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المقدمة

يهدف منهج مهارات الحياة عرب الدراما واملرسح اىل تعزيز حامية املراهقات السوريات واللبنانيات من العنف القائم عىل النوع
اإلجتامعي وتعزيز رفاهه ّن النفيس-االجتامعي .ويتناول هذا املنهج املهارات الحياتية األساسية التي قد تحتاجها الفتيات يف س ّن
ٍ
منهج يعتمد عىل التعلّم النشط من خالل التجريب واملامرسة
ظروف صعبة يف أي ثقافة مشابهة .وهو
املراهقة واللوايت يعشن يف
ٌ
ٍ
كتقنيات أساس ّية .ومتّت اإلستعانة بتقن ّيات الدراما
م تصميم هذه املنهج لريتكز اىل الدراما واملرسح
والتفكري واملناقشة .وقد ت ّ
م
االبداعيّة املختلفة لخدمة الهدف ومن ضمنها تقنيات مرسح املقموعني .وقد نجد بعض األلعاب واألنشطة املعروفة التي ت ّ
تعديلها أو تطويرها ملالءمة األهداف املرج ّوة منها ،كام نجد ألعاباً وأنشط ًة مبتكرة من قبل املؤلّفة مثل «مهرجان الفاكهة».

ملاذا الدراما واملرسح؟

أن اللعب الدرامي والتمثيل ف ّعاالن ألنهام يعززان البصرية عرب الخوض يف تجربة جسدية/حسيّة وانفعاليّة «هنا واآلن» عوضاً عن
االعتامد عىل التفكري فقط .وبتعبريٍ آخر ،يسمح هذا املسار بإرشاك الكيان بأرسه يف خربة تعلُّمٍ مو ِّحدة جامعة بني السلوك والفكر
والعاطفة والبعد اإلجتامعي ،وميكن لهذا املسار أن يشكّل أيضاً بروفة للحياة الواقعية!

الهيكلية:

يشمل املنهج  6وحدات تك ّمل بعضها البعض وتسهم يف تحقيق الهدف العام .وهي كالتايل:
) 1الثقة والدعم أساس العالقات السليمة
2) 2توكيد الذات والتواصل الحازم يف العالقات السليمة
3) 3تقدير الذات والثقة بالنفس
4) 4التك ّيف مع الضغط النفيس والتعامل مع املشاعر
وحل املشكالت
5) 5إتخاذ القرارات ّ
6) 6سالمتنا يف سياقات العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي
كل وحدة من جلستني اثنني ،أي عدد الجلسات اإلجاميل هو  12جلسة.
تتألّف ّ
يُفضّ ل أن أن تشارك مجموعة املراهقات يف كافة الجلسات لتحقيق نتيجة أفضل .لكن نظرا ً إىل أن الوضع قد يكون محفوفاً
األقل  3وحدات ،وذلك وفقاً
ّ
بالتحديات ،ونظ ًرا إىل أن كل وحدة لديها أهدافها الخاصة ،ميكنكم أن تنفّذوا برنامجاً موجزا ً يشمل عىل
ألولويّة اإلحتياجات لدى مجموعة مع ّينة (مثال :هناك إشارات ّ
ماسة اىل جلسة عن التعامل مع الضغط)،
تدل أن املجموعة بحاجة ّ
ووفقاً للظروف (التوقيت ،امل ّدة ،إمكانية الوصول ،اعتبارات األمن .)...وبالتايل ،يجب إقامة عقد أويل مع املشاركات إضافة إىل
العقد الخاص بكل جلسة.

التعامل مع أولياء األمور

ينصح بتيسري جلسة تقدمي ّية (حلقة نقاش مركّز) مع األمهات لتعريفهم عن أهداف و مضمون منهج الدراما .من الشائع أن يتسائل
للميسات أن يجنب إىل
األهل و أولياء األمور حول هذه النشاطات بالتحديد ألنها من طابع جديد و مختلف .فإ ّن حلقة النقاش تسمح
ّ
أسئلة األمهات و توضيح أي سوء تفاهم .ميكنك إيجاد مناذج عن حلقات النقاش املركّز مع األمهات يف منهج لجنة اإلنقاذ الدولية
«سالمتي ،عافيتي» للفتيات املراهقات.

الميسرات :
دليل
ّ

التحضير ُمسبقًا

كل الخطوات التي يجب ات ّباعها موجودة يف هذا املنهج.
رسة أن ت ُع ّد مخطّط الجلسة أو مضمونها بنفسها مبا أن ّ
ليس مطلوباً من املي ّ
لكن مبا أ ّن املراهقات فضول ّيات بطبعه ّن ،فمن األفضل أن تراجع امليرسة كافة املستندات واملالحظات واملعلومات اإلضاف ّية
لكل جلسة قبل تيسريها.
املخصصة ّ
ّ
ليس من الرضوري أن تعريف أجوبة كافّة السئلة – كو ين رصيحة وأخربي الفتيات بأن ِ
بكل بساطة .كام ميكنك معرفة
ّك ال تعلمني ّ
م
أي واحدة من فريق العمل
ّ
املخصص لربنامج املراهقات فرياملنظّمة ،ومن ث ّ
الجواب عرب طرح السؤال عىل املسؤولة عنك أو عىل ّ
مترير الجواب للمراهقات يف الجلسة التالية.
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املقدمة

ِ
ٍ
عليك أن تجمعي األدوات الالزمة
وكخطوات تحضرييّة أخرى،
وميكنك أيضاً أن تسأيل املراهقات أن يساعدنك عىل إيجاد الجواب.
كل خطوة خالل الجلسات.
كل جلسة) وأن تفكّري كيف ستنفّذين ّ
(املذكورة يف مق ّدمة ّ

جو من المشاركة
خلق ّ

م ج ّدا ً أن تحرص امليرسة عىل أ ّن جميع الفتيات يشعرن بالحريّة للمشاركة خالل الجلسة .قد تكون بعض الفتيات أكرث
من امله ّ
تعبريا ً من غريه ّن ،وهنا يكمن دورك يف ضامن ٍ
لكل املشارِكات للتعبري وإلسامع صوته ّن .قد تلعب ترتيبات الجلوس
فرص متساوية ّ
شكلٍ
صف تلواآلخر ،أل ّن ذلك يخلق ج ّوا ً مريحاً
مهمً يف تشجيع الفتيات عىل املشاركة ،كالجلوس عىل
دائري بدالً من الجلوس ٍّ
دورا ً ّ
ّ
ً
امليسين املتع ّودين عى التدريبات التقليديّة
بعض
وفيام
الجلسة،
خالل
ة
ي
تشارك
ا
طرق
تعتمدي
أن
يجب
البرصي.
بالتواصل
ويسمح
ّ
ّ
كل جلسة ألعاباً
م أن تشمل ّ
قد يفضّ لون طريقة املحا رضة ،من امله ّ
ونشاطات .فاأللعاب والنشاطات متنح الفتيات الفرصة للتفاعل فيام بينه ّن بحريّة كام تساعد عى إثارة املناقشات بطريقة أسهل
من التدريبات التقليديّة .ونقرتح ،يف بعض النشاطات ،أن ت ُكافئي املشارِكات بإعطائه ّن أشكاالً الصقة .وإذا مل تتوفّرهذه األشياء،
ٍ
بكل بساطة من املشارِكات األخريات
نشاط محفِّز أو مساعد عىل كرسالجليد أو أن تطلبي ّ
ميكنك أن تسمحي له ّن بإدارة لعبة أو أي
أن يصفّقن له ّن .ألعاب ،نشاطات محفِّزة ومساعدة عىل كرس الجليد
ِ
يديك دليل كرس الجليد الذي يشمل ألعاباً
بكل جلسة ،إال أنّنا نضع بني
الخاصة ّ
مع أن هذا املنهج يشمل العديد من األلعاب
ّ
ٍ
ونشاطات محفِّزة ومساعدة عى كرس الحواجز بني املشارِكات .فإ ّن ألعاباً كهذه تحف ّز الفتيات بشكلٍ كبري و تضمن مستوى
إضاف ّية
ٍ
ٍ
نشاطات محفّزة ي ك تحافظي
نشاطات تعرفينها أو أن تسمحي للفتيات بأن يدرن بأنفسه ّن
عا ٍل من املشاركة .كام ميكنك أن تضيفي
عى انتباههن.

