كاملة وتبادل األفكار مع المجموعة األوسع.

الخاصة؛
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قولي التالي:
-

يتوقع األشخاص أمور مختلفة من العالقة .فالبعض يبحث أحياناً عن الحب واألمن والرفقة كما يمكن أن يشمل أمو اًر

-

تجدر اإلشارة أنه وبصرف النظر عن أسباب الدخول في تلك العالقات ،هناك بعض العناصر المهمة لضمان المنفعة

أخرى في احيان أخرى.

المتبادلة لكال الشريكين من العالقة .وتشمل األمور التي ذكرتموها سابقاً.

-

تكتشف الفتاة أحياناً أن الشريك الذي اختارته أو تم اختياره لها ال يلبي توقعاتها وربما ال يبادلها الحب.

ناقشنا صفات الصديق المثالي في دورة سابقة حول األصدقاء وما نتوقعه منهم .ينطبق األمر ذاته على العالقات،

من األفضل أن تختار الفتاة شريكاً يتمتع ببعض الصفات التي تعتبرها مهمة.
-

عندما ال يحق للفتاة اختيار شريكها ،يجب أن تُعلم من يتخذ القرار عنها الصفات المهمة في الشريك برأيها.
قد تشعر الفتيات اللواتي يجدن أنفسهن في مواقف مماثلة أنهن غير قادرات على التحدث إلى أي شخص عن هذا

الموضوع ،ولكن من المهم أن َي َّ
تمكن من تحديد أشخاص /أماكن ُيمكنهُّن اللجوء إليها للحصول على المشورة ،مثل
العاملة االجتماعية.
قومي بما يلي :قدمي للفتيات المعلومات حول الخدمات المتوفرة في المكان اآلمن (استعيني بعاملة اجتماعية إذا أمكن) ،وال
لهن منشور إدارة الحالة.
سيما إدارة الحالة وقدمي ّ


النشاط  :3العالقات السليمة وغير السليمة ( 25دقيقة)

قولي التالي:
َّ
خيلتكن.
 سوف نقوم بنشاط يستوجب استخدام ُم ِقفن وانتشرن في الغرفة .سوف أق أر علي ُك ّن قصة قصيرة عن فتاة.ضعن أنفسكن في مكان هذه الفتاة.
 َقدمي قطعة ورقية صغيرة إلى كل فتاة.
قومي بما يليّ :
قولي التالي:
-

تمثّل هذه القطعة الورقية تقدير الفتاة لذاتها في هذه القصة( .تأكد من أن الفتيات يعرفن ما هو تقدير الذات أو الثقة
بالنفس).

1

 1تقدير الذات هو مصطلح يُستخدم لوصف التقييم العاطفي الشامل لقيمة الشخص الخاصة ٬إنه حُكم الشخص وانطباعه على
ذاته.
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-

أريد أن تستمعن إلى أي إهانات أو إساءات .وفي كل مرة تسمعن كالماً من شأنه أن ُيشعر الفتاة بالسوء ،تُمزقن زاوية
صغيرة من الورقة وترمينها على األرض.

-

ويستخدم لتوضيح العالقة السليمة ،ولكنه ال يمثّل جميع المواقف.
تَذ ّكرن أن السيناريو التالي هو مثال فحسب ُ

خليل ونهلة
خليل ونهلة أوالد عم .انتقلت نهلة مؤخراً إلى الشارع ذاته الذي يقيم فيه خليل وراحا يقضيان وقتا ً طويالً معا ً .قال
خليل لنهلة أنها ليست شديدة الذكاء ٬والفتيان فقط هم األذكياء .كان خليل يقول لنهلة بأنه يجب عليها أن تبقى في
المنزل وال تخرج وتلعب أبداً في الحيّ ألنها فتاة .وكلما كان يراها تلعب مع أصدقائها أو تبدو سعيدة ٬كان يغضب
ويقول لها أموراً مسيئة ٬مثالً "ال أحد يحبك" وهي محظوظة ألنه يتحدث إليها ويجب أن تكون ممتنة عندما يعاملها
ف أحيانا ً ألن ال أحد سواه سيعاملها بلطف .وفي أحد األيام ٬طلب خليل من نهلة أن تحضر له بعض الحلوى٬
بلط ٍ
ولكنها نسيت وفقد خليل أعصابه ودفع نهلة بقوة .وراح يقول لها بأنها شديدة النسيان وبال فائدة وهي المذنبة
والمُالمة ألنه دفعها.

قومي بما يلي :عندما تنتهي من قراءة القصة ،يجب أن يكون بيد كل فتاة قطعة صغيرة جداً من الورقة أو هي ال تحمل أي
ورقة بيدها .أطلب من الفتيات أن يرفعن القطعة المتبقية من الورقة ليراها الجميع.


حديث الفتيات:

-

قن قطعاً من الورقة التي تحملنه؟
كيف شعرت ّن وأنت ّن تمز ّ
هل تتواجد أي من الخصائص التي عرضناها في النشاط السابق في العالقة بين نهلة وخليل؟

-

قولي التالي :العالقة الخاصة السليمة تشبه تماماً الصداقة السليمة .فيجب أن يكون كال الشخصين متساويين ويتم التعامل
بينهما على نحو الئق.

اطرحي السؤال التالي:ما هي بعض خصائص العالقة غير السليمة؟
قولي التالي :في العالقة غير السليمة:

-

أحد الشخصين يتخذ الق اررات عن الشخص اآلخر دون أن يكون اآلخر موافقاً على تلك الق اررات.

أحد الشخصين ُيهين اآلخر ويسخر منه.
أحد الشخصين يضرب اآلخر أو يؤذيه جسدياً.
أحد الشخصين ليس أهالً للثقة.

-

أحد الشخصين ال يحترم اآلخر.

-

الشخصان مسؤوالن عن الحفاظ على عالقة سليمة بينهما.

-

أحد الشخصين يجبر اآلخر على القيام بأمور ال يرتاح إليها.
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-

يعرض اآلخر إلى مخاطر بدنية أو عاطفية.
أحد الشخصين ّ
أحد الشخصين يسعى إلى جذب االنتباه أو السعي إلى الحصول على االهتمام بطريقة خطرة.



إستراحة /لعبة (  15دقيقة)



النشاط  :4لعب أدوار خليل ونهلة 35( :دقيقة)

قولي التالي :اآلن بعد أن سمعتن الجزء األول من قصة نهلة ،سوف تَضعن النهاية.
قومي بما يلي :اطلبي من المشاركات تشكيل  4مجموعات .وأعطي سيناريو لكل مجموعة لتقديمه امام المجموعة األوسع.
المجموعة :1
أنت صديقة نهلة وقد لجأت إليك لتخبرك عن بعض المشاكل التي تواجهها مع خليل ،فما النصيحة التي تقدمينها لها؟
المجموعة :2
أنتن مجموعة من الفتيات المتطوعات في المركز االجتماعي .طلب الموظفون منكن وضع ملصق للفتيات للتوعية الخاصة
ص ِممن ملصق واعرضنه الحقاً على المجموعة األكبر.
بالعالقات السليمة وغير السليمةَ .
المجموعة :3
أنت نهلة وقررت التحدث إلى خليل عن تأثير تصرفاته تجاهك .فلتتدرب كل واحدة منكن على ما ستقوله لخليل.
المجموعة :4
أنت نهلة وقررت إخبار شخص ما عن مشاكلك مع خليل .فلتتدرب كل واحدة منكن على ما ستقوله والى من ستلجأ.


دردشة الفتيات:
-

إذا صادفتن فتاة تعرفونها تعاني من نفس المشكلة ،فإلى من يمكن أن تلجأ؟

-

قومي بما يلي :أكتبي على اللوح الورقي القالب ،المقترحات التي تقدمت بها الفتيات حول األماكن  /األشخاص
الذين يمكن أن تلجأ إليهم الفتاة .واذا لم تأتي الفتيات على ذكر العاملة االجتماعية ،فتأكدي من إضافتها وتذكيرهن
بالمعلومات المقدمة في نهاية النشاط .1
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عبر عن الحب
النشاط  :5كيف ُن ّ

قولي التالي :سوف أخبركن قصة سمية ومن ثم سوف نفكر ضمن مجموعات صغيرة في طريقة لمساعدتها.
"سمية فتاة في السابعة عشر من عمرها ،وهي معجبة بشقيق صديقتها زينب .في الواقع ،منذ أن التقت شكيب ،عرفت أنها
سترغب في تمضية المزيد من الوقت معه .ولكنها ال تعرف كيف تمضي قدماً".
قومي بما يلي :تشكيل مجموعات من المشاركات واطلبي إليهن التفكير في طرق تسمح لسمية بإظهار اهتمامها بشكيب ولفت
انتباهه.


حديث الفتيات:
-



ما هي الطريقة السليمة إلظهار االهتمام بشخص ما برأيك ّن؟
ما هي الطريقة السليمة للفت انتباه شخص آخر برأيك ّن؟

هل يمكن للفتاة أن تُظهر وتتلقى المحبة من شخص آخر؟

مالحظة:

يعرضن
من المهم جداً أن تعرفي أنه ليس هناك طريقة صحيحة أو طريقة خاطئة لطلب االهتمام  /الحب ،طالما أن الفتيات ال ّ
أنفسهن أو اآلخرين للخطر.

تعرض نفسها للخطر.
مثالً :إذا كانت الفتاة تستقل وسيلة نقل غير آمنة للذهاب ولقاء شخص معجبة به ،فهي بذلك ّ
ومن المهم جداً أن تفكر الفتيات وحدهن بالنتائج اإليجابية والسلبية لكل قرار يتخذنه للفت االنتباه .فالحل بالنسبة إلحدى
الفتيات قد ال ينطبق على األخريات.
يجب االنتباه إلى عدم جعل الفتيات يشعرن بالسوء أو الحكم عليهن ويجب بالتالي خلق بيئة خالية من األحكام.
كما يجب الحرص على احترام الفتيات آلراء بعضهن وعدم تعريض أنفسهن للخطر .ومن المهم التحدث إلى الفتيات اللواتي قد
يفصحن عن شيء يخصهن في نهاية الدورة واحالتهن إلى إدارة الحاالت.


الرسائل الرئيسية:
-

طلب الدعم من أشخاص تَثقن بهم عند الحاجة.

-

التأكد من أن األشخاص الذين تلجأن إليهم هم محل ثقة ويحافظون على السرية.
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-



أخذ الصحة الجسدية بعين االعتبار دائماً.

النشاط الختامي ( 11دقائق)

التعبير عن الحب لآلخر في النشاط :2
يعتني كريم وسميرة ببعضهما البعض إذا مرض أحدهما

إذا تعرض كريم أو سميرة للمضايقة من قبل الفتيان أو الفتيات
في الشارع ،يدافعان عن بعضهما البعض

يستمع كريم وسميرة لبعضهما البعض إذا كان أحدهما حزيناً كريم صادق مع سميرة وسميرة ال تكذب على كريم
أو منزعجاً
وقت ممتعاً
يلعب كريم وسميرة معاً ويقضيان ً

يأخذ كريم وسميرة رأي بعضهما حول الق اررات التي سوف
يتخذونها

إذا لم يلتقي كريم أو سميرة في
الحي ،يسأل أحدهما عن يفهم كريم وسميرة بعضهما البعض إذا كان أحدهما غاضباً
ّ
اآلخر

37

قصة مالله
ّ



المدة :ساعة و 22دقيقة
ّ



المتوفرة في المنطقة
بوية والمدارس
المواد :الصور ٬حاسوب ٬جهاز عرض أو بروجيكتور ٬الفيديو ٬قائمة بالخدمات التر ّ
ّ



يتم
يسر
بأن
مالحظة
ّ
للميسرة :إبدأي النشاط بالتفسير للفتيات ّ
الحصة ستُ ّ
ّ
ّ
معهن بمناسبة حملة ال 11يوم ٬إذا لم ّ

لمشاركتها مع الفتيات.

الرشح عن هذه الحملة مسبقًا قولي 16 :عشرة يوماً من المناصرة هي حملية عالمية .تهتدف الى التوعية حول المخاطر
التي تواجهها النساء والفتيات والمناصرة للتخفيف من تلك المخاطر .كل سنة يتم اختيار موضوع معين .وهذه السنة تم
اختيار موضوع التعليم خالل االزمات.


القصة 31 :دقيقة  -الفيديو 3 :دقائق):
قصة مالله ( ّ



مالحظات للميسرة:
-

ستروين قصة ماللة كجزء من نشاط سيتضمن استخدام الصور .في نهاية النشاط ستم عرض فيديو في حال توفره.
وفي حال لم عدم تمكنك من استخدام الفيديو يمكنك فقط تالوة القصة ومن ثم االنتقال مباشرة الى جلسة النقاش.

-

أي
في حال أردنا األمهّات أو الفتيات معرفة من هي الجماعات التي هاجمت مالله والمدرسةّ ٬
يفضل عدم ذكر ّ
اقعهن وينتج عن ذلك بالتالي نقاشات أخرى٬
أسماء أو الداللة على ّأية تنظيمات ألن المشاركات قد يربطن ذلك بو ّ
أضطر األمر.
األساسي إذا
حاولي إعادة المجموعة للموضوع
ّ
ّ

قولي( :الصورة رقم  :)1اسمي مالله وولدت في  12تموذ ( 1997الصورة رقم  2و )3في مينغورا ،في منطقة وادي سوات
الواقعه في الشمال الغربي لباكستان.

والدي ،زودين يوسفزاي اسماني على اسم سيدة اسمها مالله .وهي بطلة افغانية باكستان حيث ساعدت الناس على االنتصار
في حربهم ضد البريطانيين.
كان لوادي مدرسة بجانب المنزل وكنت احب الذهاب الي هناك.
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في كانون الثاني  ،2229بعض المجموعات دخلت بلدتي ومنعت الفتيات من الذهاب الى المدرسة.
في اليوم الثاني قررت ان اذهب الى المدرسة بغض النظر عن هذا الحظر (أي المنع) ولكن فقط  11طالبة جاءت الى الصف
الذي كان يضم  .27صديقاتي الثالثة تركن البلدة مع عائالتهن بسبب ذل لك الحظر أيضاً.

بعد مرور أسبوعين" ،كنت بمزاج سيئ عندما ذهبت الى المدرسة وذلك بسبب بدء عطلة الشتاء من الغد .المدير أعلن العطلة
ولكنه لم يذكر تاريخ اليوم الذي سيعيد فيه فتح المدرسة .وهذا كان يحصل للمرة االولى.
في الماض كان يوم اعادة فتح المدرسة يذك بشكل واضح .المدير لم يوضح لنا السبب الذي دفع به الى عدم البوح عن موعد
فتح المدرسة بعد العطلة.

هذه المرة ،الفتيات لم يكن متحمسات بشأن العطلة النهن علمن ( بأنه من الممكن أن ال تفتح المدرسة من جديد) .بعض

الفتي ات المتفائالت بشأن عودة فتح المدرسة من جديد في شهر شباط لكن البعض االخر قال بأن العائالت قد قررت (أن تغادر
البلدة).
بما أن ذلك اليوم كان آخر يوما لنا في المدرسة ،قد قررنا أن نلعب قليالً في الملعب أكثر من المعتاد .كنت أفكر بأن يوما ما
ستفتح من جديد لكن حين مغادرتي نظرت الى البناء وكأنني لن أعود مرة ثانية".

(الصورة  4و )5والدي وأنا "تلقينا تهديداً لكننا تابعنا التكلم عن الحق في التعليم" للفتيات .كنت قد " ظهرت وبصورة مميزه في
وثائقي لصحيفة معروفة.

في  9تشرين أول ، 2212عندما (كنت) مغادرة من المنزل الى المدرسة (مع أصدقائي) ،دخل باص المدرسة رجل مسلح

ومقنع وناداني بإسمي .أصابني برصاصة واحده  .واثنين من اصدقائي قد تعرضتا لالصابة أيضا خالل هذا االعتداء.
(الصورة  )8نجوت لكنني كنت بحالة حرجة .انتقلت الى بريمنغان في المملكة المتحده للعالج .بقيت في المستشفى  3اشهر.

بعد عدة أسابيع من حادثة االعتداء ،حوالي  2مليون شخص قامو بتوقيع عريضة تطالب بحق الفتيات في التعليم بأفغانستان.

وقد وضع أيضاً قانوناً لضمان حق ذهاب الفتيات الى المدرسة.

(الصورة رقم  9و )11أصبحت مناصرة عالمية لماليين الفتيات المحرومات من التعليم بسبب الحواجز االجتماعية،
االقتصادية ،القانونية والسياسية" .نلت جائزة نوبل للسالم في  12ديسمبر  2214وبدأت بجمع تبرعات مالله لنشر التوعية
حول التعليم لتمكين الفتيات من رفع صوتهن ،وفتح االمكانيات وبالتالي المطالبه بالتغيير.
(الصورة  1و  )7كان لي الشرف بأن أحتفل بميالدي ال 18في لبنان مع الفتيات السوريات .افتتحت مدرسة في البقاع والتي
سوف تتيح فرصة التعليم ألكثر من  222فتاة سورية.

التعليم هو حق اساسي من حقوق االنسان .فتاة واحده ،استاذ واحد ،كتاب واحد وقلم واحد يمكنه تغيير العالم.
قومي بتشتغيل الفيديو

144882689/mvm.oemiv//:sttth


النقاش مع الفتيات ( 45دقيقة):
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للميسرين .حاول
قم بالمناقشة مع الفتيات عبر طرح األسئلة التالية .تحتوي بعض األسئلة على أجوبة كنوع من اإلرشادات ّ

توفرت.
إرشاد الفتيات أثناء النقاش إلى األجوبة الطروحة في حال ّ
قصة ماالال؟
 .1ما ر ّ
أيكن في ّ

كثيرا؟
بالقصة وما هو الذي لم
أحببتن
 .2ماذا
ّ
ّ
ّ
يعجبنكن ً

التحديات شبيهة بالتي يختبرنها الفتيات المراهقات في لبنان؟
التحديات التي واجهتها ماالال؟ هل تلك
 .3ما هي
ّ
ّ

التحديات قادرة على القيام بما فعلته ماالال؟
بأن ّأية فتاة قد تختبر هذه
ّ
 .4كيف استجابت ماالال لهم؟ هل تعتقدن ّ
أن ماالال تملك دعم والدها المناصر لتعليم
حاالتهن فمن
القصة ال يمكن تطبيقها في
أن هذه
المهم ذكر ّ
ّ
قد يقلن الفتيات ّ
ّ
ّ
مما
مما سه ّل على ماالال مواجهة
ّ
التحديات .حصلت ماالال ووالدها على شهرة في اإلعالم ّ
الفتيات في المنطقة التي يقطن فيها ّ

الطبية عندما كانت مصابة.
أيضا على الحصول على العناية
ّ
ساعدها ً
مهم؟
 .5لماذا التعليم ّ

الحق في الحصول
عاما
إتفاقية األمم
بناء على
ّ
ّ
ّ
المتحدة حول حقوق الطفل ،يملك ك ّل من الفتيان والفتيات تحت ّ
ً
سن ال ً 18
الحق كسائر األطفال.
على التعليم .يتمتع الفتيان والفتيات االجئين بنفس
ّ
 .6ما هي العوائق التي تواجهنها الفتيات في لبنان للحصول على التعليم؟ أو لماذا ال تذهبن بعض الفتيات إلى المدرسة؟
تن من قبل ،هناك عوائق تواجهنها الفتيات للحصول على التعليم .في بعض المناطق ،ال توجد مدارس وفي حال
كما ذكر ّ

ظمات األمم المتحدة تكاليف التعليم
تؤمن
أغلبية المدارس المواصالت .باإلضافة إلى ذلك ،ال تغطّي وكاالت ومن ّ
ّ
ّ
توفرت فال ّ
لعدة أسباب.
بناتهن إلى المدرسة ًا
الثانوي وفي بعض الحاالت ،ال يشعر األهل بالراحة عند إرسال
نظر ّ
ّ
ّ

 .7كيف يمكننا أن نستجيب لتلك العوائق؟ ما هي بالتدريج نقاط العمل التي ممكن أن تساعد الفتيات على إرتياد
المدرسة؟
البناء مع األهل في الوقت المناسب قادرة على تغيير أرائهم .يمكننا
في بعض األوقات قد تكون مهارات اإلقناع والتواصل ّ

معهن في
العملية التي أثبتت فعاليتها مع بعض الفتيات الواتي عملن
كفريق أن ندعم ّأية فتاة بحاجة إلى تلك النصائح
ّ
ّ

التعرف على الخدمات
إستخدامكن لالئحة المدارس التي عملنا على مسحهها كي
برنامجنا .أضف إلى ذلك إمكانية
ّ
ّ
تتمكن من ّ

الرسمي
الرسمية .مع ذلك ،إذا كانت العوائق بالنسبة للبعض صعبة التخطّي ،يساعد نظام التعليم غير
الرسمية وغير
التعليمية
ّ
ّ
ّ
ّ
رسمية كتلك التي تعطى من قبل
تعليمية
أن ذلك لن يعطي شهادات
على دعم وتمكيين الفتيات على ّ
ّ
ّ
عدة أصعدة .وبالرغم من ّ
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وزع على الفتيات
شبكهتن
اتهن وتوسيع
أن الفتيات
اإلجتماعية ( ّ
ّ
ّ
يمكنهن إكتساب بعض المعارف ،تطويير مهار ّ
ّ
المدارسّ ،إال ّ

الئحة المدارس).

بأنه يمكننا كلجنة اإلنقاذ الدولية القيام بها لدعم الفتيات للحصول على التعليم؟
 .8ما هي األمور التي تعتقدن ّ

 .9كيف يشعرن الفتيات عندما يذهبن إلى المدرسة؟ كيف يشعرن في المدرسة؟ (كيف يمكن لذلك التأثير على رأي األهل
والفتيات حيال إرتياد المدرسة؟)
السيدات لحماية الفتيات؟ ماذا يمكن أن يفعلن الفتيات
 .12كيف يمكننا اإلستجابة لتلك المخاطر؟ ماذا يمكن أن يفعلن ّ
أنفسهن؟
لحماية
ّ

مجد ًدا بالمخاطر
يتعرضن الفتيات للعديد من المخاطر أثناء الذهاب إلى المدرسة أو خالل دوام المدرسة (ذ ّكر ّ
كما ذكر ّ
تن ،قد ّ
التي ذكرنها) فتقمن بالتفكير بطرق تساعد الفتيات على التخفيف من هذه المخاطر (تأ ّكد من إضافة الطرق التالية للتخفيف من
لبناتهن ،الحذر من المحيط ،الذهاب إلى أقرب منطقة
المخاطر :الذهاب ضمن مجموعات إلى المدرسة ،إصطحاب األمهّات
ّ

تحرش ،إخبار شخص محطّ للثقة بعدم الشعور باألمان في المدرسة أو
ّ
تعج بالناس في حال شعرت الفتاة بخطر المالحقة أو ال ّ
تجنب المشي في طرقات مختصرة ومنعزلة ،وعدم قبول الركوب في السيارة مع الغرباء).
أثناء الذهاب إليهاّ ،

أيضا في التخفيف من تلك العوائق والمخاطر التي يواجهنها في المدرسة أو أثناء الذهاب
 .11من يمكن أن يدعم الفتيات ً
إليها؟

يمكنكن
كنتن تعرفن ّأية فتاة ال تشعر بالراحة في الذهاب إلى المدرسة أو فتاة تواجه ّأية من المخاطر التي سبق وذكرت،
ّ
إذا ّ

سري حيث تشعر الفتاة بحرّية التعبير
إخبارها ّ
مدرب على اإلصغاء لهموم الفتيات ضمن مكان ّ
بأن في برنامجنا يوجد شخص ّ

بأية
تقدم المساعدة
عما يزعجها .هذا الشخص يدعى المساعدة
اإلجتماعية ،ال ّ
اإلجتماعية ّأية نصائح أو حلول كما ال تقوم ّ
ّ
ّ
ّ
اإلجتماعية في
الحل أو الق اررالذي يردن إتخاذه .تتوفر المساعدة
وسلبيات
أحكام بل تحاول ترشيد الفتيات للتفكير بإجابيات
ّ
ّ
ّ

التحدث
كنتن تعرفن ّأية فتاة لديها هموم ومن الممكن أن تستفيد من
ّ
المركز أو المكان المتن ّقل خالل أيام النشاطات .إذا ّ
أيضا التكلّم
يمكنكن أن تطلبن منها المجيء إلى المركز أو المكان المتن ّقل
اإلجتماعية،
للمساعدة
ّ
ّ
للتحدث مباشرة معها .يمكن ً
ّ

أي وقت .يمكن للفتاة أن تقوم بالتعليم على الرقم التالي ..... :وسوف تقوم
مع المساعدة
ّ
اإلجتماعية عبر الهاتف وفي ّ
وزع المناشير على الفتيات).
المساعدة
اإلجتماعية بمعاودة اإلتصال ( ّ
ّ
أيكن العالقة بين المخاطر والتعليم؟
 .12ما هي بر ّ
ولكن بالرغم من ذلك يمكن للفتيات إستخدام بعض الموارد
يعرضهن لبعض المخاطر
إن حرمان الفتيات من التعليم بمكن أن
ّ
ّ
ّ

مجددا ما اقترحنه الفتيات في السؤال التاسع)،
إما عبر تطبيق اإلقتراحات التي ذكرتموها (قل
ً
للتعامل مع المخاطر أو تخفيفها ّ
41

تخطي عوائق التعليم كما فعلت
اإلجتماعية .يمكن للفتيات محاولة
التحدث إلى شخص تثقن به أو إلى المساعدة
إما عبر
ّ
ّ
ّ
ّ
وتصالحهن
إمكانية تأقلم الفتيات
أن المدرسة تضاعف من
ّ
ألن التعليم يمكن أن ّ
ّ
يغير الحياة لألفضل .أضف إلى ذلك ّ
ماالال ّ
أهمية
ومساعدتهن على بناء شبكة داعمة .في الختام وبالرغم من
تزوييدهن بالمعلومات
مع المخاطر عبر
أهمية التعليم و ّ
ّ
ّ
ّ

تمكن من
السيدات الواتي
أن الحرمان منه ال يجب أن يؤثّر على تقدير الفتاة لذاتها فهناك الكثير من الفتيات و ّ
ّ
مناصرته ّإال ّ
حرمانهن من التعليم.
أنفسنهن بالرغم من
اتهن إلثبات
ّ
ّ
اهبهن ومهار ّ
إستخدام مو ّ
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الزواج المبكر


األهداف:

-

يتم؟ وماذا يعني؟
فهم تعريف الزواج :ما هو؟ وكيف ّ
تحديد تحديات الزواج المبكر التي تواجهها المراهقات ،والحديث عنها؛

-

مساعدة الفتيات على تحديد السبل التي يستطعن من خاللها الشعور ٍ
بنحو أفضل ،والتسلّح بشكل أفضل للتعامل مع



المواد :أقالم – دفتر المالحظات الملصقة – مواد اإلعالم والتثقيف واالتّصال.



الميسرة:
مالحظات
ّ

الزواج المبكر.

-

الميسرة ما إذا كانت الفتيات عازبات ،أو مرتبطات ،أو
لمرة واحدة فقط ،قد ال تعلم
بما ّ
ّ
أن هذه الجلسة ستنعقد ّ

بشدة توزيع مواد اإلعالم والتثقيف واالتّصال للفتيات والنساء إذا رغبن بأخذها معهن إلى
متزوجات .لذاُ ،ينصح ّ
المنزل ،فضالً عن شرح خدمة معالجة الحاالت في نهاية الجلسة حتى في حال لم تكن العاملة االجتماعية متوفّرة.

للميسرة :للمزيد من المعلومات حول تقديم خدمة معالجة الحاالتُ ،يرجى مراجعة الملحق .1
مالحظة
ّ
-

بشدة استخدام الكلمات والعبارات التي تراعي حساسية الموضوع ،والتي قد تتضمن "االحتمال" ،كأن
كذلكُ ،ينصح ّ

-

الميسرات أيضاً بمراقبة ديناميات القوى والسلوك لدى المشاركات عن كثب ،ال سيما في حال شعرن باالنطوائية
ُينصح
ّ

نقول مثالً " :قد تتعرض الفتيات المتزوجات لكذا وكذا".

أو االنزعاج .فمن ديناميات القوى التي قد تجعل المشاركات يشعرن باالنزعاج ،على سبيل المثال ،طريقة جلوسهن
في الجلسة حيث قد تجلس بعضهن في المقاعد األمامية فيتوفر أمامهن مساحة أكبر للكالم ،بينما تجلس أخريات في
هن .كذلك ،قد يكون تواجد الشقيقات واألقارب من الديناميات التي تؤثّر
الخلف ،فقلّما ّ
لهن التعبير عن أفكار ّ
يتسنى ّ

سلباً على التفاعل ،ال سيما في حال كانت الفتاة تخشى الحديث عن ٍ
أمر ما خالل الجلسة ،بسبب تواجد أختها أو
قريبتها.
-

الميسرات بعض الوقت عند انتهاء الجلسة في حال أرادت إحدى الفتيات التحدث معهن
سيكون من الرائع أن توفّر
ّ

-

معهن بعد
الميسرات
تتحدث
وفي حال كان يشارك في الجلسة نساء متزوجات أو حوامل ،سيكون من الجيد أيضاً أن ّ
ّ
ّ

-

يجب أن ُيقام النشاط في غرفة مغلقة تراعي الخصوصية.

على انفراد.

كن بحاجة للمزيد من المعلومات أو النصائح.
الجلسة لمعرفة ما إذا ّ
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الميسرة قد ال تكون على معرفة فعلية بالفتيات ،اللواتي قد ال يكن بدورهن على
أن
كسر الجليد ( 11دقائق) :بما ّ
ّ

معرفة وثيقة إحداهن باألخرىُ ،ينصح باختيار أساليب كسر الجليد بدالً من أساليب التحفيز ،وقد يكون المثال
أدناه مفيداً .ويمكن إيجاد المزيد من طرق كسر الجليد في منهج "سالمتي ،رفاهيتي" صفحة .226

االسم :لعبة األسماء
النوع :كسر الجليد
المواد :طابة صغيرة
الوقت 12 :دقائق

التعليمات:
التجمع مع الفتيات على شكل دائرة.
.1
ّ
ستشغلين الموسيقى بينما يرمي كل عضو في المجموعة الكرة
بأنك
ّ
هن ّ
 .2إخبار ّ
لآلخر.

 .3في الجولة األولى :عندما تتوقف الموسيقى ،على الفتاة التي التقطت الطابة أن
تعرف عن نفسها (اسمها ،عمرها ،أصلها ،إلخ).
ّ
قدمي التعليمات حول
 .4عندما ينتهي أعضاء المجموعة من التعريف عن أنفسهنّ ،
الجولة الثانية.
 .5في الجولة الثانية ،يستمر أعضاء المجموعة برمي الكرة على بعضهن البعض مع
صوت الموسيقى ،وحين تتوقفُ ،يطلب من الفتاة التي وقعت بيدها الكرة أن تذكر
اسم أي فتاة أخرى وعمرها وأصلها.



اتفاق المجموعة ( 11دقائق) :قولي للفتيات ّإنك ستتفقين معهن على بضع نقاط ستساعدهن على التعاون

شجعي
والتواصل معاً بشكل أفضل خالل هذه الجلسة .إسأليهن ماذا يفهمن من ذلك وما الذي يشعرهن بالراحةّ .

تتقدم الفتيات
الفتيات على وضع اتفاقاتهن الخاصة فيما تقفن جميعكن على شكل دائرة .وعند ذكر كل اتفاقّ ،

الميسرة
اللواتي وافقن عليه خطوة إلى األمام في الدائرة .تعتبر بعض االتفاقات التالية هامة ،وبالتالي قد تقترحها
ّ

في حال عدم ذكرها من قبل الفتيات:
-

ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة ،وتعتبر آراء الجميع هامة.

-

السرية .أي في حال كشفت أي من الفتيات عن أمر شخصي ،يتعهد الجميع بعدم البوح بأي محادثات مماثلة
ّ
خارج إطار المجموعة.



مقدمة إلى الموضوع ( 15دقيقة):

اسألي :هل لديكن أي فكرة عن الموضوع الذي سنناقشه اليوم؟
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قولي :سنناقش موضوع "الزواج المبكر".
سمعتن بهذا المصطلح من قبل؟ ما الذي نقصده بالزواج المبكر؟ ما الذي تعرفنه عنه؟
اسألي :هل
ّ
قولي:
-

الزواج هو أمر يشارك فيه العديد من النساء والرجال.

-

الزواج هو عندما يتفق شخصان على البدء بحياة جديدة.

-

قد يكون الزواج جميالً ،كما قد يكون صعباً للغاية.

-

بد من معرفة ما الذي يتطلّبه الزواج قبل اإلقدام عليه.
ال ّ


قصة يا ار ( 45دقيقة)

تحوالً وخطوة إيجابيين ،إالّ أنه يتطلّب أيضاً أن يكون الشريكان ناضجين لكي يقيما
قولي :على الرغم من أن الزواج قد يكون ّ
حل لمشكلتها.
عالقة ناجحة وصحية .لذلك ،سنق أر اآلن قصة معاً ونساعد يا ار على إيجاد ّ
ِ
تستطع دخول المدرسة .فهي تعتقد
قولي :تبلغ يا ار من العمر  15عاماً .أتت من سوريا إلى لبنان منذ عام ،وفي ذلك الوقت لم
أن الزواج قد يساعدها لبدء حياة جديدة وامتالك منزل خاص بها.
ّ
ثم توقفي واسألي:
-

ما رأيكن بالقرار الذي اتّخذته يارا؟

-

هل تقترحن أي خيارات أخرى؟ لماذا؟


مالحظة :إفسحي المجال أمام المشاركات لتبادل أفكارهن وتسليط الضوء على الرسائل األساسية التالية في حال
عدم ذكرها من قبلهن:

-

أن عدم ارتياد الفتيات المدرسة قد ُيشعرهن باالستياء في بعض األحيان .مع ذلك ،يمكن ليا ار وعائلتها
صحيح ّ
استشارة العامالت في المجال اإلنساني ضمن المنظمات غير الحكومية للحصول على المزيد من المعلومات حول

المدارس المتوفّرة.
-

كذلك ،يسمح انخراط الفتاة في النشاطات غير الرسمية التي تنظمها المنظمات اإلنسانية ،مثل لجنة اإلنقاذ الدولية،
باالستفادة من وقتها حيث تلتقي بأشخاص جدد ،وتكتسب المهارات والمعلومات.
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يغير حياة اإلنسان نحو األفضل .ولكن الزواج في عمر مبكر قد يحرم الفتاة من استئناف تعليمها،
يمكن للزواج أن ّ

-

ويؤدي بها إلى خسارة أصدقائها ،وعدم قدرتها على القيام بما تقوم به قريناتها العازبات بسبب ما يترتّب عليها من

مسؤوليات جديدة.
استأنفي وقولي :لم يعارض أهل يا ار زواجها .وكانت هي شبه مقتنعة باألمر ،من دون أن يكون لديها أدنى فكرة حول هذه
الخطوة وتداعياتها.
توقفي واسألي:
-

ما التأثير الذي قد يلحقه الزواج بيا ار في حال قررت القيام بهذه الخطوة؟

-

تتعرض لها؟
ما هي المخاوف الصحية الرئيسة التي قد ّ


مالحظة :إفسحي المجال أمام المشاركات لتبادل أفكارهن وتسليط الضوء على الرسائل األساسية التالية في حال
عدم ذكرها من قبلهن:

-

أن بعض أعضاء جسمهن ال يزال
عتبر الفتيات اليافعات ،ما دون  18عاماً ،ناضجات كالفتيات البالغات ،حيث ّ
ال تُ َ

-

تتعرض الفتيات اللواتي يحملن بسن مبكرة ،عادة ،لصعوبات خالل الوالدة ألن أحواضهن صغيرة جداً ،األمر الذي
ّ
عملية لتوليد الطفل.
قد يستدعي إجراء ّ

في طور النمو ،كالحوض الذي يحتاج إلى أن ينمو بشكل تام لكي يكون قاد اًر أن يلد طفالً بصحة جيدة.

فهن أكثر عرضة للمضاعفات كالوالدة المبكرة.
أما الفتيات اليافعات ّ
تجنب الزواج .في هذه الحالة ،يصبح من الضرورة استشارة طبيب في
مع ذلك ،ال يمكن ،في بعض األوقاتّ ،

-

الرعاية الصحية األولية أو المستشفى لتفادي الوقوع في مشاكل متوقّعة ،والتعب ،إلخ.

يتم معالجة موضوع الزواج المبكر .وبالتالي،
استأنفي وقوليّ :
تسنى ليا ار حضور بعض الدورات في منظمة إنسانية حيث كان ّ
جراءها تأجيل قرار الزواج.
قررت ّ
حصلت على معلومات جديدةّ ،
توقفي واسألي:
-

ما الذي قد ينتج عن عدم زواج يارا؟

-

التحدث مع أهلها وشرح قرارها لهم؟
كيف يمكن ليا ار
ّ


مالحظة :إفسحي المجال أمام المشاركات لتبادل أفكارهن وتسليط الضوء على الرسائل األساسية التالية في حال
عدم ذكرها من قبلهن:
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عند تأجيل الزواج ،سيكون لدى الفتاة متّسع أكبر من الوقت لتطوير إمكانياتها أكثر ،واالستمتاع بالمراحل المختلفة لسن
المراهقة.

-

وتحمل مسؤوليات جديدة.
كلّما كبرت الفتاة ،ستشعر بأنها أكثر استعداداً لتكوين عائلة
ّ

-

عتبر التعليم عامالً مشجعاً جداً للفتاة كما لجميع األوالد للتم ّكن من العمل وتحقيق طموحاتها .من الضروري أن
ُي َ
يحق للفتاة التعلّم ،والعمل ،وأن
تحصل الفتاة على كامل حقوقها في التعلّم والعمل قبل الزواج .وحتى بعد الزواجّ ،

-

حاجاتهن أكثر،
رسالة خاصة إلى األهل :التواصل مع المراهقات يساعدنا نحن ،كمقدمي رعاية ،على استيعاب
ّ
إليهن ومعرفة األسباب وراء تأجيل زواجهن.
والتم ّكن من االستماع
ّ

تكون مستقلّة.

-

خاصة إلى مجموعة المراهقات :قد يكون التواصل مع الوالدين أو مع شخص تثق به الفتاة فعاالً للغاية.
رسالة
ّ
تستطيع يارا ،على سبيل المثال ،شرح المعلومات التي حصلت عليهاوالتي قررت بسببها تأجيل فكرة الزواج ،إلى

-

رسالة خاصة إلى مجموعة المراهقات :في حال لم ينجح الحديث مع الوالدين ،تستطيع يارا ،أو أي فتاة أخرى في

أهلها .يمكنها أيضاً اختيار الوقت المناسب لذلك ،والتحدث بهدوء ،وفسح المجال أمام التواصل.

مقرب منها يمكن أن يساعدها في هذا الموضوع أو يتحدث مع
مكانها ،التحدث إلى عاملة اجتماعية أو إلى شخص ّ
أهلها.


تم
مالحظة إلى
ّ
الميسرة :يرجى مراجعة الملحق  2للمزيد من المعلومات حول كيفية التعامل مع اإلفصاح في حال ّ
ضمن المجموعة.



اإلختتام ( 11دقائق)

-

تلخيص األفكار الرئيسة مع الفتيات ،والطلب منهن الكتابة أو التحدث عن أمر واحد تعلمنه حديثاً.

-

اإلنهاء بأسلوب محفّز سريع( .مراجعة منهج "سالمتي ،رفاهيتي" ،ص)226 .

-

تقديم الشكر للفتيات لمشاركتهن.
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الملحق :1
-

قدمي المعلومات حول الخدمات المتاحة بطريقة تفهمها الفتاة الناجية فتطلب المساعدة ،وانتهزي الفرصة لطرح
ّ
معالجة الحالة ،بحيث تقولين :سأطرح معالجة الحالة في ثالث دقائق .لدينا ،في برنامجنا ،شخص تم تدريبه على
يمكنكن
سري وآمن حيث
االستماع إلى
ّ
ّ
مخاوفكن ،والمصاعب التي تواجهنها ،فضالً عن تقديم الدعم في مكان ّ
لكن اإلزعاج .تلك هي العاملة
أفكاركن ،أو
التعبير بحرّية عن
مشاعركن ،أو تحدياتكن ،أو أي أمر آخر قد يسبب ّ
ّ
ّ

االجتماعية.

تقدم
تساعد العاملة االجتماعية النساء والفتيات على تحديد أهداف المرء وايجاد الحلول له مع احترام قراراته .فهي ال ّ
النصائح أو تقترح الحلول ،وال تصدر األحكام.
المساعدة االجتماعية متواجدة هنا في المركز أو في المكان اآلمن ضمن األيام التي تُجرى خاللها النشاطات .إذا
ِ
ِ
التوجه مباشرة إلى العاملة االجتماعية التي تتواجد في مكان/مركز آمن (ضمن هذا
يمكنك
كنت تريدين التكلّم،
ّ
الوقت) ،أو التحدث معها عبر الهاتف في حال تع ّذر الوصول إلى المركز أو المكان اآلمن .إذا ِ
كنت تعرفين أي امرأة

ِ
يمكنك مشاركتِها هذه المعلومات ،وهكذا يمكنها االتصال مباشرة مع العاملة االجتماعية.
ترغب بمشاركة مخاوفها،
-

واصلي النشاط ،وقولي" :كما تعلم َن جميعاً ،نتواجد أنا أو العاملة االجتماعية بعد الدورات ألي معلومات إضافية،

ولدينا موظّف متخصص يمكنه تقديم الدعم المتخصص لنا جميعاً .سأسمح لنفسي اآلن بالعودة إلكمال التمرين أو
النشاط الذي كنا نقوم به".
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الملحق :2
التعامل مع اإلفصاح في نشاط جماعي
المقدمة
ّ
قد يحصل اإلفصاح في أوقات مختلفة ،وخالل نشاطات مختلفة ،مثل نشاط ترفيهي .في حال كشف أحدهم عن حادثة ما
أمامك ،فهو يظهر ثقة كبيرة تجاهك ،وبالتالي يجب الحفاظ على هذه الثقة.
توجيهات عامة حول كيفية التعامل مع اإلفصاح
-

حافظي على هدوئك.