أهمية اللغة وال ّلهجة
ّ

م أالّ “تستهديف” الفتيات لتم ّرري له ّن “الرسالة” ،بل األفضل أن “تُرشكينه ّن” ،فيحملن األفكار معه ّن»
إنتبهي للهجتك ،فإنّه من امله ّ
حتى بعد الجلسة .من األفضل عدم طرح أسئلة مبارشة ،أل ّن هذا النوع من األسئلة يوت ّر الفتيات ويجعله ّن
ويتابعن التفكري بها ّ
ُيانعن مشاركة خربته ّن الشخصيّة خوفاً من أن تحكم عليه ّن الفتيات األخريات يف املجموعة .غري أنّه ميكنك الحصول عى األجوبة
التي تبحثني عنها عرب طرح أسئل ًة عامة عن أمو ٍر مح ّددة ،فهذه الطريقة ستساعده ّن عىل اإلجابة من دون أن يشعرن بأنه ّن
ُمستهدفات أو مكشوفات.
رصف
فبدل أن تسأيل مثالً «ماذا تريدين” أو «ماذا كنت لتفعيل» ،ميكنك أن تسأ يل”ملاذا قد تريد الفتيات أمثالك” أو «كيف قد تت ّ
الفتيات أمثالك».
• أعطي أمثلة عندما تحاولني رشح فكر ٍة معقّدة ،فيمكنك مثالً إعتامد سيناريو أو دو ٍر متثييل أو إعادة صياغة فكرتك .هذا سيساعد
الفتيات عىل فهم ما تحاولني رشحه بشكلٍ كامل.
ومبسطة.
• إجعيل لكنتك واضحة
ّ
• إسأيل ملاذا :عندما تتوقّف املحادثة بطريقة طبيع ّية ،ميكنك أن تسأيل ملاذا حصل ذلك ،وهذا رسعان ما سيكشف عن أمور ضمن ّية
يف كالم الفتيات.
• إسأيل أسئلة ساذجة وبسيطة تساعد الفتيات عىل رشح ما يفكرن به وهذا سيعطيك فكرة عن طريقة تفكريه ّن .قد يزعجك أن
تظهري وكأنّك ساذجة لك ّن هذه الطريقة هي األفضل يف هذه الحاالت ،وهي تع ّزز الرابط بينك وبني الفتيات.
ٍ
وعبارات شائعة بني الفتيات يك ال يشعرن بالحرج.
• إستعميل كلامت

ّ
التحكم بالجلسة

م أن تبدأي كل جلسة برشح أهدافها التعليم ّية .خالل تيسريالجلسة ،يبقى دورك أن تعيدي الرتكيزعىل النقاش يف حال
من امله ّ
إبتعدت الفتيات عن املوضوع .يف نهاية الجلسة ،عليك أن تذكّري الفتيات م ّرة أخرية با ألهداف التعليم ّية لرتسيخ املعلومات التي
تريدين أن يحملنها ويفكّرن بها يف منازلهن.
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ليونة الخطوات

تشمل كل جلسة عىل نشاطني أو ثالثة مع ذكر الوقت الذي يحتاجه كل نشاط تقديريّاً .وتوزيع الوقت هذا ما هو إالّ دليل ملساعدتك.
ٍ
ٍ
نقاش ج ّدي
لوقت أطول إذ أ ّن الفتيات قد يبدأن باملشاركة يف _
تيسين الجلسة ،قد تالحظني أ ّن بعض النشاطات تحتاج
فبينام ّ
ِ
معي  .ال مشكلة يف حدوث ذلك لكن عليك أن تعيدي توزيع الوقت الباقي عىل النشاطات التالية لذلك .لقد
وف ّعال حول موضوع ّ
م تصميم هذه النشاطات بطريق ٍة تسمح بتطبيق كل نشاط منفردا ً عن اآلخر إذا دعت الحاجة إىل ذلك بالرغم من أن هذا غري
ت ّ
ٍ
تبي أ ّن الوقت غري ٍ
نشاطات أقرص
كاف ،من املمكن تقسيم الجلسة إىل
محبّذ ،وذلك استنادا ً للوقت امل ُتاح للميرسة وللفتيات .وإذا ّ
م توزيعها عىل األيام القليلة املقبلة.
فيت ّ

التكلم عن المواضيع الحساسة
تشعر معظم الفتيات بالحرج أو بالرت ّدد من التكلّم عن بعض األمور ،وخصوصاً املواضيع التي تتعلّق بالص ّحة اإلنجاب ّية .فال
تسمحي لذلك بإحباطك أو بإزعاجك ،بل ركّزي عى إعطاء الفتيات املعلومات الدقيقة التي تتعلّق بهذه املواضيع ،فتصبح
ٍ
ريات التي تحصل يف أجسامه ّن .وقد تساعدك النصائح
الفتيات قادرات عى إت ّخاذ
خيارات سليمة ،كام يشعرن براح ٍة أكرب إزاء التغ ّ
الحساسة:
التالية عى إدارة النقاشات التي تتعلّق باملواضيع
ّ
• خطّتي ُقدُ ماً :ماذا تريدين أن تحقّقي خالل هذه الجلسة؟ هل أنت واثقة من املعلومات التي تق ّدمينها؟

الخاصة ِ
بك :قد تشعرين بالحرج من اإلجابة عن بعض األسئلة التي قد تطرحها الفتيات ،كو ين رصيحة وقويل
• ارسمي الحدود
ّ
له ّن بأنّك غري قادرة عىل اإلجابة.
زميالتك أو إىل املسؤولة ِ
ِ
عنك للحصول عى النصائح حول كيف ّية معالجة هذه املواضيع،
• إبحثي عن النصائح :تكلّمي إىل
ِ
احتجت لذلك .وتذكّري عندما تبحثني عن النصائح أن تحرتمي خصوص ّية الفتيات مبا يعني اإلمتناع
وأطلبي منه ّن املساعدة إن
عن مشاركة املعلومات التي إئتم ّنك عليها مع اآلخرين.

توصيات عامة:
•يف بعض الجلسات ،قد تبدو ال ّرسائل ال ّرئيسية طويلة أو ثقيلة املحتوى مثل ص 16 .و  56و  .67حاويل تقديم تلك ال ّرسائل
ال ّرئيسية بطريقة تفاعلية إبداعية .عىل سبيل املثال ،ميكنك كتابة ال ّرسائل ال ّرئيسية الهامة عىل أوراق صغرية وإخفائها يف
ٍ
بصوت عا ٍل.
الغُرفة يف حني تطلبني من الفتيات التّحرك يف جميع أنحاء الغُرفة ،والبحث عنها ومن ثم قرا َءتِها
ِ
تعبن كثريا ً أثناء املشارکة ،یمکنك أن تقرتحي علیھ ّن تبادل أفکارھ ّن
•يف بداية املنھاج ،إذا
شعرت أن الفتیات املراھقات ال ّ
ٍ
بدل من التّحدث شفھیّاً ضمن املجموعة.
مجموعات صغرية ً
عن طریق الکتابة أو ال ّرسم أو يف
•تذکري مناقشة العقد األ ّويل أدناه خالل الجلسة األولی من املنھاج.
•خالل الجلسات و من بداية ال ّدورة ،إرشحي للمراهقات أنك ّن سوف ترسن كثريا ً خالل الجلسات وهذا جزء مهم من تقن ّيات
م لبناء ا عالقات سليمة مع املجموعة كام ومع املكان الذي يتشاركونه.
ال ّدراما .إرشحي أ ّن امليش يف املساحة مه ّ
ِ
شعرت بأن طاقة املجموعة منخفضة ،فيمكنك استخدام إحدى املحفّزات املوجودة يف دليل ألعاب كرس الجليد
•إذا
واملحفّزات يف نهاية هذا املنهج ،مام سيساعد يف زيادة مستويات الطّاقة يف املجموعة ويعيد تركيز إىل املشرتكات
•يف حال كانت بعض الفتيات ال تتق ّن القراءة أو الكتابة ،قومي بتغيري ال ّنشاط من خالل إستخدام ال ّرسم أو التّكلم بدالً من
الكتابة .ميكنك أيضا أن تساعدي الفتيات الّوايت ال يستطعن القراءة  /الكتابة  .باإلضافة إىل ما سبق ،ميكن تحفيز مشاركة
الفتيات من خالل تشجيع الفتيات عىل مساعدة بعضهن البعض .من الجيد أخذ بعني اإلعتبار املحافاظة عىل دينامية مرحة
وسليمة.
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املقدمة

•ميكنك ترتيب يوم حر /رحلة بنهاية ال ّدورة حيث تقرر الفتيات ال ّنشاط أو املرشوع متعلق باملناهج للقيام به سويا  ،آخذتا
بعني اإلعتبار الوقت و امليزانية إذا ما توفّروا.