-

استمعي إلى الفتاة الناجية من دون إصدار أي أحكام أو توجيه اللوم لها .في المقابل ،أظهري التعاطف واالحترام.

-

ال تسألي الفتاة الناجية عن قصتها.

-

لتجنب الكشف عن الحادثة
اعملي على احتواء ما تفصح عنه الناجية في الوقت الذي تتحققين فيه من صحة تجربتها ّ

بالكامل أمام المجموعة والحفاظ على السرّية في جميع األوقات .االحتواء هو عملية إبقاء أمر مؤلم تحت السيطرة أو
تسبب لها ضر اًر في حال البوح بها
ضمن الحدود ،ونلجأ إلى ذلك عندما نريد إيقاف امرأة عن تبادل معلومات قد ّ

تم فهمها عبر
ضمن مجموعة ،وانما بشكل الئق .يتطلّب االحتواء استخدام عبارات واضحة لطمأنة الم أرة بأنه ّ
ِ
أشكرك على مشاركتنا
تمت مقاطعتها أو لم يتم استيعاب ما قالته .قولي" :
استخدام نبرة دافئة حتى ال تشعر بأنه ّ
تجر ِ
أقدر أيضاً شجاعتك .وكما ذكرنا في القواعد األساسية
أقدر جداً مشاركتنا معلومات هامة وشخصية ،و ّ
بتك ،وأنا ّ
مستقل لإلبقاء على أكثر مساحة
في بداية هذه الجلسة ،سنبقي المعلومات الخاصة باألفراد المعنيين لمناقشتها بشكل
ّ
ليكن مرتاحات".
سرية ممكنة للجميع ّ

-

شجعي الناجية على التماس المساعدة .قولي :سأكون متاحة بعد انتهاء الجلسة /النشاط لالستماع إليك إذا ِ
كنت
ّ

-

قدمي المعلومات حول الخدمات المتاحة بطريقة تفهمها الفتاة الناجية فتطلب المساعدة ،وانتهزي الفرصة لطرح
ّ

التحدث معي أكثر".
ترديني
ّ

معالجة الحالة ،بحيث تقولين :سأطرح معالجة الحالة في ثالث دقائق .لدينا ،في برنامجنا ،شخص تم تدريبه على
يمكنكن
سري وآمن حيث
االستماع إلى
ّ
ّ
مخاوفكن ،والمصاعب التي تواجهنها ،فضالً عن تقديم الدعم في مكان ّ
لكن اإلزعاج .تلك هي العاملة
أفكاركن ،أو
التعبير بحرّية عن
مشاعركن ،أو تحدياتكن ،أو أي أمر آخر قد يسبب ّ
ّ
ّ

االجتماعية.

تقدم
تساعد العاملة االجتماعية النساء والفتيات على تحديد أهداف المرء وايجاد الحلول له مع احترام ق ارراته .فهي ال ّ
النصائح أو تقترح الحلول ،وال تصدر األحكام.
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المساعدة االجتماعية متواجدة هنا في المركز أو في المكان اآلمن ضمن األيام التي تُجرى خاللها النشاطات .إذا
ِ
ِ
التوجه مباشرة إلى العاملة االجتماعية التي تتواجد في مكان/مركز آمن (ضمن هذا
يمكنك
كنت تريدين التكلّم،
ّ
الوقت) ،أو التحدث معها عبر الهاتف في حال تع ّذر الوصول إلى المركز أو المكان اآلمن .إذا ِ
كنت تعرفين أي امرأة

ِ
يمكنك مشاركتِها هذه المعلومات ،وهكذا يمكنها االتصال مباشرة مع العاملة االجتماعية.
ترغب بمشاركة مخاوفها،
-

تعلمن جميعاً ،نتواجد أنا أو العاملة االجتماعية بعد الدورات ألي معلومات إضافية،
واصلي النشاط ،وقولي" :كما
َ

ولدينا موظّف متخصص يمكنه تقديم الدعم المتخصص لنا جميعاً .سأسمح لنفسي اآلن بالعودة إلكمال التمرين أو
النشاط الذي كنا نقوم به".
بعد انتهاء النشاط:
-

استعدي لقيام الفتيات بمبادرتك بالحديث

-

أشكري الفتاة الناجية مرة أخرى واعترفي لها بشجاعتها وبمدى قوتّها.

-

أن إخبار
تأ ّكدي من إحالتها إلى العاملة االجتماعية حتى لو أرادت الفتاة الناجية مشاركتك كل المعلومات ،بحيث ّ
يسبب لها األذى واأللم خاصة وأنك غير مسؤولة عن معالجة الحالة ،فضالً عن أنه من
مرة قد ّ
قصتها أكثر من ّ
وتجنب إلحاق أي ضرر عن غير قصد للفتاة الناجية.
الهام للغاية الحفاظ على السرية في جميع األوقات ّ

-

إحالة الفتاة الناجية إلى العاملة االجتماعية بعد التأ ّكد من ّأنها تدرك دور هذه العاملة ،وبعد أخذ موافقتها لإلحالة.

-

بد من احترام ق اررات الفتاة الناجية بشأن مواصلة هذه اإلحالة أم ال.
ال ّ

-

في حال عدم موافقة الفتاة الناجية على إحالتها للعاملة االجتماعية ،من الهام جداً احترام قرارها مع التشديد على توفّر
هذه الخدمة متى شعرت أنها على استعداد لذلك .أوضحي للفتاة الناجية أنها مرّحب بها لحضور النشاطات ،وأ ّكدي

بأن كافة المعلومات التي شاركتها ستبقى سرّية.
لها ّ
-

ال تتكلمي عن الحادثة أو الفتاة الناجية ألي كان ما عدا العاملة االجتماعية ،عند الضرورة.
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اإلجتماعية وأنواع اإلسائة
األدوار
ّ



األهداف:

-

اإلجتماعية على
اإلجتماعي لنشر الوعي بين الفتيات وتوعيتهن على تأثير األدوار
فهم الفرق بين الجنس والنوع
ّ
ّ
حياتهن؛

-

تحديد أنواع اإلساءة المختلفة ،باإلضافة إلى التحدث عن أهمية خدمة إدارة الحالة واإلحاالت اآلمنة.

-

المواد :كرة ،موسيقى ،لوح ورقي قالّب أو لوح أبيض ،أوراق قالبة ،أقالم تخطيط ،أوراق مالحظات الصقة ،أقالم
الدولية.
حبر ،قصاصات أو أوراق مالحظات الصقة مع كلمات حول النشاط  ،4ومنشور لجنة اإلنقاذ
ّ


-

للميسرة :قبل البدء بالجلسة ،تذكري التالي:
مالحظات ُ

الميسرة قد ال تعرف الفتيات جيداً أو خلفياتهن أو المواقف التي
تُعقد هذه الدورة لمرة واحدة فقط ،ما يعني أن ُ

تواجههن .لذلك ،من المهم جداً تجنب اإلفتراضات واألحكام في هذه المرحلة .ومن األفضل استخدام تعابير مثل "
يمكن للفتاة ،أو يجوز إلخ "...لتعميم األمور وتجنب وضع اإلفتراضات المسبقة.
-

نظ اًر إلى المحتوى الحساس للدورةُ ،يفضل أن تكوني غير مباشرة وعامة وتراقبي بإمعان كافة أنواع السلوكيات

والمالحظات والديناميكيات .ما يشمل االنتباه إلى أي مواقف يمكن أن تنسحب منها الفتيات ،أو تقاطعن ،أو تسيطرن
شخصي بالصدفة ،فمن األفضل أن تكوني على
على النقاش ،أو تشعرن بعدم االرتياح .واذا حصل أي إفصاح
ّ
ٍ
استعداد مسب ٍ
ق للتعامل مع الموقف .لمزيد من التوجيهات ،راجعي الملحق .1

-

قومي بتخصيص بعض الوقت في نهاية الدورة لتتقرب منك الفتيات بشكل فردي في حال أرادت إحداهن أن تتحدث
إليك على إنفراد أو في حال أردتي المتابعة مع إحدى المشاركات بشكل فردي بعد الدورة.

-

إذا أمكن ،ش ّكلي المجموعات من مشاركات ال صلة قرابة بينهن ،ألن وجود الشقيقات أو األقارب يمكن أن يخلق
أحياناً ديناميات سلبية ويمنع بعض الفتيات من التعبير والمشاركة.

-

تأكدي من عقد الدورة في غرفة مغلقة احتراماً لمبدأ السرية.



كسر الجليد ( 5دقائق)



الميسرة الجيدة بالفتيات اللواتي قد ال يعرفن بعضهن البعض جيداً أيضاًُ ،ينصح
للميسرة :نظ اًر لعدم معرفة ُ
مالحظات ُ

باختيار تمرين لكسر الجليد بدالً من تمارين التنشيط .وبالتالي ،يمكن أن تكون األمثلة التالية ذات فائدة.

53

االسم :لعبة األسماء

التعليمات:

النوع :تمرين كسر الحواجز
المواد :كرة صغيرة
المدة 5 :دقائق



 .1اجمعي الفتيات في دائرة.
 .2أخبريهن أنك ستُ ِ
شغلين الموسيقى فيما ترمي أفراد المجموعة الكرة لبعضهن
البعض.
عرف الفتاة التي تمسك الكرة عن نفسها (االسم
 .3عندما تتوقف الموسيقى ،يجب أن تُ ِّ
والعمر ومن اين تأتي ،إلخ.)...

إتفاقية المجموعة ( 5دقائق)
ّ

أخبري الفتيات أنهن سيتفقن اآلن على بعض النقاط لمساعدتهن على التعاون والتواصل بشكل أفضل مع بعضهن خالل هذه
الدورة .اطلبي منهن أن يقمن بشرح الهدف من هذا اإلجراء واسأليهن ماذا يفهمن من ذلك إضافة الى ذكر األمور التي
شجعي الفتيات على اقتراح االتفاقيات الخاصة بهن خالل وقوفهن جميعاً في دائرة .وعند ذكر كل اتفاق،
تشعرهن بالراحةّ .
تتقدم الفتيات الموافقات عليه خطوة واحدة إلى األمام في الدائرة .وفي ما يلي بعض االتفاقيات الهامة التي يمكن أن تقترحها

الميسرة إذا لم تأتي الفتيات على ذكرها:
ُ
-

ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة ،ورأي الجميع مهم؛

-

السرية ،إذا قامت أي من الفتيات بإخبار قصة حول شيء أو شخص ما ،تأكدي من تجنب ذكر األسماء أو األمور
التي تحدد هوية األشخاص باإلضافة إلى االلتزام بالحفاظ على جميع المحادثات المماثلة ضمن المجموعة.


النشاط  :1األحجية ( 5دقائق)

اطرحي السؤال التالي :ما هو الجواب على هذا السؤال برأيك:
الجراح بالعملية
تعرض أب وابنه إلى حادث سيارة .توفي الوالد وأخذوا الفتى إلى المستشفى إلجراء عملية جراحية .قبل أن يبدأ ّ
ّ
الجراحية ،نظر إلى الفتى وقال "ال يمكنني إجراء العملية لهذا الفتى ،إنه ابني!" هل هذا ممكن؟
الجواب :الجراح هو والدة الصبي.


أيكن من غير الشائع وجود
أيكن ال يجد بعض األشخاص الجواب على هذا السؤال؟ لماذا بر ّ
حديث الفتيات :لماذا بر ّ
طبيبات في عدد كبير من المجتمعات أو ال يفترض /يدرك الناس تلقائياً أن الطبيب يمكن أن يكون أنثى؟
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تتوصل الفتيات إلى النتيجة ذاتها.
الميسرة :تأكدي من قول المذكور أدناه إذا لم
ّ
مالحظة ُ

قولي التالي :عادة ،يفترض الناس أن الجراحين هم رجال فقط وذلك ألسباب كثيرة سوف نطرحها في النشاط الوارد أدناه.


اإلجتماعي ( 35دقيقة)
النشاط  :2الفرق بين الجنس والنوع
ّ

قسمي ورقة المخطط التوضيحي الى ثالث أعمدة " :الرجل" " ،المرأة" ،و "كالهما"
قومي بما يليّ :
أطلبي من الفتيات:
-

القيام بعصف ذهني حول األمور التي يقوم بها الرجل وتعجز المرأة عن القيام بها ،وضعنها في العامود المخصص
للرجل.

-

القيام بعصف ذهني حول األمور التي تقوم بها المرأة ويعجز الرجل عن القيام بها ،وضعنها في العامود المخصص
للمرأة.

-

القيام بعصف ذهني حول األمور التي يمكن لكل من الرجل والمرأة القيام بها ،وضعنها في العامود بعنوان "كالهما".



حد سواء ولكن يردن وضعه تحت عامود المرأة أو
للميسرة :إذا ذكرن شيئاً يمكن للمرأة والرجل القيام به على ّ
مالحظة ُ

الرجل ،أسأليهن إذا كان الجنس اآلخر يستطيع القيام به أيضاً .مثالً :يمكن للمرأة أن تطهي الطعام .اسأليهن إذا كان
يمكن للرجل أن يطهي الطعام أيضاً ( يجب وضع هذا النشاط تحت العامودين).


ما يجب تدوينه تحت العامودين األولين هي االختالفات البيولوجية بين الرجل والمرأة.

إذا قالت الفتيات أن الرجل ال يعرف الطهي مثالً ،اسألي التالي :نحن ال نسأل ما إذا كان الرجال أو الفتيان يعرفون الطهي ،بل
إذا كانوا قادرين على القيام بذلك إذا تعلموا إحدى الوصفات؟
أو اسألي التالي :هل هناك سبب بيولوجي يمنع الرجال من الطهي غير عدم رغبتهم بذلك أو عدم تعلمهم الطهي عندما كانوا
أصغر سناً؟
استخدمي االستراتيجية ذاتها في جمل أخرى أيضا.
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الرجل
األعضاء التناسلية

كالهما

المرأة
الطبخ

الرضاعة الطبيعية

أو :لديه عضو ذكري الحمل
 /خصيتين

التنظيف

الحيض
األعضاء

الذهاب إلى العمل
التناسلية :العناية باألطفال

لديها مهبل /

الحصول على التعليم

مبايض

قيادة دراجة هوائية
إلخ.

اشرحي التالي :تعود االختالفات البيولوجية إلى الجنس وهي ال تتغير مع مرور الوقت بل تُ َّ
حدد منذ الوالدة .يضم العامود
تم إسنادها إلى أحدهما دون اآلخر من قبل
بعنوان "كالهما" األمور التي يمكن لكل من الذكور واإلناث القيام بها ولكن ربما ّ

المجتمع .وتختلف هذه المهمات من مجتمع إلى آخر ويمكن أن تتغير مع الوقت .فإسناد هذه المهمات إلى الذكور أو اإلناث

اإلجتماعية.
ُيعرف باألدوار
ّ
على سبيل المثال :يمكن للرجال طهي وجبات الطعام وتنظيف المنزل .ويمكن للرجال رعاية األطفال وتربيتهم .ولكن في بعض
المجتمعات ،هذه المهام مخصصة للنساء حص اًر .وفي بعض المجتمعات ،تقوم النساء ببناء المنازل فيما تعتبر مجتمعات أخرى
هذه الوظيفة للرجال .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه األدوار ليست اختالفات بيولوجية على اإلطالق.
قولي التالي :فلنقف جميعاً في منتصف الغرفة .وسأق أر عدداً من البيانات .إذا كنتن موافقات اذهبن إلى الجانب األيسر من
الغرفة ،واذا كنتن تخالفن الرأي اذهبن إلى الجانب األيمن .واذا لم تكن متأكدات ،ابقين في الوسط.


للميسرة :بعد أن تعطي الفتيات أجوبتهن ،بالذهاب إلى الجانب األيمن أو األيسر من الغرفة ،اطلبي منهن
مالحظة ُ

توضيح أجوبتهن.

-

الطبخ وظيفة للمرأة .خطأ (يمكن للفتيات والفتيان أن يقوموا بالطهي).
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الفتاة هي المسؤولة عن القيام بكل األعمال المنزلية ،لذلك ال ينبغي أن نعطيها الوقت للدراسة .خطأ (يجب منح الفتاة

-

الوقت للدراسة مثل الفتيان).
يحقق الفتيان نتائج أفضل في الدراسة ألنهم أذكى من الفتيات .خطأ (ليس هناك فرق في الذكاء بين الفتيات والفتيان

-

على أساس الجنس).
-

يمكن أن تعمل الفتاة في النجارة والسباكة .صح (بيولوجياً ،ال يوجد ما يمنع الفتيات من القيام بهذه الوظائف).

-

ليس من الضروري أن يشارك الرجل في تربية األطفال ألنه لم يلدهم .خطأ (كون المرأة تلد األطفال ال يعني أنه ال
ينبغي ان يشارك الرجل في رعاية األطفال).
ال تمتلك الفتيات القدرة على أداء األلعاب الرياضية مثل المالكمة وكرة القدم .خطأ( .بيولوجياً ،يمكن للفتيات أيضاً أن

-

يلعبن هذه األنواع من الرياضة).
من األهم مواصلة تعليم الفتيان أكثر من الفتيات .خطأ( .يجب السماح للفتيات بمواصلة تعليمهن تماماً مثل الفتيان).

-

اإلجتماعي
اسألي الفتيات إذا كانت البيانات التي ذكرتيها ذات صلة بالجنس (االختالفات البيولوجية) أو تتعلق بالنوع
ّ
(المجتمع).


للميسرة :يمكن تذكيرهن بالجدول السابق إذا لم يعرفن اإلجابة.
مالحظة ُ

قولي التالي :كما رأينا اآلن ،يختلف جسم الفتاة عن الفتى بيولوجياً .ولكن االختالفات األخرى المتعلقة بأدوارهما ،وما يمكن وما
ال يمكن القيام به هي من فعل المجتمع ويمكن أن تتغير مع مرور الوقت وتبعاً للبلد والمنطقة داخل البلد الواحد.


إستراحة /لعبة (  11دقائق)



النشاط  :3أنواع اإلساءة واإلحالة اآلمنة ( 31دقيقة)



حساساً بعض الشيء خاصة بالنسبة للفتيات اللواتي تعرضن بالفعل إلى
للميسرة :سوف يكون هذا الجزء ّ
مالحظة ُ
العنف القائم على نوع الجنس سواء في إطار المدرسة أو خارجها .ولذلك ،ومن أجل تجنب الكشف عن أي

المهم أن نسأل الفتيات األسئلة التالية لتقييم مدى ارتياحهن وما إذا كان البحث
معلومات في إطار المجموعة ،من
ّ
في أنواع اإلساءة معهن فكرة جيدة .لمزيد من التوجيه حول كيفية التعامل مع اإلفصاح عن المعلومات ،راجعي

الملحق .1
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اطرحي األسئلة التالية:
-

ماذا يعني أن تكوني آمنة؟ ماذا يعني األمان لك؟

-

ماذا يجعل الفتيات في سنك يشعرن بدرجة أقل من األمان؟ ما هي العوامل التي يمكن أن تسبب لهن الشعور بإنعدام
االطمئنان؟
يعزز هذا الشعور باإلطمئنان لديهن؟
ما الذي يمكن أن يشعرهن باإلطمئنان؟ ومن يستطيع أن ّ

-



اإلجتماعي في المجموعة ،من
الميسرة أي عالمات عنف قائم على النوع
للميسرة :إذا ّ
قدرت أو لمست ُ
مالحظة ُ
ّ
األفضل تخطّي أنواع اإلساءة ،واإللتزام بشرح خدمات المركز االجتماعي واإلحاالت اآلمنة.

قولي التالي :لقد رأينا سابقاً أن بعض المجتمعات تقوم بتشكيل أدوار المرأة والرجل .وفي بعض األحيان ،إذا لم يقوم كال
الجنسين بما هو متوقع منهما ،من الممكن أن يتعرضوا إلى سوء المعاملة من قبل اآلخرين الذين هم أقوى منهم بكثير والذين
يستخدمون سلطتهم بطريقة سلبية .على سبيل المثال ،إذا كان متوقعاً من المرأة أن تطهو ،ولم تفعل ذلك ،قد يستخدم زوجها
سلطته سلباً لإلساءة إليها لفظياً فيقول مثالً" :أنت لست جيدة بما فيه الكفاية ،إلخ ".سنقوم اآلن مع ًا بتحديد  5أنواع من اإلساءة
اإلجتماعي:
 /العنف القائم على النوع
ّ
الجنسي :عندما يتعرض شخص ما (فتاة أو فتى) لتعليقات جنسية على سبيل المثال بسبب شكلهم أو مظهرهم،
 .1العنف
ّ
يمكن أن تكون التعليقات سلبية أو إيجابية .وباإلضافة إلى ذلك ،تحدث اإلساءة الجنسية عندما يقوم شخص ما بلمس
اآلخر بدون موافقته.
.2

العنف الجسدي :وهو فعل من أفعال العنف الجسدي وليس الجنسي .وبعض األمثلة على ذلك :الضرب ،والدفع،
واستخدام القوة إليذاء أي شخص أو اإلمساك به ،أو استخدام أي نوع من المواد (مثالً األيدي أو العصي أو األدوات
المؤذية وما إلى ذلك).

 .3الزواج القسري\المبكر :زواج شخص ضد إرادته  /إرادتها.
 .4المنع  /الحرمان من الفرص :عندما يتم منع شخص ما على سبيل المثال من الذهاب إلى المدرسة ألنها فتاة ،أو
عندما ُيحرم شخص من االحتياجات األساسية مثل المياه والغذاء والمأوى ألنها فتاة ،أو عدم التمكن من الذهاب إلى

الطبيب ألنها فتاة .وأما الحرمان الناتج عن ظروف أخرى ،مثل عدم وجود المال أو ُسبل التنقل أو بسبب المخاوف

اإلجتماعي أو لكونها فتاة.
المتعلقة بالسالمة فيختلف عن الحرمان على أساس النوع
ّ
ويسبب الخوف لشخص آخر للسيطرة عليه .ومن
 .5العنف
النفسي  /العاطفي :عندما يستخدم شخص ما التهديدات ُ
ّ
األمثلة على ذلك :الصياح ،أو الصراخ ،وقول أشياء مؤذية ،أو وصف شخص بعديم القيمة ،أو الغبي.
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اإلجتماعي أو إلى أنواع اإلساءة التي تناولناها
قولي التالي :الكثير من األشخاص لسوء الحظ معرضين للعنف القائم علىالنوع
ّ
سابقاً .وال يجوز أبداً توجيه اللوم إلى األشخاص الذين يواجهون هذه اإلساءات ،لذلك ،ومن أجل حماية أنفسهم واآلخرين ،من
تقدم
المهم جداً أن يبلّغوا األشخاص الذين يثقون بهم عن الحوادث التي تواجههم .ويمكن أن تكون العاملة االجتماعية التي ّ
خدمة إدارة الحاالت أحد هؤالء األشخاص.
العاملة االجتماعية هي:
-

مدرب لالستماع إلى مخاوف ومصاعب أي شخص وتقديم الدعم في مكان سري وآمن ،حيث يمكن للنساء
شخص ّ

-

العاملة االجتماعية ال تعطي المشورة أو تقترح الحلول أو تُصدر األحكام .بل تساعد النساء والفتيات على تحديد

والفتيات التعبير بحرية عن أفكارهن ومشاعرهن والتحديات التي تواجهن أو أي شيء آخر قد يزعجهن.
الحل أو القرار الذي يردن اتخاذه.
األهداف والتفكير في إيجابيات وسلبيات ّ

الدولية على الفتيات والتأكد من أنهن يشعرن بالسعادة والراحة الكافية ألخذها معهن
قومي بما يلي :توزيع منشور لجنة اإلنقاذ
ّ
إلى المنزل .مراجعة سريعة للمنشور مع تسليط الضوء على أرقام الخط الساخن.

قولي التالي :حتى إن لم نختبر مباشرة إساءة المعاملة التي تحدثنا عنها ،ولكن لألسف قد تتعرض العديد من الفتيات لإلساءة
بدون أن يعرفن الجهة التي يجب إبالغها أو ما يجب القيام به .لذلك ،إذا حدث وصادفت أي فتاة تتعرض للعنف القائم على
اإلجتماعي ،يمكنك بالتأكيد تزويدها بمعلومات العاملة االجتماعية  ،مع األخذ بعين االعتبار ما يلي:
النوع
ّ
-

التوضيح للفتاة بأن ما حدث ليس ذنبها؛

-

إظهار التعاطف مع الفتاة وتجنب األحكام واالفتراضات أو أي كلمة مؤذية؛

-

إخبارها أن اإلبالغ عما حدث سيساعدها على وقف اإلساءة ،ألنها سوف تصدم المعتدي وتحمي نفسها واآلخرين
حد سواء من أي أعمال مؤذية في المستقبل؛
على ّ

-

إخبارها أن العاملة االجتماعية يمكن أن تقدم لها دعماً كبي اًر وبأنها تحافظ على سرية المعلومات.

-

إخبارها أنها تستطيع أن تتصل بالعاملة االجتماعية (هاتفياً بمكالمة فائتة) إذا لم تكن قادرة على الحضور إلى مكان
آمن أو حتى االتصال بها.

تجنبي تنفيذ أي إحالة  ،قبل الحصول على موافقة الفتاة التامة .حتى لو كانت مقربة منك وتهتمين ألمرها ،يجب احترام قرارها
إذا كانت تريد اإلحالة أو ال .ت َذ ّكري ،أن كل شخص أدرى بمصلحته عندما يتعلق األمر بوضعه.


النشاط  :4القيود ( 15دقايقة)
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قومي بما يلي :اطلبي من الفتيات أن يمشين في المكان ويمألن الفراغات في الغرفة.
قولي التالي :بينما تمشين في الغرفة ،ستالحظين وجود عدد كبير من المالحظات الالصقة على األرض .وعلى هذه
المالحظات ،هناك جمل وكلمات تُقال عادة للفتيات لمجرد أنهن فتيات .ال تترددي وأنت تمشين في فتحها وقراءتها بصوت

ٍ
عال إذا أردت.

الكلمات التي عليك كتابتها على المالحظات الالصقة:
-

أنت ضعيفة!

-

أنت لست قادرة على القيام بذلك!

-

ال يمكن أن تصبحي مهندسة!

-

أنت عاطفية جداً!

-

أنت حساسة جداً!

-

ال يمكن أن تعملي!

-

ال يمكنك الخروج!

-

أنت لست رجالً للقيام بذلك!

-

إب ِ
ق في المنزل!

-

ال يمكنك الذهاب إلى الجامعة!

-

عملك الوحيد هو تربية األطفال!

شجعي الفتيات
قولي التالي :اآلن بعد أن قرأنا معاً كل هذه الكلمات والجمل ،ماذا تريدين أن تفعلي بهذه المالحظات الالصقة؟ ّ
على التخلص منها بالطريقة التي يرغبون بها أو تمزيقها أو رميها مجدداً على األرض إذا أردن إلخ...


الميسرة :تأكدي ما إذا كانت جميع الفتيات مقتنعات تماماً بالسبب الذي يجعل هذه الكلمات والجمل مؤذية
مالحظة ُ

واذا قمن جميعاً بالتخلص من األوراق .وان لم يفعلن ذلك ،حاولي أن تعرفي لماذا ال تعتبر الفتيات بعض تلك
التعابير مؤذية.


حديث الفتيات:

-

كيف برأيك تؤثر الكلمات المكتوبة على تلك األوراق بمشاعر الفتيات وحياتهن ومخططاتهن المستقبلية؟

-

ما هو شعورك عندما تخلصت من المالحظات الالصقة؟
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قولي التالي :أحياناً يفرض المجتمع بعض القيود على الفتيات .وهذه القيود هي نتيجة لكيفية نظر المجتمع إلى الفتيات
اإلجتماعية) .ومع ذلك ،تبقى الفتاة قوية وذكية وقديرة.
(األدوار
ّ


النشاط الختامي ( 11دقائق)

قومي بما يلي :اطلبي من الفتيات الوقوف في دائرة.
قولي التالي :سوف نرمي الكرة إلى بعضنا البعض ،ونقول" :أنا فتاة وأستطيع  ." ...كل واحدة منكن سوف تنهي الجملة
بالطريقة التي تريدها ،إلثبات قدرة الفتاة على تحقيق أشياء كثيرة تماماً مثل الفتى.
قومي بما يلي :وجِّهي الشكر إلى الفتيات على مشاركتهن وحثّيهن على تقييم الدورة سريعاً .وتأكدي أيضاً من إخبارهن أنك
ستكوني متوفرة لبعض الوقت إذا ما أردن التحدث ِ
إليك وطرح أي أسئلة.
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الملحق :1
التعامل مع اإلفصاح في حال حدث ضمن النشاط الجماعي:


يمكن أن يحدث اإلفصاح عن المعلومات في أي وقت وخالل األنشطة المختلفة حتى الترفيهية .إذا قامت إحدى
الفتيات باإلفصاح لك عن حادثة ،فهي تُظهر ثقة كبيرة بك ومن المهم الحفاظ على هذه الثقة .لذلك ،يمكن أن تكون
التوجيهات التالية مفيدة للغاية للتعامل مع اإلفصاح عن أي معلومات بشكل أفضل إذا ما حدث ذلك خالل النشاط
الجماعي:

-

التزمي الهدوء؛

-

استمعي إلى الناجيات بدون إصدار األحكام أو إلقاء اللوم واظهري التعاطف واالحترام؛

-

ال تسألي الناجية عن قصتها؛

-

قومي باحتواء ما تفصح عنه الناجية مع التحقق من تجربتها في الوقت عينه وذلك لتجنب اإلفصاح عن الحادثة
ويقصد باالحتواء ،عملية السيطرة على أي شيء مؤذ
بأكملها أمام المجموعة والحفاظ على السرية في جميع األوقاتُ .

ويستخدم االحتواء إذا أردنا وقف المرأة  /الفتاة عن الكشف عن المعلومات التي قد تُلحق
أو إبقائه ضمن الحدودُ .
األذى بها إذا تم اإلفصاح عنها أمام المجموعة ولكن دون استعمال طريقة غير مناسبة .يشمل االحتواء استخدام

الكلمات الشاملة لطمأنه المرأة  /الفتاة بأن كالمها مفهوم مع استخدام لهجة دافئة لتجنب إشعارها بأنه تم إيقافها عن
الكالم؛
-

تقولي التالي :شك اًر لتبادل تجاربكن الخاصة وأنا أقدر إفصاحكن عن معلومات هامة جداً وشخصية ،وأقدر
إتفاقية المجموعة ،في بداية هذه الدورة ،سوف نناقش المعلومات المتعلقة بأشخاص
شجاعتكن .وكما ذكرنا في ا ّ
السرية وليشعر الجميع باالرتياح"؛
ّ
معينين بشكل منفصل حفاظاً على أكبر مساحة من ّ
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-

تشجيع الناجية على طلب المساعدة وقولي التالي" :سوف أكون متوفرة بعد انتهاء الدورة  /النشاط لالستماع إذا أردتي
التحدث معي أكثر"؛

-

توفير المعلومات حول الخدمات المتوفرة بطريقة واضحة لها كي تطلب المساعدة .إغتنمي هذه الفرصة للتعريف عن
إدارة الحالة :راجعي الملحق .1



بعد انتهاء النشاط:

-

كوني مستعدة لتتقرب منك الفتيات؛

-

قومي بشكر الناجية مرة أخرى واالعتراف بشجاعتها ومدى قوتها؛

-

تأكدي من الرجوع إلى العاملة االجتماعية حتى لو أرادت الناجية أن تُطلعك على جميع المعلومات ،ألن إخبار
مخولة القيام بأعمال العاملة االجتماعية  .كما أنه
قصتها أكثر من مرة سوف ّ
يضر بها ويخيفها ال سيما أنك لست ّ
وتجنب إلحاق األذى غير المتعمد بالناجيات؛
من األهمية البالغة الحفاظ على السرية في جميع األوقات ُ

-

إحالة الناجية إلى العاملة االجتماعية بعد التأكد من أن الناجية تفهم دور العاملة االجتماعية وبعد أخذ موافقتها على

اإلحالة؛
-

من المهم جداً احترام ق اررات الناجيات لمواصلة اإلحالة أو التوقف؛

-

إذا لم توافق الناجية على اإلحالة إلى العاملة االجتماعية ،فمن المهم احترام قرارها مع التشديد على توفر هذه الخدمة
متى تكون مستعدة لذلك .التوضيح للناجية بأنها موضع ترحيب لحضور األنشطة والتأكيد لها بأن جميع المعلومات
التي أفصحت عنها ستبقى سرية؛

-

ال تتحدثي عن الحادث أو الناجية إلى أي شخص آخر غير العاملة االجتماعية إذا لزم األمر.
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الملكية الشخصية
 الفئة العمرية 13-11


الهدف:

-

فهم قيمة وأهمية ملكية الغير؛

-

تنمية القدرة على التعبير بحزم عن أهمية وقيمة الملكية الشخصية؛

-

تعلم كيفية التعامل مع المواضيع ذات الصلة بطريقة حازمة.


الدب ،وأقنعة الحيوانات التالية :الثعلب،
عصابات األذن على شكل هوائيات النحل ،والفأر ،والثعلب ،والقرد ،و ّ
الموادّ :
والدب ،والذئب ،والحصان وغيرها من الحيوانات.

قولي التالي:
اليوم ،سوف نتحدث عن الملكية (سوف نوضحها الحقاً) .سأخبركم عن قصة الثعلبة لولو وأصدقائها ومن ثم سوف نلعب
األدوار في هذه القصة.
إقرئي هذه القصة على الفتيات:
القصة:
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كان هناك ثعلبة لطيفة تدعى لولو ،تعيش في الغابة مع عائلتها  .كانت لولو تحب أن تتجول وتلتقي جميع الحيوانات الودودة
في الغابة.
وفي أحد األيام ،كانت لولو ذاهبة في نزهة طويلة وسمعت صوت نحلة صغيرة تبكي بزززززبزززززبززززز ،فهرعت لولو لرؤية
النحلة وسألتها :ما بك أيتها النحلة الصغيرة؟ ماذا حدث لك؟
فقالت النحلة أنها تبكي ألن دبّا أتى وأخذ خلية العسل الخاص بها .

"ال تبك .سوف أبحث عن الدب وأعيد لك خلية العسل  ".قالت لولو .
الدب فصادفت فأ ار جميالً ،وألقت عليه التحية ":صباح الخير أيها الفأر! هل رأيت دبّاً يمر
غادرت لولو وهي تركض بحثاً عن ّ

من هنا ويحمل خلية عسل ليست له؟"

مر الدب من هنا بجانبي للتو ومعه حقيبة مليئة بخلية العسل .إذا أردت المساعدة يمكنني أن أرافقك أنت
أجاب الفأر ":نعم لقد ّ
الدب ".
والنحلة لنبحث عن ّ
شكرت لولو والنحلة الفأر وتابعوا جميعاً طريقهم بحثاً عن الدب في االتجاه ذاته حتى إلتقوا بقرد ودود .ألقت لولو وأصدقاؤها
التحية على القرد وسألوه إذا ما رأى دبّاً" .نعم ،لقد رأيته منذ دقائق قليلة ،يركض بهذا اإلتجاه ويحمل حقيبة مليئة بخلية عسل

إعتقدت أنه قام بشرائها".

أجابت النحلة بنبرة غاضبة جداً " :لم يشترها ،بل أخذها مني للتو ".
فقال القرد عندئذ " :فلنذهب جميعاً ونمنعه أن يأخذها".
ركضوا جميعاً بسرعة أكبر حتى لحقوا بالدب وأوقفوه.
قام القرد والفأر بتشتيت إنتباه الدب ،فيما إنتزعت لولو والنحلة خلية العسل من بين يديه.
خاف الدب وطلب الرحمة من الحيوانات المحيطة به وقال " :أرجوكم ال تلحقوا األذى بي ،أردت فقط أن آخذ خلية العسل
وأتشاركها مع أصدقائي فهم دائماً يجلبون لي عسالً رائعاً ويطعمونني ،وأردت أن أقوم بالمثل ".
قال الفأر أن الدب يستحق العقاب بأي حال .ولكن لولو التي كانت كريمة وشجاعة طلبت من النحلة أن تسامحه .فقالت النحلة
للدب ":يا صديقي ،أصنع الكثير من العسل ،ويسرني أن أعطيك قسماً منه ،وفي المرة القادمة إذا أردت العسل ،ليس عليك
سوى أن تطلب بدالً من أخذه بدون إذن .سوف أعطيك خلية العسل ولكنني أريد منك أن تعتني بها كما لو كانت ملكك وتعيدها
لي بعد أن تأخذ العسل ".
إعتذر الدب وقال للنحلة إنه " إذا كسر خلية العسل ،فسوف يدين لها بإعتذار ويحاول إصالحها أو استبدالها ".
شكر الجميع لولو وعادوا إلى بيوتهم بعد هذه المغامرة الرائعة.
قولي التالي:
اآلن بعد أن عرفنا القصة ،من يريد تمثيلها؟
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سوف نبدأ مع الشخصية األولى وعندما تظهر شخصية جديدة ،فلتتقدم واحدة منكن لتأدية الدور.


الميسرة :يمكن إضافة المزيد من الحيوانات في حال وجود عدد أكبر من الفتيات ويرغبن في المشاركة.
مالحظة إلى ُ

القصة:

كان هناك ثعلبة لطيفة تدعى لولو ،تعيش في الغابة مع عائلتها (قومي بتشجيع إحدى الفتيات على لعب دور لولو) .كانت
لولو تحب أن تتجول وتلتقي جميع الحيوانات الودودة في الغابة.
وفي أحد األيام ،كانت لولو ذاهبة في نزهة طويلة وسمعت صوت نحلة صغيرة تبكي بزززززبزززززبززززز(قومي بدعوة
مشاركة أخرى للعب دور النحلة) ،فهرعت لولو لرؤية النحلة وسألتها :ما بك أيتها النحلة الصغيرة؟ ماذا حدث لك؟
فقالت النحلة أنها تبكي ألن دبّا أتى وأخذ خلية العسل الخاص بها..

"ال تبك ٬سوف أبحث عن الدب وأعيد لك خلية العسل ".قالت لولو .

الدب فصادفت فأ ار جميالً (أطلبي من إحدى المشاركات لعب دور الفأر) ،وألقت عليه
غادرت لولو وهي تركض بحثاً عن
ّ

التحية ":صباح الخير أيها الفأر! هل رأيت دبّاً يمر من هنا ويحمل خلية عسل ليست له؟".

مر الدب من هنا بجانبي للتو ومعه حقيبة مليئة بخلية العسل .إذا أردت المساعدة يمكنني أن أرافقك أنت
أجاب الفأر ":نعم لقد ّ
الدب".
والنحلة لنبحث عن ّ

شكرت لولو والنحلة الفأر وتابعوا جميعاً طريقهم بحثاً عن الدب في االتجاه ذاته حتى إلتقوا بقرد ودود (قومي بدعوة إحدى
الفتيات للعلب دور القرد) .ألقت لولو وأصدقاؤها التحية على القرد وسألوه إذا ما رأى دبّاً" .نعم ،لقد رأيته منذ دقائق قليلة،

يركض بهذا اإلتجاه ويحمل حقيبة مليئة بخلية عسل إعتقدت أنه قام بشرائها".
أجابت النحلة بنبرة غاضبة جداً " :لم يشترها ،بل أخذها مني للتو".
فقال القرد عندئذ " :فلنذهب جميعاً ونمنعه أن يأخذها".
أضيفي حيوانات جديدة هنا
ركضوا جميعاً بسرعة أكبر حتى لحقوا بالدب وأوقفوه .

قام القرد والفأر بتشتيت إنتباه الدب ،فيما إنتزعت لولو والنحلة خلية العسل من بين يديه( .هنا أفسحي المجال أمام الفتيات
لتمثيل المشهد).
خاف الدب وطلب الرحمة من الحيوانات المحيطة به وقال " :أرجوكم ال تلحقوا األذى بي ،أردت فقط أن آخذ خلية العسل
وأتشاركها مع أصدقائي فهم دائماً يجلبون لي عسالً رائعاً ويطعمونني ،وأردت أن أقوم بالمثل".
قال الفأر أن الدب يستحق العقاب بأي حال .ولكن لولو التي كانت كريمة وشجاعة طلبت من النحلة أن تسامحه .فقالت النحلة
للدب ":يا صديقي ،أصنع الكثير من العسل ،ويسرني أن أعطيك قسماً منه ،وفي المرة القادمة إذا أردت العسل ،ليس عليك
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سوى أن تطلب بدالً من أخذه بدون إذن .سوف أعطيك خلية العسل ولكنني أريد منك أن تعتني بها كما لو كانت ملكك وتعيدها
لي بعد أن تأخذ العسل".
إعتذر الدب وقال للنحلة إنه " إذا كسر خلية العسل ،فسوف يدين لها بإعتذار ويحاول إصالحها أو استبدالها".
شكر الجميع لولو وعادوا إلى بيوتهم بعد هذه المغامرة الرائعة .
اطرحي األسئلة التالية:
-

هل أحببتم المسرحية؟

-

ماذا حدث فيها؟

-

لمن تعود خلية العسل؟ من أخذها؟ وماذا نتج عن ذلك؟

-

للدب؟
ماذا تعني خلية العسل
ّ

ماذا طلبت النحلة من الدب في النهاية؟

-



دردشة الفتيات:

تخص النحلة ،يمتلك كل شخص عدداً من األغراض التي يهتم ألمرها ،وتسمى بالملكية
تماماً كما كانت خلية العسل
ّ
الشخصية .ويمكن أن تكون الملكية الشخصية مال أو غرض عزيز علينا أو غير ذلك .