العقد األولي:
م توضيح العقد األويل للمراهقات يف مرحلة التسجيل أي قبل البدء بتنفيذ برنامج الجلسات
من امله ّ

العقد األويل

فلنقل« :لدينا  6وحدات ممت ّدة عىل  12جلسة حول املواضيع التالية :الثقة والدعم أساس العالقات السليمة ،توكيد الذات
والتواصل الحازم يف العالقات السليمة ،تقدير الذات والثقة بالنفس ،التك ّيف مع الضغط النفيس والتعامل مع املشاعر،
وحل املشكالت ،وسالمتنا يف سياقات العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي.
إتخاذ القرارات ّ
م ّدة كل جلسة ساعة ونصف الساعة.
ٍ
صداقات جديدة طوال فرتة
سيسود جو من املرح واللهو ونتعلّم أمورا ً جديدة ونتشاطر خرباتنا ونط ّور مهاراتنا ورمبا سنك ّون
الجلسات.
إن الوسيلة األساسية التي سنلجأ إليها لتحقيق ما قيل هي الدراما اإلبداعية .وعندما نقول ’دراما‘ نحن نقصد تشغيل خيالنا
نعب ونتعلّم تطبيق ّياً ،ونفكّر يف ما ط ّبقناه .ومام يعني أنه ستدور نقاشات أيضً ا ،وأحياناً
وجسدنا وصوتنا من أجل أن ّ
سنستخدم وسائل تعبريية أخرى مثل الرسم أو الكتابة.
كل الجلسات .وميكن للمراهقات اللوايت يف ّوتن الحصة األوىل االنضامم إىل املجموعة يف الحصة
من املفضّ ل لك ّن حضور ّ
الثانية».
ونويص بعدم االلتحاق باملجموعة من الحصة الثالثة (خصوصاً إذا قررتم تنفيذ  3وحدات أي  6جلسات) .يف هذه الحال،
يجب أن تتس ّجل املراهقات يف املجموعة التالية إذا أمكن .وإذا ف ّوتت إحدى املراهقات حصتني بشكل متتايل السيام يف
البداية عندما تتأسس دينامية املجموعة فمن األفضل لها أن تلتحق مبجموعة جديدة.
كميسين ونقدّ ر إذا كان بإمكاننا دمج شخص جديد يف مجموعة سبق لها أن تشكّلت.
وأخرياً ،علينا أن نثق بحدسنا
ّ

9

منهج مهارات الحياة عرب الدراما واملرسح

الوحدة األولى الثقة والدعم أساس العالقات السليمة
مالحظة للميرسة :يحتوي النموذج األول عىل معلومات كثرية .عىل امليرسيات إضافة أنشطة كرس جليد أو أنشطة
محفّزة عند الرضورة إذا كانت املجموعة بحاجة إىل ذلك .ميكنكم إيجاد هذه النشاطات يف دليل كرس الجليد من
منهج لجنة اإلنقاذ الدولية “سالمتي ،عافيتي” للفتيات املراهقات.

مقدمة وبناء الثقة
الجلسة األولى:
ّ
للميس:
ألعاب بناء الثقة واملجموعة – مالحظة
ّ

صحيح أن العمل عىل بناء الثقة والتفاعل داخل املجموعة أم ٌر أسايس جدا ً يف الجلسة األوىل لكنه أيضاً عملية مستمرة،
فسنستمر يف العمل عىل هذا املوضوع تدريجياً يف كل جلسة سواء بشكلٍ مبارش أو غري مبارش .وستساهم كافة
النشاطات الالحقة يف تحقيق هذا املوضوع إضافة إىل كونها مص ّممة لتحقّق أهدافاً خاصة أخرى

العقد
املدة:

 10دقائق

نبدأ بالعقد األويل الخاص مبجمل برنامج مهارات الحياة املذكور يف املقدمة (الذي أطلعت عليه أوالً املراهقات
يف مرحلة التسجيل) ثم نكمل مع العقد الخاص بهذه الوحدة.

نقول:

نحن نتواصل بشكل مستمر مع الغري مبا أنه ال ميكن ألحد أن يعيش وحده .وتربطنا عالقات مختلفة مع الغري طوال
مراحل حياتنا منذ والدتنا.
سنتناول يف وحدتنا األوىل أحدى معايري العالقات السليمة وهي الثقة .تبنى الثقة من خالل التواصل والتفاعل .لذلك
نعب
سوف نخترب خالل هذه الوحدة طرقاً مختلفة للتواصل ليك نط ّور فهمنا للثقة .نحن نقوم بالتواصل بالكالم كام ّ
يعب املولود الحديث الوالدة عن جوعه بالبكاء .هل تشعرن بأنه ميكننا أن
ونتواصل أيضاً بشكل غري لفظي :مثالً ّ
نعمل عىل هذا املوضوع من خالل الدراما واملرسح؟
لكن قبل أن نبدأ بهذا املوضوع املحدد ،سنحاول أوالً أن نتع ّرف عىل بعضنا البعض ونضع بعض القواعد التي
تشعرنا باألمان لنتشارك هذه الخربة معاً.
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التحيات اإلبداعية!
املدة:

 10دقائق

املواد:

ال يشء

األهداف:

إقامة التواصل األول وكرس الجليد

التعليامت:

نطلب من املراهقات السري بصمت يف مكان اللعب املحدد .ونطلب منه ّن ملء كل مكان فارغ والسري يف كل
االتجاهات ثم نطلب منه ّن إرخاء أكتافه ّن وتحرير أزرعه ّن(عدم كتف األزرع أو وضعه ّن خلف الظهر).
نقول“ :ابدأن ببطء بالتواصل بالعيون وعندما أقول توقّفن ،Stop/جدن زميلة وتبادلن أسامءكن ثم ابتكرن معاً
طريق ًة غري تقليدية لتبادل التحية .يجب أن تبتكرن أصواتاً وحركات مح ّددة وواضحة ،يشء فيه إيقاع وميكنكم
تكراره عندما يُطلب منكم ذلك».
عندما تنتهي كل اثنتني من تصميم طريقتهن بإلقاء التحية ،نطلب منه ّن السري مجددا ً ثم التوقّف.
نقول« :أوجدن اآلن زميل ًة جديد ًة وابتكرن معاً طريق ًة غري تقليدية أخرى لتبادل التحية .وعندما تنتهني ،رسن
مجددا ً وتذكّرن من كانت الزميلة األول ومن كانت الزميلة الثانية وما هي طريقة إلقاء التحية مع كل واحدة منه ّن».

ثم نقول توقّفن Stop/ونطلب منه ّن إيجاد زميلة ثالثة والقيام بنفس األمر معها ،ثم نطلب منه ّن السري مجددا ً.
كل لقاء جمعكن؛ فعندما أقول  ،1عليكن إيجاد الزميلة األوىل الذي التقيت ّنها وذكر اسمها
نضيف« :سأقول اآلن رقم ّ
م جرا.
وهل
ها
ن
التقيت
التي
الثانية
الزميلة
ستجدن
،2
أقول
وعندما
،
ً
معا
ها
ن
مت
م
ص
التي
برسعة وتكرار التحية نفسها
ّ
ّ ّ
ّ
نب ّدل األرقام ونك ّررها عدة مرات إىل أن نشعر بأن املجموعة غدت عفوية وجدا ً وقادرة عىل اللّعب واملرح.

أسماؤنا في لعبة
املدة:

 10دقائق

املواد:

كرة خفيفة

الهدف:

التع ّرف عىل أسامء كل املشاركات

التعليامت:

نطلب من الفتيات أن تقفن يف دائرة وتذكرن أسامئهن بشكل رسيع .ثم نخربه ّن أنه عىل كل واحدة بدورها أن تذكر
اسم إحدى زميالتها ومترر الكرة إليها.
نرشح أن كل واحدة ستحصل عىل الكرة مرة واحدة فقط وستمررها إىل زميل ٍة مل تحصل عليها بعد.
نكرر اللعبة لكن هذه املرة عندما تس ّمي فتاة زميلتها ،ليس عليها أن مترر الكرة إليها بل إىل الفتاة عن ميينها.
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ميثاق المجموعة
املدة:

 10دقائق

املواد:

ال يشء

الهدف:

االتفاق عىل ما يُشعر أفراد املجموعة باألمان من أجل املشاركة بالكامل يف املسار.

التعليامت:

 •نطلب من الفتيات تشكيل دائرة والتفكري يف بعض القواعد التي ستساعد عىل إقامة حس باألمان
واالحرتام املتبادل داخل املجموعة والحفاظ عليه.
 •يف كل مرة تذكر فيها إحدى الفتيات فكرة ،نطلب من أفراد املجموعة التق ّدم خطوة اىل األمام
داخل الدائرة إذا ك ّن توافقن عىل هذه الفكرة ،ثم نطلب منه ّن النظر يف عيون بعضه ّن البعض
م العودة إىل الدائرة.
كتوقيع عىل ’االتفاق‘ ،ث ّ
 •سنحتاج أحياناً إىل إعادة صياغة بعض االقرتاحات وجعلها مقتضبة قدر املستطاع ،وقد نحتاج أيضاً
إىل أن نطلب منه ّن إعطاء األمثلة ليك يفهم الجميع عام نتح ّدث.
 •قد نحتاج إىل إضافة بعض القواعد يف حال مل يذكرها أعضاء املجموعة مثل:
 عدم الحكم عىل أسئلة الغري واقرتاحاتهن وإجاباتهن وأعاملهن وردات فعلهن وأدائهن عدم الحكم أيضاً عىل أنفسنا والتشجع عىل أخذ املبادرات ألنها مساحة اختبا ٍر للجميع. إبقاء النقاشات يف الجلسات رسية .نسأل الفتيات ما هي النقاشات التي يجب إبقائها رسية والنقاشات التي من املمكن مشاركتها .نش ّدد عىل املحافظة عىل رسية الخربات الشخصية التي من
املمكن أن تتشاركها الفتيات .إذا كان مفهوم الرسية غري واضح ،ميكنك إضافة أمثلة/سيناريوهات
لتوضيح املفهوم أكرث.