وتماماً مثل الدب ،يرغب اآلخرون أحياناً أو حتى نحن في أن نشارك الملكية الشخصية التي تعود لشخص آخر ألسباب
مختلفة .
هل يمكن أن تقدموا أمثلة عن ذلك؟ (دعي المشتركات ُيجبن على هذا السؤال).

في الواقع ،يمكن ان نكون بحاجة إلى غرض السترضاء اآلخرين تماماً مثل الدب ،وأحياناً ألننا نجد غرضاً متروكاً ،وأحياناً
أخرى ألننا ال نرى ضر اًر في ذلك .
ال بأس أن نطلب إستعارة األغراض ،ولكن من المهم إحترام إرادة اآلخرين وق ارراهم بشأن ما يمتلكون .
وكما قالت النحلة ،عندما يحتاج أحد األشخاص الى ملكية شخص آخر ،يجب عليه القيام بالتالي:
-

االستئذان قبل اإلستعارة وأخذ الغرض بعد الحصول على الموافقة (أذكري أهمية إمتالك هذا الغرض بالنسبة لك
وكيف ستستخدميه).

-

اإلهتمام بالغرض كما لو أنه ملكك.

-

إذا لحق أي ضرر بالغرض ،يجب اإلعتراف بالخطأ وتصليحه أو إستبداله.

وبإتباع كل هذه الخطوات يمكن تجنب الخالفات.
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 الفئة العمرية18 – 14 :


الهدف:

-

تطوير شعور احترام ملكية الغير؛

-

تعلم كيفية التعامل مع المواضيع ذات الصلة بطريقة حازمة.


المواد :ال يوجد

لكن؟
قولي التالي :اليوم سوف نتحدث عن الملكية .ماذا تعني هذه الكلمة ّ
لكل مجموعة .أخبري الفتيات بأن هذه
قومي بما يلي :أطلبي من المشاركات تشكيل ثالثة مجموعات وأعطي سيناريو ّ
السيناريوهات لم تحدث في الحياة الواقعية ولكن من الممكن أن تحدث.
قولي التالي:سوف تق أر كل مجموعة السيناريو ،وتستعد للعب الدور مع إقتراح كيفية إنتهاء السيناريو.
السيناريوهات:
 -1ذهبت سميرة إلى صديقتها فاطمة التي عادت لتوها من السوق حيث اشترت مالبس وكانت مسرورة لعرضهم على
سميرة.
فرحت سميرة لصديقتها وقبل أن تغادر ،أخذت فستان فاطمة القديم بدون إذن منها ألنها بحاجة إليه ،وعرفت فاطمة
بالموضوع.
 -2كانت جهينة بحاجة ماسة إلى ساعة يد وال تمتلك واحدة ،فأخذت ساعة شقيقها لؤي .وبينما كانت جهينة تستخدم
الساعة ،سقطت من معصمها وانكسرت إلى قطع كثيرة .كيف سيكون رد فعل جهينة؟
 -3كانت مايا وصديقتها حسنة في حديقة صديقتهما زينة يجلسن ويتحدثن .عندما غادرت زينة ،بدأتا بقطف األزهار من
الحديقة لتزيين منزليهما بها ،وربما لتقوم كل منهما بتقديم باقة زهور إلى والدتها ألن الوالدتان تستحقان ذلك .وفجأة
تعود زينة إلى الحديقة .ماذا حدث؟
قومي بما يلي :دعي الفتيات يمثلن السيناريوهات ويناقشن كل حالة بعد لعب الدور.
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الرسائل الرئيسية:
ال بأس أن تطلبي إستعارة األغراض ولكن من المهم أن تحترمي رغبة اآلخرين بشأن ممتلكاتهم .

-

إذا أردت إستعارة ملكية اآلخرينُ ،يفضل القيام بالتالي:

االستئذان قبل اإلستعارة وأخذ الغرض بعد الحصول على الموافقة (أذكري أهمية إمتالك هذا الغرض بالنسبة لك

-

وكيف ستستخدميه).
-

اإلهتمام بالغرض كما لو أنه ملكك.

-

إذا لحق أي ضرر بالغرض ،يجب اإلعتراف بالخطأ وتصليحه أو إستبداله.

وبإتباع كل هذه الخطوات يمكن تجنب الخالفات.

إعادة تعريف النجاحات والعقَبات


األهداف:

-

تحدياً؛
قبول التجارب والتعلم منها األمر الذي قد تعتبره الفتيات ّ

-

تعلم العادات التي تؤدي إلى النجاح وممارستها؛

-

إعادة تعريف النجاحات والمصاعب من خالل منظور أكثر إيجابية.

المواد :دليل الدورة ،نسخ عن قصة نيال 6 ،عادات تقود إلى النجاح على قصاصات ورق خضراء ،أوراق من لوح ورقي قالب
تأكدي من تحضير المواد مسبقاً).
وأقالم تخطيطّ ( .


وصعبا في الوقت عينه .فالفتيات اللواتي تسربن من المدارس أو
للميسرة :قد يكون هذا الموضوع سهالً
ً
مالحظة ُ

واجهن أوضاعاً صعبة أخرى بسبب األزمة قد تعتقدن أنهن فقدن الكثير وفشلن فشالً ذريعاً .وبالتالي من المهم جداً
إعطاءهن الفرصة للتعبير عن حالتهن إذا شعرن بالراحة من خالل تعزيز دعم األقران ومساعدتهن على التفكير
الميسرة على استعداد لمواجهة الكثير من األسئلة التي قد
باإلنجازات اآلنية والفعلية والحالية إلخ ..يجب أن تكون ُ

تُطرح والتي لم تتم اإلجابة عليها بالضرورة في دليل الدورة وذلك من خالل التأكد من توخي الواقعية مع تعزيز
اإليجابية دائماً.


كسر الجليد ( 5دقائق)
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النشاط األول "قصة نيال" ( 41دقيقة)

قولي التالي:
-

الجميع معرض أحيانا لمواجهة مواقف نعتبرها صعبة.

-

الحياة ليست سهلة دائماً ،ويجب أن نكون دائماً على استعداد للمواقف الصعبة إما عن طريق مواجهتها أو التكيف
معها أو تجاهلها وفقاً ألهميتها بالنسبة لنا.

-

صحيح أننا ال نستطيع أحيانا منع حدوث تلك المواقف الصعبة ،ولكننا نستطيع إعادة تعريفها لجعلها أكثر قبوالً.

-

اليوم سوف نق أر معاً قصة نيال التي واجهت وضعاً اعتبرته صعباً ،وسوف نناقش قصتها معاً بعد اإلنتهاء من
قراءتها.

قومي بما يلي :إقرئي قصة نيال على الفتيات أو اطلبي من أي فتاة أن تتطوع وتقرأها بصوت عال.
قصة نيال:
نيال فتاة عزباء في الخامسة عشر من عمرها .تذهب نيال مع صديقاتها إلى المركز اإلجتماعي لحضور بعض األنشطة.
وفي أحد األيام أعلنت المسؤولة في المركز عن إجراء إنتخابات إلختيار مندوبة مسؤولة عن بعض األنشطة .كانت نيال
تتمتع بالشعبية ،فقررت الترشح لالنتخابات ،ووعدت صديقاتها بانتخابها .ولكن إبنة المدير ،التي كانت مرشحة أيضاً،
سبب اإلحباط والصدمة الكبيرة لنايلة .فلجأت على الفور إلى والدتها لتخبرها أنها ستترك المركز كي
فازت باالنتخابات ما ّ

ال تضطر إلى مواجهة زميالتها مجدداً ألنها تشعر بالحزن واإلستياء العميق.

الميسرة من قراءة القصة ،يمكن طرح األسئلة التوجيهية التالية:
اطرحي األسئلة التالية :عندما تنتهي الفتيات أو ُ
-

هل تعتقدن أن ما واجهتهنيال ُيعتبر صعوبة؟ اشرحن السبب سواء كان الجواب باإليجاب أو بالنفي.

برد فعل نيال ؟
أيكن ّ
ما ر ّ

اآلن بعد أن واجهت نيال هذه الصعوبة وشعرت بالحزن العميق وهي تفكر في ترك المركز ،ماذا يمكنها أن تفعل

أيكن للتغلب على هذه الصعوبة؟
بر ّ
-

من يستطيع أن يدعم نيال لتتخطى هذه الصعوبة؟



دردشة الفتيات:
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-

أيكن يمكن معالجة جميع المشكالت في الحياة بالطريقة ذاتها؟
هل بر ّ



النشاط الثاني :كيفية التعامل مع ما يعتبر "تحدياً" ( 31دقيقة):

تعرض فيها األشخاص
قولي التالي :اآلن بعد أن قرأنا قصة نيال وناقشناها ،سوف نحاول معاً أن نراجع بعض المواقف التي ّ
للصعوبات ونحاول تغيير هذا الوضع.

قومي بما يلي :أطلبي من المشاركات تشكيل مجموعات من  3أو  4أشخاص حسب العدد وأعطي كل مجموعة قطعة من
الورق القالب واطلبي منهن التركيز على التالي( :يمكن كتابة الخطوات على اللوح لتتمكن الفتيات من المتابعة بشكل أفضل).
-

قسمي الورقة إلى  3أعمدة؛

-

في العامود األول ،اكتبن المواقف والتحديات المختلفة التي تعتقدن أن الفتيات يواجهن مشكالت فيها؛

-

قمتن بذكرها؛
في العامود الثاني ،اكتبن العواقب التي قد تنتج عن كل ّ
تحد أو مشكلة ّ

-

في العامود الثالث ،اكتبن الحلول الواقعية واألفكار أو المقترحات التي يمكن أن تساعد الشخص على تخطي الموقف

ومواجهة كل مشكلة أو تحد ذكر ّتنه.؛
-

أفكاركن على المجموعة األكبر.
عندما تنتهين ،سوف تعرضن
ّ

قولي التالي:
-

تحد فيها ،والسيما وأن الشخص يمكن
قمتن جميعاً بعمل جيد في تعداد المواقف التي تعتقد الفتيات أنهن واجهن ّ
لقد ّ

-

مع ذلك لقد عملتن معاً على إيجاد الحلول الواقعية واعادة تعريف كل حالة ،ما يعني أن باستطاعة األشخاص دائماً

أن يشعر بالسوء عند التفكير في العواقب.

أن ينظروا إلى األمور من زاوية إيجابية ويجدون طرقاً للتعامل مع مشكالتهم.
-

الحظنا في بعض الحاالت ،أن األشخاص يخشون األحكام الصادرة عن المجتمع بحقهم بينما ينبغي أن يقوموا
بالتفكير في ما يبعث الراحة لهم بغض النظر عن آراء اآلخرين.

-

حسي حول نساء ناجحات ربما تعرضن لصعوبات في حياتهن؟
اسألي الفتيات إذا ّ
كن يرغبن في تقديم أي مثل ّ



إستراحة  /تمرين التنشيط ( 11دقائق)



النشاط الثالث 1 :عادات تقود إلى النجاح ( 31دقيقة)
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قولي التالي :لقد ذكرتن سابقاً الكثير من الطرق والحلول واألفكار التي يمكن أن تساعد فتاة تعرضت إلى صعوبة التغلب عليها
أو مواجهتها أو التعاطي معها بإيجابية .في النشاط األخير لنا اليوم ،سوف نحاول معاً ،البحث في العادات العامة المختلفة
التي قد تساعدنا في النظر إلى األمور بطريقة أكثر إيجابية .في الواقع" ،النجاح" ليس عكس "العقبات" ،فكل خطوة تُ ِ
قدم عليها

بحد ذاته.
للتغلب على ما تعتبره تحدياّ هي نجاح ّ
قومي بما يلي :أخبري الفتيات أنك أخفيت  6قصاصات ورق خضراء ووزعتها في أرجاء الغرفة ،وأن عليهن إيجادها وأنك
تقدم تلميحات إلى الفتيات خالل البحث عن القصاصات ( مثالً ،ساخن جداً،
للميسرة أن ّ
سوف تساعدينهن في ذلك .يمكن ُ

ويعني أنك على وشك ايجاد القصاصات أو بارد جداً ويعني أنك بعيدة جداً عن إيجادها) .عندما تتمكن الفتيات من إيجادها
جميعاً  ،اطلبي إلى من وجدن قصاصات العادات أن تقرأنها بصوت مرتفع.

-

فكري في إحتماالت وخيارات
العادة  :1المبادرةّ :
تجنبي الهروب من المشكلة ما لم تكن ذات أهمية بالنسبة لكّ ،

-

العادة  :2تحديد األهداف وطرق تحقيقها :عندما ال تعرفي حقاً ماذا تريدين ،يمكن أن تشعري بالحيرة أو تفكري بأنك

جديدة ،كوني إيجابيةً ،تح ّكمي في ردود فعلك ،وكوني مبادرةً إذا أمكن.

وقسميها إلى خطوات أصغر .ومن المهم أيضاً قياس مدى
قد "تفشلين" .ضعي األهداف دائماً لما تريدين تحقيقه ّ
واقعية وامكانية تحقيق أهدافنا وكيفية مساعدة البيئة المحيطة لنا في تحقيقها .مثالً ،أذا أردت أن أصبح مغنياً بارعاً،
فيجب أن أفكر في الخطوات الصغيرة مثل طلب مساعدة صديق لديه صوت جميل واإلستماع والتمرين إلخ...
-

العادة  :3تحديد األولوية :تحديد الفرق بين ما هو "عاجل" وما هو "مهم" .فالعاجل ال يمكن تأجيله ويتطلب
اإلجراءات الفورية فيما يمكن تأجيل ما هو مهم ولكن يجب متابعته الحقاً .مثالً ،أحياناً من المهم شراء حقيبة أو
قميص جديد ولكن العاجل هو اإلستجابة إلى الحاجات األساسية التي ال يمكن تأجيلها.

-

العادة  :4اعتماد مبدأ الفوز للجميع :ال ترّكزي على فشل اآلخرين ،بل ف ّكري في أن كل شخص يمتلك اإلمكانيات
فكري أن العالم كبير حقاً ويتسع ألهداف وأحالم الجميع .مثالً :الفتاة التي ال تعتمد مبدأ الفوز للجميع
إلثبات نفسهّ .

قد تكون مسيطرة على الفتيات األخريات في المجموعة وتعتقد بأنها ال يمكن أن تلفت إنتباه اآلخرين إال باحتكار

الحديث كله.
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العادة  :5التآزر .حاولي أن تستثمري طاقتك في أشخاص تتشاركين معهم األهداف والخطط المشتركة .مثالً :لن

-

تتمكن الفتيات العامالت معاً في نشاط حرفي من تنفيذ العمل أو النجاح إذا لم تدرك ذلك سوى واحدة أو إثنتين منهن،
فالطاقة المشتركة تعطي بالتأكيد نتائج أفضل.
توسع أو تزيد آفاقك أو وجهات
العادة  :1التجديد بانتظام :حاولي دائماً بناء عالقات وصداقات جديدة يمكن أن ّ
ِ
نظرك .إسمحي لنفسك بالتفكير في أفكار وهوايات وأهداف جديدة إلخ ....مثالً :يمكن أن تحضر الفتاة إلى المركز

-

اإلجتماعي كإستراتيجية تجديد؛ حيث تلتقي صديقات جدد وتجتمع مع مشتركات جدد ،وتتعلم أمو اًر جديدة ،وتحصل
على خدمات جديدة إلخ.


دردشة الفتيات:

-

هل تعتقدن أن هذه العادات واقعية وقابلة للتنفيذ؟

-

فعالة أو ناجحة؟
ما هي العادات التي تعتقد ك ّل واحدة منكن أنها ممكنة أو ّ


النشاط الختامي ( 5دقائق)

لتعبر كل فتاة عن شعورها  /مالحظاتها حول الجلسة.
دعوة الفتيات لختام النشاط واستخدام كرة ّ
قولي التالي :لقد قمتن بعمل ممتاز اليوم ،عندما أنظر حولي ،أرى فتيات ناضجات ومطّلعات يتقدمن إلى األمام .أريد منكن
مغادرة هذه الغرفة اليوم وأنتن تشعرن بالثقة والفخر بأنفسكن وبما أنجزتموه في دورتنا بشكل خاص بالرغم من كل التحديات
التي واجهتكن وال تزال تواجهكن ،وتذ ّكرن أن من ال يواجه التحديات لن يعرف معنى النجاح.
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دعم األقران


االهداف:

-

فهم أهمية دعم األقران؛

-

معرفة خصائص العالقات/الصداقات السليمة/الغير سليمة؛

-

فهم أهمية و التأثير االيجابي للعالقات السليمة.



المواد :ورقة  A3لك ّل فتاة.



نشاط كسر جليد



النشاط األول :العالقات السليمة و الغير سليمة ( 35دقيقة)

قولي :سنقوم االّن بنشاط سوية و الذي سيعطينا الفرصة لنستخدم مخيلتنا .سنتمشى في الغرفة و سأخبركم قصة عن فتاتين.
القصة.
أنفسكن مكان الفتيات في
تخيل القصة و حاولن أن تضعن
حاولن ّ
ّ
ّ

افعلي:
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-

وأنت تقرأين القصة ،أطلبي من الفتيات أن يمزقوا جزء من الورقة التي بين أيديهن عند سماعهن ألي اساءة أو اهانة
التي ممكن أن تشعر الفتاة باألسى او الحزن و رميها على األرض.

-

عندما تنتهين من قراءة القصة ،سيبقى مع الفتيات قطعة صغيرة جدا" من الورقة.

-

أطلبي من الفتيات أن يرفعن ما تبقى من الورقة ليراها الجميع.
سيناريو :سهى و نهال
معا في نشاطات المركز القريب من مكان سكنهم .في يوم من األيام ،نهال و سهى
سهى و نهال جارتان و تشاركان ً
شاركتا معاً في حصة اللغة االنكليزية مع مجموعة من األصدقاء فطرحت المعلمة سؤال عن معنى

كلمة  Mondayفي اللغة العربية فأجابت سهى :الثالثاء.

نظرت نهال الى الجميع عندما أزاحت المعلمة نظرها و بدأت بالضحك على سهى مما جعل الجميع يضحك عليها
أيضاً ،شعرت سهى باإلحراج و الغضب النها ليست المرة األولى التي تقوم نهال بهذا األمر ففي اليوم السابق مثالً
ضحكت أيضاً على مالبسها أمام جميع أصدقائها.

تحاول سهى أن تفعل الكثير من األمور لتثير إهتمام أصدقائها و عائلتها لكن نهال دائماً تحطم لها اَمالها و تقول لها

بأنها ال تستطيع فعل أي شيء جيد في حياتها.

سهى منزعجة جداً لكنها ال تعبر عن مشاعرها تجاه سلوك نهال ألن نهال دائماً تقول ل"سهى"  :أنا أكبر منك و
ولدي الحق بأن أعطيكي رأي ألنني أذكى وأقوى منك".
أعرف أكثر منك
ّ

سهى خائفة من التعبير عن مشاعرها تجاه نهال ألنها ال تريد أن تخسر صداقتها.
إفعلي :أطلبي من المجموعة أن يرفعوا ما تبقى من الورقة ليتسنى للجميع رؤيتها.
دردشة الفتيات:


-

كنتن مكان سهى؟
كنتن ستشعرون لو ّ
ماذا ّ

-

تعد العالقة بين سهى ونهال عالقة سليمة؟
هل ّ

-

كنتن تمزقن الورق؟
تن عندما ّ
بماذا شعر ّ

قولي :في العالقة السليمة يجب على الطرفين أن يكونا متساويين ،هذا يعني أنه يجب على كال الطرفين أن يعامالن
بعضهما البعض بإحترام متبادل.
إسألي :ما هي خصائص العالقة\الصداقة غير السليمة؟
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قولي :في العالقة غير السليمة:
-

أحد الطرفين يعامل الَخر بطريقة سيئة كالتفوه بكلمات غير الَئقة و اإلستهزاء باالَخر؛

-

ضربه أو إيذائه جسدياً؛

-

ال يحترم أحد الطرفين االَخر؛

-

كال الطرفين في العالقة مسؤولين عن بناء عالقة سليمة فيما بينهما؛
دردشة الفتيات:إن كانت تربط نهال وسهى عالقة سليمة فكيف كانتا سوف تعامالن بعضهما البعض؟





النشاط الثاني :لعب أدوار

المواد :أوراق الصقة ،أقالم ،قبعة.