تشا ُبه واختالف
للميسين:
نصائح
ّ

ليس علينا استخدام كافة الجمل ،ميكننا اختيار التصاريح ذات الصلة مبجموعة محددة .كام سيساعدنا
هذا النشاط عىل أن نعرف بشكلٍ أفضل خصائص مجموعتنا فنستجيب لها بدقة

املدة:

 10دقائق

املواد:

ال يشء

الهدف:

التع ّرف أكرث عىل بعضنا البعض واالطالع عىل بعض أوجه الشبه واالختالفات.
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التعليامت:

نطلب من الفتيات السري يف املكان ثم نقول توقّفن ،Stop/ونذكر جمل ًة معين ًة بشأن املجموعة .يجبأن تسري اللوايت ينطبق عليه ّن الجمل فقط وتبقى األخريات من دون حركة إىل أن نقول له ّن توقّفن/
 Stopمن جديد ،ونذكر ترصيحاً آخر.

الجمل :نسري إذا-

لدينا أكرث من  4إخوة
ولدنا يف لبنان
نحب أكل الشوكوالتة
 ّ
عملنا وتلقنا أجرا ً حتى ولو ليومٍ واحد
عمرنا فوق (عدد السنني)
مخطوبات
نشاهد املسلسالت الرتكية
قد ذهبنا إىل املدرسة يف السنة الفائتة
نعيش مع والدينا معاً
نعرف أكرث من (عدد) فتيات من املجموعة من قبل
نشاهد أفالم بوليوود
وصلنا إىل لبنان منذ أكرث من عام
وصلنا إىل لبنان منذ أقل من  6أشهر
نحب الرقص
غينا أكرث من موقعي سكن منذ وصولنا إىل لبنان
قد ّ
نحب الذهاب يف نزهة
زرنا أماكن أخرى يف لبنان
منيض وقتاً للتح ّدث عرب اإلنرتنت/الهاتف املحمول
ميكننا أيضاً أن نسأل من ترغب يف قول جملة عن أم ٍر يه ّمها أن تعرفه عن أعضاء املجموعة.عندما تنتهي من الجمل ،نطلب من الجميع السري مجددا ً ثم نطلب »:جدن زميلة يجمعكن معها أمرا ًمشرتكاً اكتشفت ّنه اآلن أثناء التمرين ،وقفن معاً.

نزهة الثقة
للميسين:
نصائح
ّ

 ميكننا إجراء تعديلٍ بسيط إذا شعرنا بوجود قلقٍ كبري :أطلب من التي تقوم بدور»الدليل» أن تصفلرشيكتها املشهد الذي ستقودها إليه ضمن مساحة اللعب.
 ميكننا حتى أن نقرر تأجيل النقاش إىل النشاط التايل ألن النشاطني معنيني مبوضوع القيادة واإلت ّباع،والثقة واملسؤولية.

املدة:

 15دقيقة
املواد:
ال يشء

األهداف:
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اختبار الثقة (من خالل التواصل غري اللفظي)
ربط الثقة باملسؤولية

التعليامت:

مبا أ ّن الفتيات قد توزّعن ثنائياً ،نطلب منه ّن أن تق ّررن من ستغمض عيناها أوالً .تغمض األوىل عيناهاوتأخذها الثانية يف نزهة بسيطة .ونقول ملن تقوم بدور «الدليل» أنّه ميكنها أن متسك رشيكتها من
ذراعها أو أن تضع يدها عىل كتفها.
ٍ
بصمت تام.
م النزهة
نرشح أنه يجب أن تبقى العينان مغمضتان إىل أن نطلب منه ّن فتحها ،وأن تت ّبعد برهة ،نطلب منهم تبديل األدوار.مننح الفتيات الوقت للتح ّدث عن إختبارهم كثنايئ عىل انفراد.نطلب من كافة الفتيات تشكيل دائرة ونناقش بإيجاز األسئلة التالية ثم نلخّص الرسائل األساسية.

نقاط للنقاش:
للميس :إذا كانت الفتيات غري مرتاحة ،ال تضغطي عليهنّ يف اإلجابة عىل هذه األسئلة .مبا أنّ هذه الجلسة األوىل ،عليك أن
نصيحة
ّ
تتوقّعي من الفتيات مشاركة خجولة بسبب عدم ارتياحهنّ .

من ترغب يف أن تشاركنا مبا شعرت به عندما كانت تغمض عينيها وكيف شعرت عندما كانت ترشد أحداه ّن؟ هل
كنت قد فضّ لتي أن ترشدي بطريقة أخرى؟
نت ترسن بصمت ما كانت وسيلتك ّن للتواصل؟ كيف كانت رشيكتك ترشدك؟ كيف عرفت أنه عليك اإللتفات
فيام كن ّ
ميي ًنا أو يسا ًرا؟
ما معنى الثقة بالنسبة لك ّن؟ وكيف تعرفن أنه ميكنك ّن أن تثقن ٍ
بأحد ما؟

الرسائل األساسية

الشخص الذي نثق به هو شخص:ميكنه تح ّمل مسؤولية أعامله وأقوالهصادق وال يكذب علينا وال يضلّلنا (يقول لنا الحقيقة حتى لو كانت قاسية)ال يضعنا يف خطر وال يؤذينا (يحاول أن يحمينا)ميكن أن يحفظ أرسارناميكن أن يفي بوعوده وال يطلق وعودا ً غري واقعيةيحرتم حدودنا وقدراتنا وال يحكم علينا-يز ّودنا بالدعم ضمن إمكانياته

التنويم المغناطيسي الكولومبي
للميسين:
نصائح
ّ

نراقب الديناميات ونش ّجع املشاركات عىل اختبار وضعيات ومستويات مختلفة والحفاظ عىل االنسيابية ،السيام عندما تتحرك
املجموعة بأرسها معاً يف «التط ّور الثاين» ألن الحركة املو ّحدة للمجموعة تعتمد عىل مساهمة كل مشاركة.
إذا استسلمت إحدى الفتيات ،نحاول أن نش ّجعها ونرشكها مجد ًدا لكن ال نُجربها عىل ذلك .مننح املشاركات املزيد من الوقت
لتشعرن باألمان واالرتياح و بأنّه لديه ّن الخيار.
إذا كان عدد الفتيات مفرد ،ميكن أن ننضم إىل إحدى الفتيات يف الشكل األويل لهذا النشاط (ثنائيات) .ويف “التطور األول” إذا
عجزنا عن قسم عدد الفتيات إىل ثالثة ،ميكننا أن نشكّل مجموعة من  4أشخاص حيث تعمل فتاتان معاً
كالعب ثالث.
ٍ
قد ال نضط ّر الستخدم كافة نقاط النقاش ألنها أسئلة توجيهية أو تحفيزية ستسمح للمجموعة بتلخيص الرسائل األساسية .فال نعيد
طرح األسئلة التي قد أجنب عليها بشكلٍ أو بآخر.
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املدة:

 20دقيقة

املواد:

ال يشء

األهداف:

تطوير مهارات التواصل غري اللفظية
اختبار دينامية “املرشد – التابع” وتطوير املرونة االنتقال من وضعية اىل أخرى بطريقة لعبيّة
كل فرد وأفعاله ضمن املجموعة
إدراك أهمية موقع ّ
تعميق فهم املسؤولية والثقة.

التعليامت:

 	  نطلب من املشاركات أن ترسن يف املكان ثم نقول :توقّفنStop/ 	  نخربه ّن أنّه عىل املشاركات القريبات من بعضه ّن البعض العمل كثنايئ ،ثم نطلب من الثنائيات أن تقررمن سيكون “املرشد” ومن سيكون “التابع” يف الجولة األوىل ،ونخربه ّن أنه ّن سيب ّدلن األدوار الحقاً.
 	  تضع “املرشدة” كف يدها عىل بعد  20سم تقريباً من وجه رشيكتها /ترشدها من خالل حركة يدها .ويجبعىل “التابعة” أن تتبع كف اليد يف كافة االتجاهات واملستويات يف مكان اللعب (الخلف ،األمام ،اليسار ،اليمني،
دائري ،نزوالً ،صعودا ً،إلخ ).مع الحفاظ عىل نفس املسافة بني وجهها وكف يد “املرشدة” ألن حركة اليد
التفاف
ّ
’جاذب مغناطييس‘.
تسحبها أو تدفعها بفعل
ٍ
 	  قبل مبارشة العمل ،نرشح أنه عىل “املرشدة” االهتامم بالـ “تابعة” واحرتام حدودها والسامح لها باختبارإمكانياتها .ويجب أن تجعل هذه ’الرحلة‘ ممتعة قدر املستطاع لكليهام.
 	  نش ّجع املشاركات عىل االختبار بصمت مع الرتكيز عىل التواصل غري اللفظي ونذكّره ّن بذلك طوال مدةالنشاط عند الحاجة.
 	  -نخصص ما يكفي من الوقت ليحل جو من االنسجام والتناغم بني الثنايئ ثم نطلب منهم تبديل األدوار.

التطور األول:
ّ

نطلب من املشاركات تشكيل مجموعات من ثالثة أشخاص
نرشح أن أحداه ّن ستقود االثنني األخرتني باستعامل كلتا اليدين (يد لكل تابعة).
نخصص بعض الوقت للتجريب وليك يصبح التواصل غري اللفظي انسيابياً أكرث ،ثم نطلب منه ّن تبديل
لكل من الثالثة أن تخترب قيادة شخصني يف الوقت نفسه.
“املرشدة” ليك يتث ّنى ٍّ
نطلب منه ّن محاولة إيجاد نقلة َسلِسة بني مرشدة وأخرى من دون التوقّف أو قطع انسياب الحركة.

التطور الثاني:
ّ

نسأل من تو ّد أن تتط ّوع وتكون املرشدة األوىل «للقطار».
نطلب من مشاركة أخرى اتباع املرشدة األوىل واختيار سواء يدها ٬كتفها أو رأسها  .ويكون للجزء من الجسم
م اختياره الدور نفسه كراحة اليد ،وعىل التابعة أن تترصف عىل هذا األساس( .مثالً لو اختارت
أو الغرض الذي ت ّ
«ب» اتباع «أ» من خالل حركة يدها اليمنى ،عىل «ب» أن تقف عن ميني «أ» وتنزل عند مستوى يدها لتكون
مستعدة التباعها).
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م جرا ،إىل أن نحصل
ثم نطلب من مشاركة ثانية اتباع التابعة األوىل مع اختيار جزء من الجسم التباعه وهل ّ
عىل سلسلة من «التابعات».
بعد أن تتموضع كافة املشاركات ،نطلب من «املرشدة» األوىل البدء بالتح ّرك ببطء وبعناية قبل أن تستمر
يف اختبار االيقاعات واملستويات املختلفة والحركات األوسع .ونتيجة لذلك ،ستتحرك كافة املشاركات معاً مثل
الدودة أو القطار وستصبحن جسامً كامالً يتحرك بإيقاع مو ّحد!
ندعو الفتيات للجلوس ضمن دائرة ومشاركة تجربته ّن ونناقاش النقاط التعلّم ّية.

نقاط للنقاش:
نت
نت ترشدن الفتيات»؟ وما هو شعورك ّن عندما كن ّ
كيف شعرتن حيال هذا النشاط؟ ما هو شعوركن عندما كن ّ
كل واحدة منك ّن نفسها مرتاح ًة أكرث؟ (وفق اإلجابات ،يجوز أن نراجع
تتبعن املرشدة؟ «؟ ويف أي دور تجد ّ
مفاهيم الثقة واملسؤولية التي ناقشناها سابقًا أو قد نقرر مناقشتها هنا بدالً من مناقشتها يف النشاط السابق)
هل كان الوضع نفسه عندما عملنت ضمن ثنايئ ثم ثاليث ثم كمجموعة كاملة؟ ما كان الفرق؟ هل واجهتك ّن
بعض الحدود/العوائق؟ ما الذي كان سهالً لك ّن وما الذي بدا أصعب؟
كل واحدة عن نفسها؟ وما الذي تعلّ َمته عن اآلخرين؟
ما الذي الحظَته/تعلّ َمته ّ
نت التمرين بصمت ،ما هو نوع التواصل الذي استخدمت ّنه؟
نظرا ً إىل أنك ّن طبّق ّ

الرسائل األساسية

 عندما يرشد أحد األشخاص مجموعة فهو مسؤول أن يصغي بإمعان لها  .وإذا قام بذلك ،ستكون «الرحلة» ممتعةللطرفني ويشعرن بالتساوي عندما يتبادلن األدوار.
 ميكن أن يلعب بعض الألشخاص دور املرشد و البعض الآلخر دور التابع و ميكن لهذه األدوار أن تتبدل حسبالوضع و الظروف .يتحمل املرشد مسؤولية كبرية تجاه الذين يتبعون إرشاداته.
 -عندما نبحث عن شخص لريشدنا أو ينصحنا ،من املهم التفكري بالصفات الحسنة التي نو ّد أن يتمتّع بها.

كلمة اليوم
املدة:

 5دقائق

األهداف:

التعبري عن املشاعر عند نهاية الجلسة

التعليامت:

م نشكر الفتيات
تعب ببعض الكلامت عن شعورها يف نهاية الجلسة .ث ّ
 نقف يف دائرة ونطلب من كل فتاة أن ّونو ّدعهن مع التذكري مبوعد الجلسة املقبلة.
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الجلسة الثانية :شبكة الدعم والثقة
العقد
املدة:

 5دقائق

نقول:

يف الجلسة السابقة تع ّرفنا عىل بعضنا البعض ووضعنا بعض القواعد التي تساعدنا عىل عيش التجربة يف هذه
م قمنا ببعض التامرين التي ساعدتنا عىل البحث يف موضوع الثقة ومعايريها من خالل اختبار
املجموعة بأمان .ث ّ
وبناء الثقة يف ما بيننا .واليوم سوف نستكمل العمل عىل املوضوع إمنا بشكلٍ يطال حياتنا وعالقاتنا اإلجتامعية
خارج هذه املجموعة .هل أننت مستع ّدات للعمل عىل ذلك من خالل متارين الدراما؟

المكملة
المنحوتات
ّ
املدة:

 5دقائق

املواد:

ال يشء

األهداف:

 تطوير القدرة عىل استخدام الجسم بأكمله عند التجسيد والتمثيل.
 إدراك مدى إمكانية توليد صور ومعانٍ للعالقات/الروابط املمكنة من خالل الوضعيّات الجسدية املختلفة

التعليامت:

 نطلب من الفتيات السري يف مكان اللعب لبضعة ثواين ثم قل «توقّفن ”stop/ونطلب من كل فتاة االنضامم إىلالفتاة األقرب إليها لتشكيل ثنايئ.
 نرشح أن األوىل هي “أ” والثانية “ب” .ونطلب من “أ” البدء بتجسيد أي شكل بجسمها ومن “ب” االستجابة لهذاالشكل بتجسيد شكلٍ مك ّمل آخر ميأل املكان السلبي (الفراغ) .ثم ّ
وتجسد شكالً جديدا ً كر ٍّد عىل ما
تفك “أ” جسدها
ّ
ٍ
مستويات مختلفة من الوضعيات الجسدية ،مع محاولة عدم التفكري مبعنى لألشكال .ثم كذلك
جسدته “ب” ضمن
ّ
وتجسد شكالً جديدا ً ،وهكذا ع ّدة مرات.
جسمها
“ب”
تحرر
ّ
 بعد أن نرى أن كافة الثنائيات قد حصلت عىل التحمية الكافية ،نطلب منه ّن املبارشة بتجسيد بعض األشكال/املنحوتات التي تك ّمل بعضها البعض والتي يكون لديها بعض املعاين وليس املج ّردة فقط (مثالً إذا قامت “أ” بشكل
جسدي تجريدي يبدو بالنسبة لـ “ب” كام لو أن “أ” تحاول أن تسحب أحدا ً عن األرض ،يف هذه الحالة ميكن لـ “ب”
االستجابة بتجسيد الشكل الذي يعطي هذا املعنى املح ّدد أي التمدد عىل األرض ورفع يدها باتجاه “أ”).
نقاط للنقاش:
–ما الذي ميكنك ّن قوله بشأن هذا النشاط؟ مباذا شعرتن؟ّ ما الذي اكتشفت ّنه أو تعلّمت ّنه؟
م نضع
–تخ ّيلن أنكن تشاهدن شخصان يتكلامن من دون استخدام جسديهام بأكملهام وتعبريات الوجه ،ومن ث ّ
املشهد فجأة عىل النمط الصامت (نخفض الصوت نهائ ّياً)؟ هل ميكن أن نفهم ما الذي يدور بينهام؟ وهل نحصل
جسدت ّنها بواسطة أجسامكن بأكملها؟
عىل نفس التأثري كام يف الصور التي ّ
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تمثيل شبكة عالقاتي الموثوقة
املدة:

 70دقيقة

املواد:

أوراق وأقالم املل ّونة وأقالم الرصاص وأقمشة مل ّونة مختلفة

األهداف:

تحديد األشخاص موضع الثقة والدعم بشكل سوسيوغرام
اإلختبار الحيس لقيمة شبكة العالقات املوثوقة والداعمة باستخدام تقنية السيكودراما

التعليامت:

املرحلة األوىل ( 10دقائق):
 نوزّع األوراق واألقالم ونطلب من الفتيات تصوير أنفسه ّن برسم دائرة يف وسط الورقة .ثم نطلب منه ّن تصويركافة األشخاص يف التي تلعب أدوار مهمة يف حياته ّن سواء من الناحية اإليجابية أو السلبية .ونطلب منه ّن ترميز
اإلناث بدائرة والذكور مبربّع ،والحيوانات األليفة أو األماكن مبثلّث.
معي للعالقات املشابهة ،وتحديد املسافة
 نخربه ّن أنه ميكنه ّن تصوير الديناميات املوجودة باستخدام لون ّعىل الورقة بينه ّن وبني األشخاص للرتميز للمسافة يف الواقع سواء الجسدية أو العاطفية ،كام ميكنه ّن أيضاً
استخدام أحجام مختلفة لألشكال لتمثيل تأثري الشخص أو املكان.
 ميكننا أن نستعني بالنموذج أدناه ً للداللة إذا ما دعت الحاجة ،لكن نتذكّر أن كل فتاة ميكن أن يكون لديها أسلوبهااإلبداعي الخاص لتصوير شبكتها االجتامعية ،وأن اقرتاح منوذج ثابت منذ البداية قد يكون مقيّدا ً لإلبداع واالبتكار
وطالقة التعبري.
نطلب من الفتيات كتابة الحرف األول من اسم كل عنرص ،وبعدها تحديد مبن يثقن منهم باستعامل لون
مو ّحد لرسم سهم ينطلق منه ّن باتجاه األشخاص املوثوق بهم .ونذكّرهم مبعايري الشخص املوثوق به التي
توصلن إليها يف الجلسة السابقة.
ّ
نطلب منه ّن التحقق أيضاً مام إذا يشكّلن أنفسه ّن مصدر ثقة ألي من هؤالء األشخاص،أي تحديد ما إذا كان هناك
ثقة متبادلة.
جهة األب
جهة األم
املرحلة الثانية ( 60دقيقة):
الجدة
الجدة
الجد
الجد
بعد االنتهاء من الرسم /السوسيوغرام،1نطلب من الفتيات نحت/تشكيل شبكاته ّن
االجتامعية؛ نجلب األقمشة إىل وسط املكان
ونسأل من تريد أن تتط ّوع أوالً.

نقول:
ِ
ميكنك استخدام زميالتك لتجسيد كل عنرص
«
ِ
رسمك يف املساحة من دون أن
ذو ثقة من
تقويل له ّن من متثّلن يك تحتفظي بخصوصيّاتكِ
مبا أنه عمل شخيص جدا ً.
ضعي قامشة يف الوسط لتحديد موضعك أ ّوالً.
وستقفني يف الوسط مكانها بعد االنتهاء من

األب

األم

الطفل

السوسيوجرام  Sociogramهو أداة ط ّورها مورينو للقياس اإلجتامعي ،وهو عبارة عن تخطيط أو رسم بياين ميثل العالقات االجتامعية بني أعضاء جامعة معينة ،سواء أكانت عالقات
1
إيجابية كالتفضيل والصداقة والود والتقدير ،أم عالقات سلبية كالنفور والكراهية واالزدراء والرفض.
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مجسم «شبكة الثقة».
تشكيل
ّ
ِ
زميالتك حسب من متثّل وفق املسافة
كل واحدة من
وحرصاً عىل حسن متثيل عنارص الثقة يف شبكتك ،ضعي ّ
املناسبة ِ
لك كام يف الرسم ،وحاويل أن تشكّيل جسادها كام تريدين ،لذلك اريها بنفسك طريقة الوقوف أو
ِ
ً
لكل شخص للتعبري عن
الجلوس وتعبري الوجه والجسد يك تنقلها عنك بدقّة كاملرآة .واختاري قامشة بلونٍ مختلف ّ
ِ
مشاعرك املختلفة تجاهه (كيف ترينه).
طاقته أو
املجسم الحي يف مجالك
عندما تنتهني ،عودي إىل موقعك يف الوسط ،وحددي ما هو شعورك حيال وجود هذا
ّ
الجسدي».
مسل أحياناً،
ٍّ
نرشح أنه طوال مدة الجلسات ،سيكون عليه ّن متثيل أو تأدية بعض أدوار الذكور ،وهو أم ٌرلكنه مفيد جدا ً أيضاً ألنه ال ميكننا أن نفهم عاملنا ونتحكّم أكرث بحياتنا من دون التفاعل مع كافة عنارص مجتمعنا
مبن فيهم الذكور.
نرشح أن بعض العالقات لديها تأثري سلبي يف حياتنا ،وبعضها مثرية لاللتباس ألنه ميكن أن يكون لها تأثريسلبي وايجايب يف الوقت نفسه ،لكن تركيزنا اليوم هو عىل العالقات املوثوقة .وسيكون عندنا الوقت يف الجلسات
املقبلة ملعالجة التحديات يف العالقات التي تواجهنا يف حياتنا.
املجسم الحي الذي يرمز اىل
بعد إنتهاء الفتاة من تشكيل شبكة العالقات املوثوقة ،نسألها أن تنظر اىلّ
م أن تح ّدد شعورها حيال وجود هذه العالقات يف حياتها ،وأن تتمتّع بهذه
شبكة عالقات املوثوقة يف حياتها ،ث ّ
الصورة وهذا الشعور وتحفظهام يف ذاكرتها.
م نرشح كيف ميكن للفتاة أن ت ُخرج كل زميلة من الدور بالرتتيب الذي تريده بقولِ :
«أنت لست عنرصا ً من
ث ّشبكتي االجتامعية ،أنت (االسم)» ،ثم نطلب من الذين مثّلوا دورا ً يف منحوتة زميلته ّن هز أجساده ّن وإصدار صوتٍ
ما كطريقة لنزع الدور .نساعدهن عرب القيام بنفس األمر أمامه ّن .وميكننا فعل ذلك كلّنا معاً يف دائرة.
ثم نسأل َمن ِمن الفتيات ترغب بتشكيل/تجسيد شبكة العالقات املوثوقة ونك ّرر معها الخطوات السابقة.
ّ

كلمة اليوم
املدة:

 5دقائق

األهداف:

التعبري عن املشاعر عند نهاية الجلسة

التعليامت:

تعب ببعض الكلامت عن شعورها يف نهاية الجلسة.
	–نقف يف دائرة ونطلب من كل فتاة أن ّ

تمرير النبضة
املدة:

 5دقائق

األهداف:

التهدئة وإغالق الجلسة مع الشعور باالتصال والتضامن بني أفراد املجموعة

التعليامت:

 نطلب من الفتيات الوقوف يف دائرة وهن ميسكن أيدي بعضهن البعض ،نخربهن أننا سنضغط عىل يد الفتاةاملوجودة عىل مييننا وأنها ستفعل اليشء نفسه حني يصل الدور إليها.
 نفعل ذلك مرة وعينينا مفتوحتني ،ثم نطلب من الجميع أخذ نفس معاً وتكرار ذلك ولكن بإغالق العينني.م نشكر الفتيات ونو ّدعهن مع التذكري مبوعد الجلسة املقبلة.
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الوحدة الثانية توكيد الذات والتواصل الحازم
في العالقات السليمة

الجلسة األولى :توازن القوى في العالقات
العقد
املدة:

 5دقائق

نقول:

ٍ
بصوت عا ٍل).
لنتذكّر ما تعلّمناه معاً يف الجلسة السابقة( .مننحه ّن املجال الستذكار أبرز النقاط التعلّمية وملشاركتها
لقد اختربنا وناقشنا الثقة كعنرص مهم يف العالقات السليمة السيام العالقات يف شبكتنا االجتامعية.

واليوم فيام نستمر يف تطوير الثقة داخل املجموعة سنبدأ مبوضو ٍع جديد مك ّمل ملوضوع الوحدة السابقة إذ
سنضيف اىل موضوع الثقة معايري العالقات السليمة يف سياقات مح ّددة.
م سنفكّر
بداي ًة سوف نخترب ديناميّتي التنافس (قوي/ضعيف ،رابح/خارس) والتوازن (تعاون ،تكا ُمل) بشكل جسدي ،ث ّ
بأنواع العالقات املختلفة ونبحث عن طرق تجعل هذه العالقات أكرث توازناً .ويف الجلسة املقبلة سوف نتد ّرب عىل
مهارة التواصل اللفظي بطريقة تحقّق هذا التوازن يف العالقات ،وهو ما نس ّميه بالتواصل الحازم بهدف توكيد
الذات.
ما رأيك ّن يف العمل عىل هذا املوضوع من خالل املرسح؟

الجو
الدخول في
ّ
املدة:

 10دقائق

املواد:

مثلث رنان أو أي آلة موسيقية صغرية

األهداف:

 تعزيز قدرته ّن عىل التعبري واالستامع لآلخر والتواصل معه
التمهيد للنشاط التايل.