القصة.
قصة نهال ستقومون االَن بتأليف نهاية
ّ
قولي :بعد سماع الجزء األول من ّ
ثم عرضها للمجموعة الكبرى.
قسمي الفتيات إلى مجموعات وأطلبي من ك ّل مجموعة تأليف نهاية
ّ
إفعليّ :
للقصة ومن ّ
مناقشة :ما كانت النهايات التي عرضتها المجموعات؟
الطبيعي أن نواجه بعض الصعوبات والتحديات في صداقاتنا أو عالقاتنا لكن إذا كان الشخص
قولي :أحياناّ ،يكون من
ّ
نسبب األذى للشخص االَخر وهذا
نعبر عن مشاعرنا دون أن ّ
يعني لنا الكثير يجب علينا أن نكون أحياناً حازمين و ّ
يعني التالي:
-

أن نكون هادئين؛

-

حاضرين\ جاهزين؛

-

التصرف بدالً أن نقول" :أنت لست
الشخصية .مثالً :أنا شعرت بالغضب بسبب هذا
أن نستعمل كلمة "أنا" أو التعابير
ّ
ّ
جي ًدا وجعلتني أشعر بالغضب"...
شخصا ّ
ً

-

أن نختار الوقت المناسب؛

-

أن نصغي؛

إعتمادا على لعب األدوار و النتائج :كيف يمكن لألصدقاء أن يعامال بعضهما البعض في العالقة سليمة؟
ً
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وتجنب إيذاء االَخرين وفي الوقت نفسه يجب علينا
قولي :من
دائما ألقوالنا و أفعالنا بهدف حماية صداقتنا ّ
المهم أن ننتبه ً
ّ
حماية أنفسنا عبر التعبير عن مشاعرنا وحاجاتنا.
الجيد على ورقة الصقة ثم وضعها في
قسمي الفتيات إلى مجموعتين واطلبي
منهن أن يكتبن خصائص الصديق ّ
ّ
أفعليّ :
قدمي الخصائص إلى المجموعة الكبرى.
القبعةّ .


للميسرة:
مالحظة
ّ
أي أفكار أو معلومات خاطئة؛
ّ
تأكدي من تصحيح ّ

-

تأكدي من إيصال الرسائل التالية للفتيات:
ّ

-

مسؤولية أعماله و أقواله؛
تحمل
ّ
الصديق هو شخص قادر على ّ

-

ال يكذب علينا؛

-

ال يضعنا في مواقف خطرة أو حرجة؛

-

يحافظ على أس اررنا؛

-

يلتزم بوعوده؛

-

يحترمنا ويحترم قدراتنا؛

-

يدعمنا بقدر ما يمكنه.


الختام:

-

ووقتهن؛
هن
ّ
أشكري الفتيات على حضور ّ

-

لخصي جميع األفكار التي طرحت بالجلسة؛
ّ

-

طبقّي نشاط ختامي سريع.
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ضغط األقران
العمرية+14 :
 الفئة
ّ
األهداف:


-

فهم الفتيات ما هو ضغط األقران وأنواعه؛

-

فهم الفتيات لكيفية التجاوب مع ضغط األقران.



المواد :الحوارات على أوراق-ورق قالب -أقالم للورق القالب – أوراق السقة -أقالم رصاص ملونة.



مالحظة للميسرة :ضعي اتفاقية المجموعة مع الفتيات قبل الجلسة ،وضف السرية إذا لم تضاف من الفتيات ،ألنهن قد
خاصة عندما تطرح السيناريوهات.
يذكرن اسماء أصدقائهن خالل الجلسة
ّ


سنريوهات ضغط األقران ( 11دقيقة)
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قولي :يلعب أصدقائنا دو ار مهما في حياتنا ،وأحيانا ،قد يأثر أصدقائنا علينا ،وفي بعض األحيان ،قد يعطوننا إرشادات مفيدة
عندما نواجه مشكلة .أحيانا ،قد يدفعنا هذا التأثير أن نفعل أشياء ما كنا أن نفعلها من دونه.
إسألي :ما هي أنواع التأثيرات التي تتعرض لها الفتيات من أصدقائهن؟
قومي بتقسيم المشاركات إلى ثالثة مجموعات ،و ِ
أكدي أن هذه السيناريوهات ال تمت بالحقيقة بصلة
أعط سيناريو لكل مجموعة و ّ
ولكنها مستوحات منها ،علما أن ضغط األقران شائع بين الفتيات المراهقات.
وتحضر لتمثيل أدواره ،وتجيب عن األسئلة التالية لكل حوار:
قُولي :سوف تق أر كل مجموعة الحوار
ّ
-

من يقوم بالضغط؟

-

ما هي الكلمات التي يستخدمونها لفعل ذلك؟

-

هل الضغط إيجابي أم سلبي؟

-

ما هو أثر هذه الكلمات على الشخص الذي يتم الضغط عليه؟

الحوار رقم :1
بتول :لنذهب لتدخين النرجيلة اليوم!
سلبا على صحتّي.
خديجة :ال يسمح لي أهلي بتدخين النرجيلة بحيث ّأنها تؤثّر ً
أيضا!
مسلية وسلوى وجيهان
ّ
بتول :ليس من الضرورة أن يعلموا بذلك! ّإنها ّ
يدخننها ً
خديجة :ولكن ٬ولكن ...ماذا لو رأنا أحد؟

أحدا به .إذا ِ
جيدة فسوف تأتين معي.
بتول :ال داعي للخوف ٬يمكننا الجلوس في مكان ما ال يرانا ً
كنت صديقة ّ
الحوار رقم :2
سميرة :رضوة ،لماذا ال تأتين معنا إلى مسابقة الشعر التي ستجري في مركز حمزة؟
رضوة :أممم ،ال أعرف ....أهلي ال يسمحون لي.
فعال كتابة الشعر.
نجوى :يال رضوة! أنتي تجيدين ً
جدا!
سميرة :نعم! أشعارك جميلة ً
كثير.
بالجيدين ًا
رضوة :ال ليسوا
ّ

سميرة :إنهّم فعالً جميلين! واذا ربحتي فستنشر أشعارك في مجلّة المركز.

نجوى :حقًا! يجب عليكي أن تحاولي على األق ّل.
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متسعا من الوقت.
فكري بذلك فال يذال لديكي
سميرة :سنساعدك ًا
ً
كثيرّ ٬
الحوار رقم :3
فاطمة :سميرة ،أنظري إلى سلمى ،أنظري إلى ما ترتديه.
سميرة :ها ها هاا ،تبدو مثل فتيات التلفاز ،لماذا ترتدي هذه الثياب؟
تسير فاطمة وسميرة نحو سلمى
سميرة :ها ها ها ،سلمى ،لماذا ترتدين هذه الثياب؟
سلمى :لماذا؟ ما الخطب في ثيابي؟
فاطمة:ال ترتدين هذه الثياب عادة.
سلمى :أنا مرتاحة بهذه الثياب
سميرة :مرتاحة؟ نحن ال نرتدي مثل هذه الثياب ،عليك تغييرها.
يسمى ضغط األقران .ضغط األقران هو
قُولي :لقد تم الضغط على رضوى وخديجة وسلمى من قبل رفاقهم في
ّ
القصتين .هذا ّ
ٍ
للتصرف بطريقة ما.
بشيء ما أو
الضغط الذي يمارسه األصدقاء (الذين هم من الفئة العمرّية نفسها) للقيام
ّ
إفعلي :ارسم على الورق القالب عامودين ،لكل عامود عنوان :ضغط "أ" ،ضغط "ب"
إسالي :ما الفرق بين الضغط في السيناريو  1والسيناريو 2؟
عليك أن تساعد الفتيات ليقلن أن الضغط "أ" (سيناريو  )1قد يؤدي لضرر ،قد يؤثر سلبيا على الصحة أو يؤدي لألذى .أما
الضغط "ب" (سيناريو  )2فد يفيد الفتاة (مثالً ،تشجيع أحدهم على استخدام مهاراته أو على عدم فعل شيء ما قد يؤثر عليه
جدا لدرجة أن
اإلجابي) قد يكون لدينا ضغط
أن حتى في الضغط "ب" (
سلبي بحال كان التشجيع مكثّف ً
بطريقة ّ
سلبية)ّ .إال ّ
ّ
ّ
إيجابي من قبل أصداقئها ٬من
تعرضت لتأثير
يعرض الفتاة للخطر .على سبيل المثال ٬في السيناريو  2بالرغم من ّ
أن رضوى ّ
ّ
ّ
المحتمل أن تواجه مشكلة ما في حال لم يشجعنها أولياء أمرها على إتخاذ قرار المشاركة في المسابقة .لذلك ٬سنحاول في

سلبية.
محددة بشكل ّأال ينتج حتى عن الضغط
إتخاذ قرار عبر خطوات ّ
نشاطنا األخير أن ّ
كيفية ّ
اإليجابي ّأية ترتّبات ّ
نحدد ّ
ّ
إسألي :لماذا قد يستجيب االشخاص لضغط أصدقائهم؟ ما هي بعض االسباب لتأثر األشخاص بأصدقائهم؟


مالحظة للميسرة :قد تعطي الفتيات عدد من االسباب ،اقبل أجوبتهنن ولكن ضف السبب التالي اذا لم يذكر.

قولي :قد يقبل االشخاص الضغط "أ" ليتقبلونهم أصدقائهم ،أو لتجنب االستهزاء والسخرية.
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استراحة -محفز  11دقائق
ضغط األقران اللفظي والغير لفظي ( 25دقيقة)

قولي :في السيناريوهات الثالث ،بعض الكلمات قد تضغط الفتيات لفعل أمر ما أو التصرف بطريقة معينة
ما هي هذه الكلمات؟

تذكر قد يكون هذا الضغط "أ" أو "ب"
إفعلي :اطلبي من الفتيات أن يشكلن دائرة وكل فتات أن تقول جملة أو كلمة تضغط على الفتيات.
إسألي :هل يمكن أن يكون الضغط غير لفظي؟
قولي :قد يكون الضغط عير لفظي.
إسألي :ما هي بعض االمثال للضغط الغير لفظي؟ ماذا قد يفعل االصدقاء لضغط الفتيات لفعل شيئ ما؟
إفعلي :اطلبي من كل فتاة أن تكتب األفعال على ورقة السقة ولصقها على الحائط.

جمع الفتيات حول االوراق الالسقة ،اقرأها مع الفتيات ،واضف ،ان لم يذكرمن الفتيات :االستهزاء ،السخرية ،االبعاد واالقصاء.


السلبي:
اتيجيات مقاومة ضغط األقران
إستر ّ
ّ

كيفية المقاومة:
تحديد ّ
السلبي .ك ّل ورقة عليها خطوة .الخطوات
لهن خطوات مقاومة ضغط األقران
قسمي المشاركات إلى مجموعات واشرحي ّ
إفعليّ :
ّ
هن :4
ّ
جي ًدا ماذا ستخوض.
 -1تحديد الخطر وفهم بشكل واضح ما هو الفعل المطلوب .أعرف ّ
سلبية
ّ -2
اتبيات ّ
بغض النظر إذا ما كانت التر ّ
اتبيات الفعل الذي يحاول الصديق الضغط عليك لفعله ّ
وفكر بتر ّ
حدد النتائج ّ
إجابية.
أو
ّ
المحبذ أن تختار
حدد بعد ذلك حينما ترى النتائج والمخاطر ٬الفعل الذي ستقوم به .من
حدد ما هو الذي تريده األنّ .
ّ -3
ّ
السلبية.
اإلجابية وليست
البدائل
ّ
ّ
النهائي.
 -4الفعل هو الخطوة الرابعة :أخبر أصدقائك بقرارك
ّ
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إبتداء من الخطوة األولى حتى األخيرة بشكل سريع.
يجي
ً
قولي :ضعي الخطوات األربع بشكل تدر ّ
ناقشي الفرق بين ك ّل خطوة.
كل من هيام ٬روان وبتول على الورقة في الوقت الذي تأقرين به السيناريو التالي:
إفعلي :أرسمي ّ
السيناريو:

مؤخر
ًا
عاما ٬إلتقت
سويا إلى المدرسة ك ّل يوم
ً
هيام ٬روان وبتول يذهبن ً
صباحا في الباص .هيام التي تبلغ من العمر ً 17
أحيانا عن المدرسة لرؤية طارق.
تتغيب هيام
ً
عاماّ .
بشاب يدعى طارق يبلغ من العمر ً 25
يتغيبن عن المدرسة ليذهبن معها في اليوم التالي لمالقاة أصدقاء طارق .تريد بتول
تحاول هيام إقناع ك ّل من روان وبتول بأن ّ
ألنها تخشى بأن يعرف أولياء أمرها بالموضوع.
أما روان فال تذال غير واثقة ّ
الذهاب مع هيام ّ

كل رسمة عن واحدة من الخطوات
قسمي الفتيات إلى مجموعات واطلبي
إفعلي:
تعبر ّ
منهن أن يرسمن  4صور بحيث ّ
ّ
ّ
كل مجموعة
المشروحة سابقًا وأن يربطنها بالسيناريو السابق بهدف التفكير بكيف
ستتصرف روان أمام ضغط هيام وبتول .على ّ
ّ

إ ًذا أن ترسم  4صور وتربط ك ّل صورة بالخطوة المناسبة .عندما ينتهين الفتيات ،تقوم ك ّل مجموعة بعرض رسوماتها شارحةً
الموجه عليها.
للرد على الضغط
ومحددات كيف
المتبعة
اتيجية
ستتصرف روان ّ
ّ
ّ
اإلستر ّ
ّ
ّ



حديث الفتيات:

كما ناقشنا ،هناك العديد من الضغوطات التي تتعرض لها الفتيات من أقرانها ،وهناك طرق مختلفة لالستجابة لهذه الضغوط.
إذا تم ضغط الفتيات من قبل أصدقائهن لفعل أشياء ال يرتحن لفعلها ،فما يمكن للفتيات أن تفعل؟


النشاط النهائي:

-

أشكري الفتيات لمشاركتهن.

-

أطلبي منهن الوقوف في دائرة لقول كلمة عن الجلسة واذا يعتقدن أنها كانت مفيدة واذا كانت المقترحات يمكن أن
تطبق في الواقع اذا واجهت الفتيات ضغط من أقرانها.

العمرية14 -11 :
 الفئة
ّ


األهداف:
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-

فهم الفتيات ما هو ضغط األقران وأنواعه؛

-

فهم الفتيات لكيفية التجاوب مع ضغط األقران.



المواد :الحوارات على أوراق-ورق قالب -أقالم للورق القالب – أوراق السقة -أقالم رصاص ملونة.



مالحظة للميسرة :
ضعي اتفاقية المجموعة مع الفتيات قبل الجلسة ،وضف السرية إذا لم تضاف من الفتيات ،ألنهن قد يذكرن اسماء

-

خاصة عندما تطرح السيناريوهات.
أصدقائهن خالل الجلسة
ّ

هن فضغط األقران
قولي للفتيات قبل البدء بالجلسة
مهم ممكن أن تواجهنه الفتيات في أعمار ّ
ّ
بأنكن ستطرحن موضوع ّ
قصة
أما السيناريوهات التي ستطُرح في الجلسة ليست تعكس بالضرورة ّ
هو موضوع طبيعي ومألوف بين اليافعات ّ

-

اقعية.
و ّ


سنريوهات ضغط األقران ( 11دقيقة)

قولي :يلعب أصدقائنا دو ار مهما في حياتنا ،وأحيانا ،قد يأثر أصدقائنا علينا ،وفي بعض األحيان ،قد يعطوننا إرشادات مفيدة
عندما نواجه مشكلة .أحيانا ،قد يدفعنا هذا التأثير أن نفعل أشياء ما كنا أن نفعلها من دونه.
إسألي :ما هي أنواع التأثيرات التي تتعرض لها الفتيات من أصدقائهن؟
قومي بتقسيم المشاركات إلى مجموعتين ،و ِ
أن السيناريوهات التالية ال تعكس
أعط سيناريو لكل مجموعة .أشيري ّ
مجددا إلى ّ
جدا بين اليافعات.
اقعية بحيث أن موضوع ضغط األقران هو شائك ً
قصة و ّ
بالضرورة ّأية ّ

وتحضر لتمثيل أدواره ،وتجيب عن األسئلة التالية لكل حوار:
قُولي :سوف تق أر كل مجموعة الحوار
ّ
-

من يقوم بالضغط؟

-

ما هي الكلمات التي يستخدمونها لفعل ذلك؟

-

هل الضغط إيجابي أم سلبي؟

-

ما هو أثر هذه الكلمات على الشخص الذي يتم الضغط عليه؟
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الحوار رقم :1
فاطمة :سميرة ،أنظري إلى سلمى ،أنظري إلى ما ترتديه.
سميرة :ها ها هاا ،تبدو مثل فتيات التلفاز ،لماذا ترتدي هذه الثياب؟
تسير فاطمة وسميرة نحو سلمى
سميرة :ها ها ها ،سلمى ،لماذا ترتدين هذه الثياب؟
سلمى :لماذا؟ ما الخطب في ثيابي؟
فاطمة:ال ترتدين هذه الثياب عادة.
سلمى :أنا مرتاحة بهذه الثياب
سميرة :مرتاحة؟ نحن ال نرتدي مثل هذه الثياب ،عليك تغييرها.
الحوار رقم :2
سميرة :رضوة ،لماذا ال تأتين معنا إلى مسابقة الشعر التي ستجري في مركز حمزة؟
رضوة :أممم ،ال أعرف ....أهلي ال يسمحون لي.
فعال كتابة الشعر.
نجوى :يال رضوة! أنتي تجيدين ً
جدا!
سميرة :نعم! أشعارك جميلة ً
كثير.
بالجيدين ًا
رضوة :ال ليسوا
ّ

سميرة :إنهّم فعالً جميلين! واذا ربحتي فستنشر أشعارك في مجلّة المركز.

نجوى :حقًا! يجب عليكي أن تحاولي على األق ّل.

متسعا من الوقت.
فكري بذلك فال يذال لديكي
سميرة :سنساعدك ًا
ً
كثيرّ ٬
يسمى ضغط األقران .ضغط األقران هو الضغط
قُولي :لقد تم الضغط على رضوى وسلمى من قبل رفاقهم في
ّ
القصتين .هذا ّ
ٍ
للتصرف بطريقة ما.
بشيء ما أو
الذي يمارسه األصدقاء (الذين هم من الفئة العمرّية نفسها) للقيام
ّ
إفعلي :ارسم على الورق القالب عامودين ،لكل عامود عنوان :ضغط "أ" ،ضغط "ب"
إسالي :ما الفرق بين الضغط في السيناريو  1والسيناريو 2؟
عليك أن تساعد الفتيات ليقلن أن الضغط "أ" (سيناريو  )1قد يؤدي لضرر ،قد يؤثر سلبيا على الصحة أو يؤدي لألذى .أما
الضغط "ب" (سيناريو  )2فد يفيد الفتاة (مثالً ،تشجيع أحدهم على استخدام مهاراته أو على عدم فعل شيء ما قد يؤثر عليه
جدا لدرجة أن
اإلجابي) قد يكون لدينا ضغط
أن حتى في الضغط "ب" (
سلبي بحال كان التشجيع مكثّف ً
بطريقة ّ
سلبية)ّ .إال ّ
ّ
ّ
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إيجابي من قبل أصداقئها ٬من
تعرضت لتأثير
يعرض الفتاة للخطر .على سبيل المثال ٬في السيناريو  2بالرغم من ّ
أن رضوى ّ
ّ
ّ
المحتمل أن تواجه مشكلة ما في حال لم يشجعنها أولياء أمرها على إتخاذ قرار المشاركة في المسابقة .لذلك ٬سنحاول في
سلبية.
محددة بشكل ّأال ينتج حتى عن الضغط
إتخاذ قرار عبر خطوات ّ
نشاطنا األخير أن ّ
كيفية ّ
اإليجابي ّأية ترتّبات ّ
نحدد ّ
ّ
إسألي :لماذا قد يستجيب االشخاص لضغط أصدقائهم؟ ما هي بعض االسباب لتأثر األشخاص بأصدقائهم؟


مالحظة للميسرة :قد تعطي الفتيات عدد من االسباب ،اقبل أجوبتهنن ولكن ضف السبب التالي اذا لم يذكر.

قولي :قد يقبل االشخاص الضغط "أ" ليتقبلونهم أصدقائهم ،أو لتجنب االستهزاء والسخرية.