التعليامت:

  -نطلب من الفتيات السري بصمت يف مساحة اللعب املحددة .ونطلب منه ّن ملء كل بقعة فارغة يف املساحة
والسري يف كافة االتجاهات ثم نطلب منه ّن إرخاء أكتافه ّن وتحرير أزرعه ّن(عدم كتف األزرع أو وضعه ّن خلف
الظهر).نقول« :إبدأن ببطء بالتواصل بالعيون وركّزن يف كل مرة عىل عيني واحدة من املشاركات واسمحن بحصول
لقاء حقيقي حتى ولو لبضعة ثوان”.
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م نضيف“ :عندما تسمعن املثلّت يرنّ ،توقّفن وجدن لكن رشيكة واسألن عن أم ٍر ترغنب يف معرفته عن بعضكم
  -ث ّ
البعض».
  -عندما نشعر أنّه ّن حصلن عىل ما يكفي من الوقت للتحادث ،نرضب عىل املثلّث وندعوهن للسري مجددا ً ولتوسيع
كل ما هو من حوله ّن ،ثم نرضب املثلّث مجددا ً كإشارة للتوقّف ،ونطلب منه ّن إيجاد رشيكة
نظره ّن يك يلتقطن ّ
لكل واحدة منه ّن.
جديد واملشاركة بشأن الطعام واللون الذي يروق ّ
كل منه ّن
  -نعطيه ّن إشارة للسري من جديد ثم التوقّف وإيجاد رشيكة جديدة ومشاركة خربة ُمفرِحة قد م ّرت بها ّ
خالل األيام أو األسابيع أو األشهر الفائتة.
  -نعطيه ّن إشارة للسري من جديد ثم التوقّف وإيجاد رشيكة جديدة واملشاركة بشأن حاله ّن (كيف يشعرن) اليوم
أو اآلن.

توازن القوى
املدة:

 15دقيقة

املواد:

ال يشء

األهداف:

فهم ديناميات القوة من خالل اإلختبار الجسدي (التحكم بالجسم وتوازن الطاقة).

التعليامت:

م أن يضعن أيديه ّن
 نطلب من الفتيات أن يشكّلن ثنائيات فيقفن وجهاً لوجه وينظرن إىل بعضه ّن البعض ،ومن ث ّعىل كتفي بعضه ّن البعض .ونسأله ّن إذا أمكنه ّن دفع بعضه ّن البعض يف الغرفة.
 نش ّجع من ال بدو أنها تعمل ج ّدياً ونساعده ّن عىل اكتشاف الطاقة الحقيقية وأهمية التوازن عرب العمل بأنفسنامعه ّن أوالً.
 ثم نطلب من الفتيات محاولة الدفع ظهرا ً لظهر أيضاً.كل رشيكتني اإلمساك بيدي بعضه ّن البعض ومحاولة السحب عوضاً عن الدفع
 نرشح التعديل ونطلب من ّللتمسك باألرض .ثم نطلب منه ّن املحاولة بيد واحدة.
واستخدام أقدامه ّن
ّ
 نطلب منه ّن تكرار عملية الدفع والسحب مجددا ً لكن هذه املرة لتحقيق التوازن من دون السعي إىل أن تغلبالواحدة األخرى فتبقيان ثابتتان يف مكانهام.

نقاط للمناقشة:
كل واحدة بجسدها؟
كيف شعرت ّ
ما هو الفرق عندما تسعني إىل التوازن بدالً من محاولة التنقّل يف الغرفة (غلب زميلتك ّن)؟ كيف وملاذا؟
(عندما نحاول أن ندفع الشخص باالتجاه املعاكس ونعرب الخط الذي بدأنا عنده ،ال يه ّمنا الشخص فالهدف هو أن
ٍ
هدف واحد
بغض النظر عن الثمن .بينام عندما نحاول التوازن ،نحن النزال فاعلني ولكن نحن نتعاون عىل
نغلبه
ّ
بدل عن املنافسة .نحن إذا نتفاوض عىل استخدام القوة ونحن نستمع لآلخر من خالل جسدنا ،فنتحسس ق ّوته
ونزيد من الوزن عند الرضورة لبلوغ التوازن).
ما هو الفرق بني الحركتني :السحب والدفع؟ هل تختلف النية؟ هل تحتاجان لنفس الطاقة؟ هل يذكّركن ذلك
بأي يشء من الحياة الواقعية؟ (الدفع هو مشابه لرفضنا ألم ٍر ما ،والسحب هو مشابه لوضع ّية جذب األشياء أو
طلب ما نريده).
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صور العالقات
للميسين
نصائح
ّ

 سيمنح هذا التمرين الفرصة للفتيات ليك يكتشفن أنه ميكن تغيري األمور ،وبالتايل سيمنحهم بصيصأمل وحافز وشعورا ً بالقدرة .كام يريس -إىل جانب مترين “توكيد الذات” يف الجلسة التالية -بعض أسس
حل املشاكالت الواردة يف الوحدة .5
ّ
قد يكون من الصعب للفتيات إيجاد االقرتاحات الفضىل يف “صورة االنتقال” ،السيام بالنسبة للفتيات
الصغريات لكنه من املهم له ّن املحاولة وقد تكون املحاولة كافية يف هذه املرحلة.
 نتحقق مام إذا ميكنك استخدام بعض نتائج هذا التمرين يف مترين “توكيد الذات” ألن متارين الجلسةالثانية من هذه الوحدة تبني عىل متارين الجلسة األوىل وتك ّملها. .
 إذا اختارت الفنيات تجسيد صورة ايجابية ألي عالقة ،إسأليه ّن إذا تكون العالقات يف الحياة الواقعيةإيجابية دامئًا .إرشحي أنه من املمكن ايجاد يف الحياة الواقعية بعض الصعوبات يف العالقات ،أطلبي
منه ّن تجسيد هذه الصعوبات يف صورة.

املدة:

 55دقيقة

املواد:

األوراق الالصقة أو البطاقات الصغرية أو أوراق  A4وأقالم وسلة صغرية أو أي وعاء أو صندوق صغري.

األهداف:

اسكتشاف ديناميات العالقات املختلفة يف حياة الفتاة
اسكتشاف إمكانية تغيري بعض الديناميات املحفوفة بالتحديات

التعليامت:

الخطوة األوىل ( 10دقائق)
 نطلب من الفتيات الجلوس ونطلب منه ّن تدوين كافة أنواع العالقات التي يذكرنها عىل ورقة أو بطاقات صغريةمثال أو مثالني؛ مثالً عالقة املدير باملوظف واألستاذ بالتلميذ) .نطلب منه ّن الرتكيز عىل
(وعند الحاجة أعطه ّن ً
العالقات املوجودة يف الحياة الواقعية ونخربه ّن أنه ميكنه ّن كتابة ما يشأن من العالقات ألنهن لن يقرأنها أمام
املجموعة.
 نضع سلة يف الوسط ونطلب منه ّن وضع أوراقه ّن داخلها .ثم نقرأها بصوت عا ٍل ونالحظ العالقات األكرث تكرارا ً.وإذا ال تُجيد الفتيات الكتابة ،نقوم بذلك عىل شكل العصف الذهني.
نتوقّع بعض املواضيع الشائعة :العالقة بني األم واالبنة أو العالقة بني األخ واألخت أو عالقة الشقيقات أو عالقة
الصداقة أو العالقة بني املعلّم والتلميذ أو العالقة بني املدير واملوظف أو العالقة الغرامية أو العالقة بني الزوج
والزوجة.
الخطوة الثانية ( 25دقيقة)
نرشح« :يف جلستنا السابقة ،ح ّددتن عالقاتك ّن املوثوقة .لكننا نعرف أ ّن بعض العالقات ميكن أن تكون محفوفة
بالتحديات أكرث من سواها يف بعض املراحل من حياتنا .ستتسنى لنا الفرصة اآلن للنظر عن كثب يف مختلف العالقات
لعل ذلك قد يساعدنا عىل فهم كيفية تحويل هذه العالقات».
التي تختربها الفتاة مبا فيها العالقات املتأزّمةّ ،
كل مجموعة موضوع ) ،ونطلب منه ّن تجسيد صورة ثابتة
  -نقوم بتوزيع الفتيات ضمن  3مجموعات ونعطي ّ
للعالقة التي تم اختيارها( .مثالً :العالقة بني األب واالبنة ،العالقة بني العامل ورئيس العمل،ألخ).
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  -نرشح أن عىل املجموعات أن تشكّل تص ّورها لدينامية العالقة التي اختارتها ضمن صورة ثابتة وصامتة
  -نضيف« :وألنها صورة أي تعبري غري شفهي عن الفكرة ،حاولن أن تتذكّرن وتستخدمن كل العمل الذي قمنا به
بأجسادنا حتى اآلن (املسافة واملستويات :عا ٍل ،منخفض ،بعيد ،قريب ،...واالتجاهات :اىل الوراء ،اىل األمام،...
هل من تواصل يف العيون؟ هل الجسم منفتح أو مغلق؟ هل هناك حركة معلّقة تشري باتجاه فعلٍ ما؟)...
  -نطلب من املجموعات بالتتايل عرض الصور (مثالً :العاملة وصاحب العمل).
  -نراقب ونسأل عن أوجه الشبه والفروقات بعد كل موضوع ،ونطلب منه ّن االعتامد أوالً عىل املالحظات املوضوعية
فنسأل« :ماذا نرى؟ أمر ميكن أن نراه جمي ًعا بنفس الطريقة؟ )املسافة ،االتجاه ،املستويات ،التواصل الجسدي،
مزايا الربودة/الحرارة ،وجود التواصل بالعيون إلخ ،» (.ثم نسأل عن اآلراء الذاتية بطرح السؤال التايل« :ما هو
املضمون برأيكم؟ ماذا يحصل وملاذا؟
   -نستمع إىل مالحظاته ّن ،ثم نك ّرر نفس العملية مع املوضوع التايل.