استراحة -محفز  11دقائق
ضغط األقران اللفظي والغير لفظي ( 25دقيقة)

قولي :في السيناريوهات الثالث ،بعض الكلمات قد تضغط الفتيات لفعل أمر ما أو التصرف بطريقة معينة
ما هي هذه الكلمات؟

تذكر قد يكون هذا الضغط "أ" أو "ب"

إفعلي :اطلبي من الفتيات أن يشكلن دائرة وكل فتات أن تقول جملة أو كلمة تضغط على الفتيات.
إسألي :هل يمكن أن يكون الضغط غير لفظي؟
قولي :قد يكون الضغط عير لفظي.
إسألي :ما هي بعض االمثال للضغط الغير لفظي؟ ماذا قد يفعل االصدقاء لضغط الفتيات لفعل شيئ ما؟
إفعلي :اطلبي من كل فتاة أن تكتب األفعال على ورقة السقة ولصقها على الحائط.

جمع الفتيات حول االوراق الالسقة ،اقرأها مع الفتيات ،واضف ،ان لم يذكرمن الفتيات :االستهزاء ،السخرية ،االبعاد واالقصاء.


حديث الفتيات:

كما ناقشنا ،هناك العديد من الضغوطات التي تتعرض لها الفتيات من أقرانها ،وهناك طرق مختلفة لالستجابة لهذه الضغوط.
إذا تم ضغط الفتيات من قبل أصدقائهن لفعل أشياء ال يرتحن لفعلها ،فما يمكن للفتيات أن تفعل؟
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النشاط النهائي:

-

أشكري الفتيات لمشاركتهن.

-

أطلبي منهن الوقوف في دائرة لقول كلمة عن الجلسة واذا يعتقدن أنها كانت مفيدة واذا كانت المقترحات يمكن أن
تطبق في الواقع اذا واجهت الفتيات ضغط من أقرانها.

التعاطف
أهداف الجلسة:
 تطوير فهم عميق لوجهات نظر اآلخرين. تقييم وتحديد كيف تؤثر حالتنا وكلماتنا وأفعالنا بشكل إيجابي أو سلبي على اآلخرين. -خوض تجربة الرغبة في مساعدة اآلخرين.

المواد المطلوبة:
لوح فليب شارت ،أقالم رصاص ،أقالم حبر ،أقالم تخطيط ،كرتون على شكل طوب ،ورقة  ،4Aونسخة عن قائمة "الكفاءات
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لكل مشاركة).
العاطفية" وقائمة "تعاريف الكفاءات العاطفية" ،كوب ماء (كوب واحد ّ

المقدمة:
منا يواجه تحديات قد
كل منا بتجارب مختلفة يواجه أثنائها بعض المشاكل في حياته
الخاصة .وهذا يعني أن ّ
يمر ّ
كل واحد ّ
ّ
ّ
يحتاج إلى دعم للتعامل معها.

أنتن مستعدات كي
في هذه الجلسة ،سوف نتحدث عن مفهوم ذات فائدة عند تقديم الدعم وهو التعاطف مع اآلخرين .هل ّ

معا معنى التعاطف وكيف يمكننا اختبار ذلك في حياتنا؟
نكتشف ً

كسر الجليد وافتتاح الجلسة 15( :دقيقة)

األهداف:
 إعداد المشاركات لمناقشة الموضوع تطوير مهارات االستماع والقدرة على فهم وجهات نظر اآلخرينمنهن ضبط
أجسادهن .اطلبي
ثم إرخاء
ّ
ّ
اطلبي من المشاركات السير في الغرفة ،قولي ّ
لهن أن يأخذن ً
نفسا عميقًا ومن ّ

كن يختبرن أي ألم أو إجهاد في العضالت.
تحركاتهن وفقا الحتياجات
أجسادهن ،والتحقق إن ّ
ّ
ّ
بعضهن البعض.
اطلبي من المشاركات النظر في عيون
ّ

حبا
مرحبا مصاحبة بمشاعر مختلفة ،على سبيل المثال :قولي
منهن أن يقلن
اطلبي
مرحبا وكأنك تشعرين باإلجهاد ،وقولي مر ً
ً
ً
ّ

حبا وكأنك جائعة ،وقولي مرحباً وكأنك مندهشة وما الى ذلك...
حبا وكأنك مليئة بالطاقة ،وقولي مر ً
وكأنك غاضبة ،وقولي مر ً
اطلبي من المشاركات التوقف عن السير ،والتجمع في ثنائيات.

تسأل كل عضوة من الثنائي كيف تشعر األخرى اليوم .ينقسم ك ّل ثنائي إلى (أ) و (ب) .تبدأ (أ) بسؤال (ب)" :كيف حالك؟"
يجب أن تخبرها (ب) كيف تشعر بالتفصيل .ال يجب أن تقاطع (أ) رفيقتها (ب) بل تستمع إليها وهي تومئ برأسها ثم يقوم
الثنائي بتبادل األدوار.
منهن أن يتوقفن وأن يعثرن على شريكة جديدة.
ادعي المشاركات إلى السير مرة أخرى .تم أطلبي
ّ

ثنائي مرة أخرى إلى (أ) و (ب) .يجب أن تسأل (أ) رفيقتها (ب) "ماذا تريدين أن تشاركيني؟" يجب أن تتشارك (ب)
ينقسم ك ّل
ّ
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مع (أ) قصة تزعجها تشعر بالحاجة إلى مشاركتها .بعد ذلك تقومان بعكس األدوار .ال يتوجب أن تكون القصة شخصية ،بل
عامة يمكن أن تزعج أي أحد.
يمكن أن تكون قضية ّ
امنحيهن بعض الوقت لمشاركة أي ردود فعل ملموسة ،فضال عن تبادل العواطف والقصص مع بعضهن
أشكري المشاركات و
ّ
البعض.

إسألي المشاركات كيف يشعرن عندما يلقي عليهن شخص التحية بالكثير من الطاقة؟ أو عندما يلقي التحية بطريقة مليئة
باإلجهاد؟
أنتن تتشاركن األحاسيس والقصص؟
تن و ّ
يكاتكن؟ كيف شعر ّ
كنتن تستمعن إلى شر ّ
تن عندما ّ
كيف شعر ّ

الرسائل الرئيسية:
 إذا أراد شخص مشاركة أمر ما أو التنفيس عن مشاعر معينة ،من المهم أن يقوم بذلك أمام شخص جدير بالثقة لن يقومبالحكم عليه.
إنجاز ال تعطيل 21( :دقيقة)
األهداف:
 فهم وجهات نظر وتحديات اآلخرين. -تعلم كيفية دعم اآلخرين.

قولي:
غالبا ما يبدو من الصعب مواجهة التحديات .بالنسبة للبعض هي مواجهة تماثل مواجهة جدار من الطوب .وبالتالي فإن هدم
ً
الحواجز واجتيازها هو إنجاز ملحوظ.

أطلبي:
أطلبي من المجموعة التفكير في التحديات التي يواجهها األشخاص في مجتمعاتهم .ليس من الضرورة أن تكون تحديات
مجتمعكن ،من ستساعدن؟ وما نوع الخدمات التي سوف تقمن بها لدعم
كنتن ترغبن في مساعدة شخص ما في
ّ
شخصية .إذا ّ

كن؟ على كل طوبة أدناه أكتبن اسم مجموعة من األشخاص الذين ترغبن في مساعدتهم وتقديم الدعم لهم واذكرن
مجتمع ّ
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السبب.
لديكن فكرة عن العمل التطوعي؟
هل
ّ

الرسائل الرئيسية:
 تقديم الدعم أو التطوع للمساعدة هو إحدى الطرق إلظهار التعاطف مع المجتمع أو مع مجموعة من األشخاص الذينيواجهون تحديات.
في بعض األحيان نستطيع مشاركة المهارات والمعارف التي نملكها مع آخرين يحتاجون إليها لمواجهة التحديات.
فهم العواطف 32( :دقيقة)

األهداف:
 فهم الكفاءات العاطفية وكيف يمكن أن تؤثر على عالقاتنا مع اآلخرين. تحديد كيف يمكن لمشاعرنا ومواقفنا أن تؤثر على اآلخرين. فهم أفضل للعواطف والمشاعر.فهم الكفاءة العاطفية سيساعدنا على فهم مشاعرنا ومشاعر اآلخرين بشكل أفضل .كما يمكن أن يساعدنا على تحسين المهارات
التي نحتاجها في عالقاتنا.
إستخدمي التعاريف المدرجة في قائمة تعريف الكفاءات أدناه .ضعي حرف التعريف الصحيح لمصطلح الكفاءة في المساحة
المعدة له في قائمة الكفاءات .هناك فقط خيار واحد صحيح لك ّل مصطلح.
قائمة الكفاءات:
 _______ .1تحمل اإلجهاد
 _______ .2االستقاللية
 _______ .3التعاطف
 _______ .4التقدير الذاتي
 _______ .5التفاؤل
 _______ .6السيطرة على االنفعاالت
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 _______ .7ح ّل المشكالت
 _______ .8المسؤولية االجتماعية
 _______ .9اإلصرار
______ .12المرونة
 _______ .11العالقة مع اآلخرين
 _______ .12الوعي الذاتي
_______ .13السعادة
 _______ .14التفكير الواقعي
 _______ .15تحقيق األهداف

قائمة تعاريف الكفاءات:
أ .أنا مسؤولة ،متعاونة وعضوة مساهمة في المجتمع .أنا واعية اجتماعيا وأهتم ألمور اآلخرين.
ب .أنا قادرة على السيطرة على االنفعاالت أو الرغبات أو اإلغراءات أو تأخيرها عندما أريد ذلك.
ج .أنا قادرة على تحقيق إمكاناتي والمشاركة نشاطات تساهم في حياة مثيرة لالهتمام ،وذات معنى.
د .أنا أفهم وأقبل وأحترم نفسي ،كما أنني أعرف حدودي وقدراتي.
ه .أنا مراعية لمشاعر اآلخرين ،وطريقة تفكيرهم .يهمني اآلخرين ،وأظهر لهم االهتمام.
و .أعتمد على نفسي وأنا مستقلة في أفكاري وأفعالي.
ز .أنا قادرة على النظر إلى الجانب األكثر إشراقا من الحياة والحفاظ على موقف إيجابي حتى في األوقات الصعبة.
ح .أنا قادرة على تحديد التحديات وكذلك توليد وتنفيذ الحلول.
ط .أنا أعرف مشاعري والسبب وراء شعوري بطريقة معينة.
ي .أنا قادرة على إقامة عالقات مرضية للطرفين والحفاظ عليها .أنا مرتاحة لتبادل العاطفة.
ك .أنا قادرة على مواجهة المواقف العصيبة دون أن أنهار ،من خالل التعامل بنشاط وايجابية مع اإلجهاد.
ل .أشعر بالرضا والراحة في محيطي .أنا قادرة على االسترخاء والتمتع بحياتي.
م .أنا قادرة على ضبط مشاعري ،وأفكاري وسلوكياتي عند تغيير األوضاع والظروف .أنا منفتحة على أفكار وطرق مختلفة
للقيام باألمور.
بدال من كيف أتمنى أو
ن .أنا قادرة على ضبط الوضع الفوري ورؤية األمور بموضوعية .أرى األمور على ما هي عليهً ،
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أخشى أن تكون.
عما احتاجه .يمكنني الدفاع عن حقوقي بطريقة بناءة.
س .أنا قادرة على التعبير عن أفكاري ومشاعري وقادرة أن أسال ّ
اإلجابات الصحيحة أدناه:
 .1ك تحمل اإلجهاد
 .2و االستقاللية
 .3ه التعاطف
 .4د التقدير الذاتي
 .5ز التفاؤل
 .6ب السيطرة على االنفعاالت
 .7ح ح ّل المشكالت
 .8أ المسؤولية االجتماعية
 .9س اإلصرار
 .12م المرونة
 .11ي العالقة مع اآلخرين
 .12ط الوعي الذاتي
 .13ل السعادة
 .14ن التفكير الواقعي
 .15ج تحقيق األهداف

نشاط على شكل لعبة:

قسم المجموعة إلى مجموعتين متنافستين (أ) و (ب).
تضع المجموعة (أ) قائمة الكفاءات على ظهورهن بينما تحمل المجموعة (ب) التعريفات في أيديهن .على المجموعة (ب)
معرفة المطابقة الصحيحة.
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يفاتهن ويش ّكلن ثنائيات ،سيبدأ ك ّل ثنائي بمناقشة الكفاءة التي حصل عليها،
عندما تجد جميع المشاركات
مطابقتهن  /تعر ّ
ّ
وأهميتها ،وما يمكن أن يحدث في حال عدم وجود تلك الكفاءة أثناء التواصل مع اآلخرين.

أطلبي من المشاركات كتابة إجاباتهن على لوحة فليب شارت ومناقشة اإلجابات مع المجموعة.
كن يرغبن في تبادل خبرات الحياة اليومية مع شخص ال يتفهم جيداً مشاعر اآلخرين؟
إسألي المشاركات إذا ّ

أيهن؟ ماذا يحدث عندما يفهم األشخاص مشاعر بعضهم
إسألي المشاركات عن عواقب عدم القدرة على فهم مشاعر اآلخرين بر ّ
ائهن.
البعض؟
شجعهن على إعطاء أمثلة لتوضيح آر ّ
ّ

اقتراح اللعب بطريقة مختلفة:
ويتعين على (ب)
قسمي المجموعة إلى ثنائيات ،وأعطي كل ثنائي كفاءة .يتألف ك ّل ثنائي من (أ) و (ب)( .أ) لديها التعريف
ّ
ّ
ويتعين على (ب) تخمين اإلجابة الصحيحة.
تخمين الكفاءة .تستطيع (أ) أن تمثّل التعريف
ّ

خطاب تمكين 45( :دقيقة)

الهدف:
 -فهم مشاعرنا ومشاعر اآلخرين والسماح للمجموعة بتبادل التعاطف.

قولي:
يمكنكن
لبعضكن البعض أو لشخص آخر تُظهر التمكين والتعاطف .عند االنتهاء من كتابة الرسالة
اكتبن رسالة موجزة
ّ
ّ

معكن.
يمكنكن االحتفاظ بها
كتبتن له أو
مشاركتها مع الشخص الذي
ّ
ّ
ّ

مالحظة للميسرة:
 حضري معك بعض المواد ،مثل مجلة (صور) ،أمثلة وكلمات التمكين مطبوعة ولوازم أخرى في حال أردن الفتيات تزيين92

الرسالة بطريقة خالقة.
 اقتراح إضافي :يمكن أن تكون الحروف في أشكال لوضعها في أحجية ،كما يمكن وضع رسائل التمكين على شكل جدار إذاكانت الفتيات تردن ذلك.

رسائل رئيسية:
تحديا .إنها وسيلة جيدة للتعامل مع
 -مشاركة كلمات التمكين والتعاطف قد تكون قادرة على شفائنا وتشجيعنا عندما نواجه ً

اآلخرين والشعور باالرتباط بهم.

كأس التعاطف ( 11دقائق)
الهدف:
 اختتام الجلسة بطاقة إيجابية ومزاج سعيد.بعضهن البعض.
 دعوة المشاركات إلى تبادل كلمات التمكين معّ

كل مشاركة كوب ماء واطلبي منها عدم شربه.
أعطي ّ
قومي بدعوة المشاركات الى تبادل كلمات التمكين والتشجيع في ثنائيات ،وهمس الرسائل "من الفم إلى األذن" .عند االنتهاء من
منهن سكب الماء من كوب إلى آخر مع كل رسالة إيجابية.
المشاركة في ثنائيات ،أطلبي
ّ
عندما تنتهي المجموعة بأكملها من المشاركة ،اطلبي منهن شرب كأس التعاطف.
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جلسة عن موضوع أخذ الق رار
مقدمة
سير الجلسة
الوقت  22 :دقيقة
هدف الجلسة:


الترحيب بالسيدات أو الفتيات وشكرهن على مشاركتهن.



تقديم الموضوع.
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أن حاجات المجموعات تختلف .
مالحظة  :تعطى هذه الجلسة لل فت يات وللسيّ دات بشكل منفصل ،باعتبار ّ

خاص ة يرجى االنتباه لها عند تيسير الجلسة مع الفتيات .
تزويدكن في هذا الدليل برسائل ومالحظات
سيتم
ّ
ّ
ّ
وصف سير الجلسة

 ذكري السيدات والفتيات باسمك وباسم المنظمة .وقومي بتذكيرهن بدورك كمتطوعة في لجنة اإلنقاذ الدولية كما عرفت
سابقا في زيارات االستقطاب.
توقعاتهن من الجلسة ودونيها على ورقة لوح قالب (يمكنك أن تسألي المشاركات إن
السيدات والفتيات عن
ّ
 إسألي ّ
كانت إحداهن ترغب بتسجيل المعلومات لتتمكني من تيسير النقاش بشكل مريح وتتفاعلي مع المجموعة ،إذا كانت
المواد غير متوفرة يمكن للفتيات أو السيدات الوقوف في دائرة وكل واحدة منهم تقول توقعها وتتقدم خطوة الى االمام).


بعد قراءة التوقعات ،أشكري المشركات على مشاركتهن ،ثم اعرضي األهداف بشكل واضح كما يلي:
● تعريف أهمية أخذ القرار
● تحديد العوامل التي تؤثر بعملية أخذ القرار
● تحديد اهمية المشاركة في أخذ الق اررات الخاصة بنا وبالعائلة

نشاط تعارف:
أسمائهن فقط.
 أطلبي من المشاركات أن يعرفن عن أنفسهن من خالل ذكر
ّ
الكمية التي تريدها من االوراق على
 ضعي في وعاء كمية كبيرة من االوراق الصغيرة واطلبي من كل مشاركة سحب
ّ
ان ال يزيد عن سبعة اوراق.
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وضحي للمشاركات أنه على كل فرد ان تخبر عن صفاتها بعدد االوراق التي قامت بسحبها.
 ثم ّ
الراحة منذ
جو من ّ
مالحظةّ :
تذكري أن تتركي الخيار للمشاركات حول من ترغب في البدء بالتّعريف عن نفسها لخلق ّ
عليهن.
الضغط
البداية لذلك قومي بتشجيعهن وتفادي قدر اإلمكان ّ
ّ
اتفاقية المجموعة:
بعضهن البعض أسس
لهن أنه قبل االنتقال والبدء في الجلسة ،سيضعن مع
هن على
ّ
تفاعلهن وقولي ّ
ّ
 قومي بشكر ّ
السيدات والفتيات على تبادل
لضمان سير الجلسة بشكل إيجابي وتفاعلي ،وهو ما يسمى باتفاقية المجموعة.
شجعي ّ
ّ
القالب.
األفكار ودونييها على اللوح ّ
السيدات والفتيات على ذكرها:
 اذكري ّ
النقاط التّالية في حال لم تأتي ّ
● احترام رأي اآلخر .التّشديد على ّأنه :ليس هناك من فكرة أو رأي صحيح أو خطأ ،هناك أراء مختلفة.
الراحة واألمان ،والتشديد على عدم
● ضرورة االلتزام بالسرية وابقاء ما سنتشارك به بيننا لضمان جو أكبر من ّ
شخصية.
مشاركة تجارب
ّ
● االتفاق على كيفية تمرير الدور.
● ضرورة التشديد على ان المشاركة طوعية في خالل الجلسة.
 قولي للمشاركات أننا سنبدأ بالغوص في مضمون الجلسة والتّكلم بموضوع أخذ القرار.
النقاط
أن الك ّل موافق على جميع ّ
عند االنتهاء ،أطلبي من ّ
السيدات أو الفتيات التّوقيع على االتفاقية للتأ ّكد من ّ
المطروحة.
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تعريف أخذ الق رار
سير الجلسة
الوقت  22 :دقيقة
هدف الجلسة:


تعريف معنى أخذ القرار



تحديد أهمية أخذ الق اررات

وصف سير الجلسة
المواد الالزمة :قصة رحاب للسيدات وقصة سناء للفتيات.
نشاط:
أهمية اخذ
قصة ومناقشتها مع المجموعة للتعرف من خاللها على معنى و ّ
 وضحي للسيدات أنك ستقومين بقراءة ّ
الق اررات.
القصة التّالية على المشاركات (السيدات فقط ،القصة التالية تق أر على الفتيات):
 قومي بقراءة
ّ
السورية متزوجة ولها ثالثة اطفال .انتقلت وعائلتها للعيش في لبنان منذ سنتين تقريبا.
"رحاب امرأة من
ّ
الجنسية ّ
قررت رحاب أن تقوم بتسجيل أوالدها في المدرسة لكي يكملوا تعليمهم في لبنان.
ّ
ذات يوم ،قامت بجولة مع صديقتها للتّعرف على المدارس المحيطة بهما لكي تختا ار المدرسة المناسبة ألطفالهما.
كان هناك خياران :مدرسة قريبة الى منزلها ومدرسة أخرى في القرية المجاورة .لكن المشكلة تكمن في ان المدرسة
القريبة تقوم بتعليم المنهاج الفرنسي والذي هو مختلف عن المنهاج االنكليزي الذي كان االوالد يتلقونه في سوريا.
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الصعب تسجيل االوالد في
عادت رحاب الى المنزل وشاركت مع زوجها ما حصل خالل النهار واتفقوا على انه من ّ
المدرسة بالقرية المجاورة اذ انه من الصعب دفع تكاليف المواصالت الى هناك .فكانت رحاب قلقة في هذا الشأن
فهناك خطورة بتسجيل االوالد في المدرسة المجاورة ويكون للمنهاج الفرنسي مخاطرة اذ ان االوالد قد يشعرون
بالصعوبة في ذلك".
ّ
القصة التّالية على المشاركات (للفتيات فقط):
 قومي بقراءة
ّ
 سناء فتاة مسجلة في المدرسة وهي ايضا تشارك في نشاطات في مركز قريب من بيتها حيث التحقت ببرنامج الدراما
المخصص للفتيات .ذات يوم كان لديها الكثير من الوظائف المدرسية لتكملها وكانت في حيرة من امرها وال تعلم ان
كانت ستبقى في المنزل إلكمال وظائفها او تذهب الى المركز خصوصا ان جلسة الدراما لهذا االسبوع مهمة جداً
وهي ال ترغب في ان تغيب عنها.
جلسة سناء للتفكير في الموضوع وكي تجد القرار الصحيح في هذا الموضوع.
ناقشي األفكار التّالية مع المجموعة:


يا ترى ماذا ستفعل رحاب/سناء في مثل هذه الحالة؟



الخيار األنسب لرحاب/سناء؟
أيكن ما هو َ
بر ّ



إذاً ماذا نعني عندما نقول أخذ القرار؟

معهن الى الخالصة التالية:
توصلي

ّ
ّ
 أخذ القرار يعني التّوصل الى اختيار حل أو خيار يناسب الفرد.
 ليست جميع الق اررات سهلة االتخاذ وبعضها يمكن ان يتطلب وقت وجهد ،أو تفكير طويل.
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 ليست جميع الفتيات تملك القدرة على المشاركة في اتخاذ جميع الق اررات ولكن هناك بعض الق اررات الصغيرة واليومية
التي يمكن على الفتيات المشاركة فيها مثل االنضمام الى نشاطات في مركز آمن واختيار مالبسهم.
 يجب ان نشجع الفتيات على اهمية التفاوض مع االهل واالشخاص الموثوق بهم بوجهات نظرهم في االوقات المناسبة
عندما يكونون هادئين.
 من المهم جدا التوصل الى اتخاذ قرار بهدف التقدم والتطور.
لكن هناك خطوات بسيطة يمكن إتباعها وقد تساعد الفرد في التّوصل الى قرار معين.
عوامل اتخاذ الق رار
سير الجلسة
الوقت  22 :دقيقة
هدف الجلسة:


تحديد الصفات الداعمة والعوامل التي تساعد على أخذ القرار

وصف سير الجلسة
المواد الالزمة :ال شيء.
 أطلبي من المشاركات التفكير بصفات شخص يقدرنه\ا دون ذكر االسم مع التركيز على الصفات الحسنة كانت
داخليه او خارجية.
 اجمعي المشاركات في جلسة نصف دائرية.
 اطلبي من كل مشاركة التعريف عن صفات الشخص الذي تعجب به\ا.
 ناقشي من المشاركات السؤال التالي :برأيكن ما الذي ساعد هذه الشخصيات على ان يحققوا أهدافهم؟
 برأيكن ما هي العوامل ،نقاط القوة والصفات الداعمة التي تساعدنا على أخذ القرار؟
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 توصلي الى التالي :هناك عوامل كثيرة تمكننا نحن كسيدات وفتيات من أخذ ق اررات مهمة في حياتنا اليومية والنجاح
بها .أبرز هذه العوامل هي :الخبرة في المناقشات ،الجرأة ،الحزم ،عدم االتكال على الغير والثقة بالنفس ،دراسة
إيجابيات وسلبيات القرار ،الحصول على مساندة االهل والعائلة والمجتمع ،التفكير بروية وتحديد اختيا ارت مع خطة
العمل قبل اتخاذ اي قرار.

تحديد اهمية المشاركة في أخذ الق را رات الخاصة بنا وبالعائلة
سير الجلسة
الوقت  15 :دقيقة
هدف الجلسة:


أهمية مشاركة المرأة في أخذ الق اررات.
توضيح ّ

وصف سير الجلسة
المواد الالزمة :أوراق الصقة؛ ورقة بيضاء كبيرة.


قومي بتوزيع ورقة الصقة لكل سيدة أو فتاة واطلبي منهن ان تكتبن أو ترسمن على ورقة او أكثر ما هي الق اررات
التي تقوم بأخذها كسيدات أو كفتيات فيما يتعلق بالعائلة او بالحياة اليومية .وبعد ذلك اطلبي منهن الصاق االوراق
على الورقة البيضاء المعلقة على الحائط الى ان تمتلئ بأكملها.



أوضحي مع المجموعة أن الورقة الالصقة تمثل حياة كل سيدة منهن .لذا كل قرار تساهمن في أخذه أو صنعه يساهم
في وضع بصمة إضافية .وكل ما زادت هذه المشاركة كلما زادت البصمات في حياة األشخاص.
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أهمية االنتباه الى أننا نملك الكثير
 أشكري السيدات أو الفتيات على مشاركة أفكاره ّن واختمي ّ
النشاط بالتّشديد على ّ
من القدرات والخبرات التي تمكننا من اتخاذ الق اررات المناسبة والمهمة في حياتنا اليومية وعلى اهمية مشاركتنا
كسيدات أو فتيات في اتخاذ الق اررات المتعلقة بنا وبالعائلة في انشاء هذا التوازن في المجتمع.

خاتمة
سير الجلسة
الوقت  5 :دقائق
 أعلمي السيدات والفتيات أنك قد وصلت الى نهاية الجلسة.
 بهدف تقييم الجلسة ستطلبين من كل سيدة أو فتاة أن ترسم على ورقة الصقة وجه ضحوك ،غير مبالي أو حزين
ليقيموا مشاركتهن ومدى استفادتهن من الجلسة.
ّ
 قومي بتعليق األوراق الالصقة على ورقة لوح قالب كي يتسنى للجميع رؤية التقييم.
 ناقشي إذا سمح الوقت أكثر األفكار التي أعجبتهن خالل الجلسة.

جلسة عن موضوع الثقة بالنفس
مقدمة
سير الجلسة
الوقت  15 :دقيقة
هدف الجلسة:


الترحيب بالسيدات والفتيات وشكرهن على المشاركة
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تقديم الموضوع

أن المقاربة أو الطريقة
مالحظة  :تعطى هذه الجلسة للفتيات وللسيّ دات بشكل منفصل  ،لذلك وباعتبار ّ

خاص ة يرجى االنتباه لها عند
تزويدكن في هذا الدليل برسائل ومالحظات
سيتم
تختلف بين المجموعتين ،
ّ
ّ
ّ
تيسير الجلسة مع الفتيات .

وصف سير الجلسة

 ذكري السيدات والفتيات باسمك وباسم المنظمة .كما قومي بتذكيرهن بدورك كمتطوعة في لجنة اإلنقاذ الدولية كما
عرفتي سابقا في زيارات االستقطاب.
 إسألي السيدات والفتيات عن توقعاتهن من الجلسة.
 ثم اعرضي إقرائي ألهداف بشكل واضح كما يلي:
● تعريف معنى الثقة بالنفس
● تحديد العوامل التي تؤثر على الثقة بالنفس
● تمييز االنعكاسات الناتجة عن قلة الثقة بالنفس
● مناقشة بعض األفكار الداعمة التي تساهم في تعزيز الثقة بالنفس

نشاط كسر جليد:
 ثم قومي بنشاط كسر الجليد التالي الذي يساعدك في خلق جو مريح من البداية.
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● أطلبي من السيدات أو الفتيات أن تقوم واحدة منهن بذكر اسمها مع القيام بحركة معينة في وجهها أو جسمها.
على جميع السيدات القيام بنفس الحركة التي قامت بها من بعدها.
● قومي بتمرير الدور بين السيدات والفتيات الى أن يعرفن جميعهن على أسمائهن بنفس الطريقة.
أي
كن الفتيات خجوالت أو غير جاهزات للقيام بهذا نشاط ،يمكنك أن تتركي ّ
مالحظة :في حال ّ
لهن حرّية اختيار ّ
شجعيهن وتفادي قدر اإلمكان الضغط
تذكري أن الهدف من الجلسة هو اإلفادة والمرح لذلك
ّ
نشاط كسر جليد يردنهّ .
عليهن.
ّ
اتفاقية المجموعة:
بعضهن البعض أسس على
 قومي بشكرهن على تفاعلهن وقولي لهن أنه قبل االنتقال والبدء في الجلسة ،سيضعن مع
ّ
السيدات
الجميع االلتزام بها لضمان سير الجلسة بشكل إيجابي ،وهو ما يسمى باتفاقية المجموعة.
شجعي الفتيات و ّ
ّ
القالب.
على تبادل األفكار ودونييها على اللوح ّ
 .اذكري النقاط التالية في حال لم تأتي السيدات أو الفتيات على ذكرها:
● احترام رأي اآلخر .التشديد على أنه :ليس هناك من فكرة أو رأي صحيح أو خطأ ،هناك أراء مختلفة.
● ضرورة االلتزام بالسرية ويقاء ما سنتشارك به بيننا لضمان جو أكبر من الراحة واألمان ،والتشديد على عدم
مشاركة تجارب شخصية.
● االتفاق على كيفية تمرير الدور.
 قولي للمشاركات أننا سنبدأ بالغوص في مضمون الجلسة والتكلم بموضوع الثقة بالنفس.
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أن الك ّل موافق على جميع األسس
عند االنتهاء ،أطلبي من الفتيات و ّ
السيدات التوقيع على االتفاقية للتأ ّكد من ّ
ثم االتفاق على ّأية حركة تظهر
المطروحة .في حال لم تتوفّر األقالم أو األوراق ،يمكن وضع االتفاقية شفهيًّا ومن ّ
الموافقة عليها كمثال الوقوف بدائرة وتقديم خطوة لألمام في حال الموافقة.

تعريف الثقة بالنفس
سير الجلسة
الوقت  15 :دقيقة
هدف الجلسة:


تعريف الثقة بالنفس

وصف سير الجلسة
المواد الالزمة :أوراق لوح قالب ،أقالم عريضة ،ورقة لوح قالب مكتوب على رأسها تعريف الثقة بالنفس.
مناقشة:
 إسألي السيدات أو الفتيات التالي" :برأيكن ،ما معنى كلمة الثقة بالنفس؟" أو "ماذا تسمعون عندما نقول ثقة بالنفس؟"
 قولي لهن أن يفكروا لدقيقتين قبل البد بإعطاء اإلجابات.
 أطلبي من المشاركات أن تشارك أفكارهن ،وقومي بتسجيل اإلجابات على ورقة لوح قالب دون أن تناقشي هذه
األفكار .شجعي السيدات والفتيات على التعبير ولكن ال تحرجي أحدا أو تلحي على مشاركة في حال لم تكن ترغب
بذلك .تأكدي من تسجيل كافة اإلجابات.
 إقرأي اإلجابات بصوت عال أمام الجميع.
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هن أن ليس هناك من أفكار صحيحة أو خطأ ،وسنقوم اآلن
 أشكري المشاركات على مشاركة أفكارهن وقومي بتذكير ّ
بمناقشة اإلجابات المذكورة.
 ثم اعرضي التعريف التالي" :الثقة بالذات هي تأكيد على قدرات الشخص ،حكمته وقوته .مبنية على خبرات ناجحة
واجهها الشخص وخلقت له نوع من الحصانة تجاه الفشل".
يعزز ثقة
أن المظهر الخارجي ّ
 ممكن إضافة التالي لك ّل من الفتيات و ّ
السيدات :في بعض الحاالت قد يعتقد البعض ّ
اخلي وتقدير الذات هو ما ينعكس إلى الخارج ويشعرنا باالرتياح.
الشخص بنفسه ولكن على العكس ّ
إن الجمال الد ّ
 إسمحي للمشاركات بمشاركة رأيهن بالتعريف.

العوامل المؤث رة على الثقة بالنفس وتأثيرها
سير الجلسة
الوقت  32 :دقيقة
هدف الجلسة:



تحديد العوامل المؤثرة على ثقة األشخاص بأنفسهن إيجابياً أو سلبياً.
تمييز االنعكاسات والنتائج التي تظهر عند انعدام الثقة بالنفس.

وصف سير الجلسة
المواد الالزمة :أوراق الصقة ،ورق لوح قالب ،أقالم عريضة.
 قسمي المشاركات الى مجموعتين وأعطي أوراق الصقة الى كل مجموعة.
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 أطلبي من المجموعة األولى أن تناقش فيما بينها العوامل المؤثرة على ثقة الشخص بنفسه .ومن المجموعة الثانية أن
تناقش انعكاسات قلة الثقة بالنفس على الشخص .على كل مجموعة أن تكتب األفكار التي اتفقوا عليها على األوراق
الالصقة .اذكري أن الوقت المحدد للمناقشة هو  12دقائق.
 في هذا الوقت ،قومي برسم شكل جسم إنسان على ورقة كبيرة.
 بعد انتهاء المناقشات في المجموعات ،أطلبي من المجموعة األولى تعليق األوراق الالصقة الخاصة بها على الورق
مجسم اإلنسان من الخارج .أما المجموعة الثانية فعليها تعليق األوراق الالصقة العائدة لها على الجسم من الداخل.
 إقراي األفكار المتعلقة بالعوامل واسألي المجموعة الكبيرة إذا كان يرغب أحد بإضافة أفكار أخرى.
 يمكنك االستفادة من الالئحة أدناه لدعم المناقشة:
● التربية :للتربية تأثير كبير على ثقة الشخص بنفسه خاصة إذ تكون غير داعمة أو ال تسمح للشخص بإظهار
قدراته وامكاناته.
● التعليقات الغير داعمة\ المدمرة من قبل المجتمع على مجموعة معينة ينتمي لها الفرد أو على الفرد نفسه.
مثاال على ذلك :قد تشعر الفتيات بقلّة ثقة بالنفس في حال قال لها أحدهم ّأنها ال تستطيع القيام ٍ
بأن
ً
بأمر ّ
معين أو ّ
مثال ال تفيدها إلخ.
الدراسة ً
تحدي للشخص
● خبرات شخصية ش ّكلت ّ
معين من الممكن أن تفقد ثقتها بنفسها
مثاال على ذلك :في حال واجهت الفتاة صعوبة في
ً
التصرف أو مواجهة موقف ّ
ّ
وتعتقد ّأنها غير قادرة على مواجهة ّأية مواقف أخرى.
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● عدم وجود شبكات داعمة أو مشجعة للشخص
للسيدات فقط)
● تعرض الشخص لحادثة عنف ( ّ
● التواجد في بيئة غير آمنة
تتوفر من حولها شبكة داعمة وأمنة تشعرها بالراحة أو
ُ
مثاال على ذلك :قد تشعر الفتاة بقلّة ثقة بالنفس في حال لم ّ
وتحدياتها ومخاوفها.
تشجعها على مشاركة صعوباتها
ّ
 إسأليهم لماذا برأيهم تم وضع هذه األفكار حول الجسم؟
 توصلي معهم الى اإلجابة التالية" :ألن أكثرية العوامل المؤثرة ،تأتي من محيط اإلنسان ،من البيئة وهي تؤثر بشكل
مباشر على ثقة الشخص بنفسه".
 إنتقلي بعدها لمناقشة أفكار المجموعة الثانية .قومي بق ارءة األوراق المعلقة داخل الجسم  -االنعكاسات.
 يمكنك االستفادة من الالئحة أدناه لدعم المناقشة:
● مشاعر سلبية :الشعور بالحزن ،الخجل ،التوتر أو الغضب
● الشعور بالدونية
● أفكار سلبية
● الشعور بصعوبة القيام بمجهود :فقدان الحماس بسبب التجارب العير ناجحة والمتكررة
● صعوبة التواصل وبناء عالقات سليمة مع اآلخرين
● االنزواء
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● عدم القدرة على التعامل مع الظروف الصعبة والشعور بالضعف
أن الثقة
أن هذا العامل ليس مسؤوًال عن زيادة الثقة بالنفس باعتبار ّ
● عدم االهتمام بالمظهر الخارجي مع التذكير ّ
هي أمر ينبعث من الداخل
 إسأليهم لماذا برأيهم تم وضع هذه األفكار داخل الجسم؟
 توصلي معهم الى اإلجابة التالية" :ألن اإلنعكاسات واآلثار تقع مباشرة على الشخص نفسه".

تعزيز الثقة بالنفس
سير الجلسة
الوقت  32 :دقيقة
هدف الجلسة:


تمكين المشاركات من الرد والتعامل مع المواقف اليومية بطريقة إيجابية.

وصف سير الجلسة
المواد الالزمة :أوراق "أفكار سلبية \ أفكار إيجابية"
أوراق صغيرة مكتوب عليها النصائح التي يجب إتباعها لتعزيز الثقة بالنفس

 عرفي السيدات والفتيات أنه بعد التكلم بشكل مفصل عن العوامل المؤثرة وانعكاسات قلة الثقة بالنفس على األفراد
سنناقش كيفية تعزيز الثقة بالنفس من خالل إتباع خطوات بسيطة ومفيدة.
منهن تحب التطوع لقراءة ورقة من األوراق المتواجدة بين يديك.
 إسألي المشاركات من
ّ
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 تقوم مشاركة بقراءة ورقة وناقشيها مع المجموعة.
 إنتقلي من مشاركة الى أخرى إلى أن تناقشي معهن كافة األوراق.
 أكتبي النقاط التالية على األوراق الصغيرة:
تجنبي إرضاء اآلخرين على حساب نفسك وراحتك
● ّ
● كوني على طبيعتك
معينة ويعيد النظر بها
● تعلمي من التجارب السابقة واجعليها محف اًز للتطوير .فالكل يقوم بتجارب ّ
سلبية أي أشخاص غير قادرين على دعمك واشعارك باالرتياح
● تجنبي التواجد مع أشخاص قد يؤثرن عليك بطريقة ّ
● تجنبي األفكار السلبية
بكل األمور الجميلة
تحبي نفسك وتعترفي لها ّ
● أعطي قيمة لذاتك  -يعني ذلك أن ّ
الخاص
تجنبي مقارنة نفسك باآلخرين فلك ّل شخص تجاربه ووضع
●
ّ
ّ
● قومي بمكافئة نفسك عندما تنجحين في القيام بعمل معين ،ولو بسيط.
 قولي للمجموعة أننا سوف نقوم سوياً بنشاط صغير.
 قومي بتوزيع أوراق "األفكار السلبية \ األفكار اإليجابية" على المشاركات.

أفكار سلبية

أفكار إيجابية

أنا ال أستحق شيئا ،أنا شخص فاشل

أنا شخص ذو أهمية كبيرة \ قيمة كبيرة

لم أحقق أي إنجاز ذات أهمية في حياتي

أنا أنجزت الكثير في حياتي
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أنا شخص فاشل

أنا شخص ناجح

أنا شخص دائما يرتكب األخطاء

أنا شخص يستطيع إنجاز المهام بطريقة جيدة

أنا أحمق وأبله

أنا شخص جيد ومحبوب

أنا ال أستحق الحياة الجيدة

أنا أستحق كل الفرص التي تقدمها لي الحياة

أنا ال أستحق محبة اآلخرين

أنا أستحق محبة اآلخرين

أنا غبي

أنا شخص ذكي ومبدع

أنا شخص غير محظوظ

أنا شخص أستطيع االستفادة من الفرص

أنا شخص حزين وكئيب

أنا شخص يستطيع الشعور بالمرح والتمتع بالسعادة

 وزعي على كل مشاركة فكرة سلبية\ فكرة إيجابية.
 أطلبي من كل مشاركة قراءة الفكرة السلبية على صوت عال ،تمزيقها ورميها .ثم قراءة الفكرة اإليجابية بطريقة ثابتة
واالحتفاظ بها.
 الختتام هذا التمرين ،أكدي على الفكرة التالية" :دائماً ما تراودنا أفكار سلبية وتحبط من عزيمتنا كما في هذا النشاط.
من المفيد التخلص منها واستبدالها بأفكار إيجابية تدعم الثقة بالنفس.

خاتمة
سير الجلسة
الوقت  5 :دقائق
المواد الالزمة :قومي بتحضير ورقة تقييم على ورقة لوح قالب مسبقاً
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 أعلمي السيدات والفتيات أنك قد وصلتي الى نهاية الجلسة.
 بهدف تقييم الجلسة ستطلبين من كل سيدة أو فتاة أن ترسم على ورقة التقييم وجه ضحوك ،غير مبالي أو حزين
ليقيموا مشاركتهن ومدى استفادتهن من الجلسة.
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