   -بعد عرض كل الصور ,نسأل" :هل الحظنت بعض أو جه الشبه؟ ما هي العنارص املتكررة؟"
يف اآلراء الذاتية ميكن أن تكون اإلجابات متن ّوعة ج ًدا (أي «يذكّرين ذلك بـ »...أو «كام لو كانت تكره »...أو «رمبا
هم ، )»...وهذا يساعد عىل جمع مختلف األفكارن /القراءات لنفهم أكرب عدد ممكن من األوجه املتعلقة بهذا
املوضوع.
الخطوة الثالثة ( 20دقيقة)
  -نطلب من املجموعة التصويت ملوضوع من املواضيع الثالثة التي قد شكّلوا صورها ،ليك تتمكّن من القيام
بـ“صورة االنتقال”.
م اختيار املوضوع/الصورة بنا ًء عىل التصويت ،نرشح بأن عىل املجموعة صاحبة الصورة أن تعيد
  -بعد أن يت ّ
تشكيلها،وهي “صورة واقع” التي متثّل دينامية العالقة ،وأنه عىل املشاركات من املجموعات األخرى أن تقرتح
“الصورة املثالية” وتشكّلها بجانب “صورة الواقع” ،أي كيف يرغنب يف أن يكون الواقع.
  -ثم بالعودة إىل “صورة الواقع” ،اطلب من املشاركات التفكري بـ “صورة االنتقال” وتشكّلها يف الوسط بني
الصورتني ،أي كيف ميكن االنتقال من الحالة األوىل إىل الحالة الثانية.
  -قد يدور نقاش إذ ميكن أن تختلف املشاركات يف الرأي ،وهذا جيّد ألنه يزيد من فرصة توليد أكرب قدر من
الحل ،وتقييم مدى مفعاليتها يف سياقٍ ما.
األفعال املمكنة باتجاه ّ
م االبتعاد عن تقديم الحلول “السحرية” (مثالً الشخص الذي اليصغي يف “صورة الواقع”
  -نرشح أنه من امله ّ
يصبح فجأة قادرا ً عىل اإلصغاء).
  -نسأل املجموعة بعد كل تدخّل لتشكيل أو تعديل “صورة اإلنتقال”:
يغي شيئًا؟ وملاذا؟
ß ßهل تظ ّنن أن ذلك ممكن؟ هل ميكن لهذا االقرتاح أن ّ
ß

ßهل يشبه ذلك فعل الدفع أم السحب باملقارنة مع التمرين الجسدي السابق؟
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أبرز الرسائل
مالحظة للميرسة:

توسعي برشح هذه الرسائل بنا ًء عىل دينامية املجموعة وإهتاممات الفتيات.
تأكدي أن كل الفتيات مرتاحات مع املواضيع املطروحة.
الحب ،األمان ،الرفقة ،لكنها قد
• هناك عدد من األمور يتوقّعها الناس يف عالقاتهم .قد تشمل هذه التوقعات
ّ
تشمل أمورا ً أخرى أيضاً.
فبغض النظر عن األسباب التي دفعتنا للدخول يف هذه العالقة ،هناك بعض
• هناك أم ٌر ال ب ّد من تذكّره دامئاً،
ّ
ِ
ِ
العنارص التي يجب التأكّد من وجودها لتكون العالقة ذات منفعة متبادلة لك ولرشيكك .قد تكون هذه العنارص
هي األمور التي ذكرتنها للت ّو.
م إختياره لها غري مناسب أو ال يتطابق مع توقّعاتها وأنّه بالتايل
• أحياناً تكتشف الفتاة بأ ّن الرشيك الذي اختارته أو ت ّ
الحب.
لن يتمكن من مبادلتها
ّ
• ناقشنا يف جلسة “كيفيّة تكوين صداقات واملحافظة عليها” ِصفات الصديقة املثالية وماذا نتوقّع من اصدقائنا.
األمر ذاته ينطبق عىل العالقات ،فيجب عىل الفتاة أن تختار رشيكاً ميلك بعض الصفات التي تعتربها هي مه ّمة.
يل أمرها عن الصفات التي تعتربها مه ّمة.
• عندما ال متلك الفتاة حريّة إختيار رشيكها ،يجب أن تحاول التعبري لِو ّ
م أن نفهم أ ّن الفتاة تجد نفسها أحياناً يف عالق ٍة غريمفيد ٍة لها ،او يف عالقة يكون ال رشيك فيها ال ميلك
• من امله ّ
ِ
الصفات التي تح ّدثنا عنها .كام أ ّن بعض العالقات تكون مؤذية للفتاة.
• الفتاة التي تجد نفسها يف إحدى هذه الحاالت قد تشعر بأنّها غري قادرة عى التكلّم مع أحد عن املوضوع ،لك ّن
ٍ
مثل.
شخص أو مكانٍ ميكنها اللجوء إليه والحصول عى النصيحة ،كاملركز املجتمعي ً
م أن تستطيع تحديد
من امله ّ

القوي
هتافنا
ّ
املدة:
دقيقة

املواد:

ال يشء

األهداف:

الخروج بطاقة عالية

التعليامت:
م فلنضع أذرعنا يف األسفل ونرصخ
نقول »:سوف نقوم برصخة مو ّحدة .فلنقف يف دائرة ونأخذ نفساً سويّاً ،ث ّ
بالتد ّرج من أخفض صوت اىل أعىل صوت ونحن نرفع أذرعنا نحو السامء 1،2،3 .آووووووووووه”
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الجلسة الثانية:
التواصل الحازم وتوكيد الذات
العقد
املدة:

 5دقائق

نقول:

ٍ
بصوت عا ٍل).
فلنتذكّر ما تعلّمناه معاً يف الجلسة السابقة( .مننحهم املجال الستذكار أبرز النقاط التعلّمية وملشاركتها
لقد اكتشفنا سابقاً أهمية التواصل غري اللفظي وكيف يؤثر عىل عالقاتنا .أما اليوم فسنتد ّرب عىل كيفية التواصل
الشفهي بطريقة حازمة تظهر توكيدنا لذاتنا (إثبات الذات) ،أي نقول ما نشعر به أو نفكّر به أو نريده وتنفيذه من
دون الشعور بالذنب أو اإلساءة للغري لكن يف ظل التعامل مع أنفسنا بعدل أيضاً .هل ترغنب يف العمل عىل هذا
املوضوع من خالل املرسح؟

المرآة

املدة:

 10دقائق

املواد:

ال يشء

األهداف:

الحس-الحريك.
تعزيز اإلصغاء والتعاطف من خالل التزامن والتناغم
ّ

التعليامت:

املرحلة األوىل:
 نطلب من الفتيات أن يقفن اثنني اثنني مقابل بعضه ّن البعض وأن يتواصلن بالعيون .ونرشح أنه عىل واحدة أن تبدأالحركة وتعكس األخرى حركتها بالتزامن معها كام لو يف مرآة .ونقول له ّن أنّه عندما نطلب منه ّن ،سيب ّدلن األدوار من
دون قطع حركته ّن.
 يف مرحلة معينة ،نقول للفتيات أنه ميكنه ّن املبارشة بالتناوب باستمرار من دون توجيه م ّنا وستأخذن كلتاهامم اقرتاح جسدي من إحداهام ويتم اإلصغاء له بالتزامن من األخرى ،كام لو كان حوارا ً ،أخذا ً
املبادرة بالتعاقب .فيت ّ
وعطاء بتناغمٍ تام ،إىل أن ال نعود نستطيع التمييز بني من يقود ومن يتبع.

املرحلة الثانية:
   -نطلب من كل ثنائيني ( 4فتيات) أن يجتمعا ويعكسا الصورة كام يف مرآة جامعية .وبعد بضعة دقائق ،أي عندما
نالحظ أن املجموعات قد وصلت إىل تناغم ،نطلب من مجموعة أن تجتمع مع املجموعة األخرى من دون التوقّف
ومع متابعة عكس الصورة كام يف مرآة ( 8فتيات) ،وهكذا إىل أن يشكّلن مجموعة كبرية واحدة تعكس حركة مو ّحدة
يف دائرة.

نقاط للنقاش

لقد اختربتن يف جلس ٍة سابقة القيادة واالتباع وقمنت باملنحوتات املك ِّملة .وقمنت اليوم بالدفع والسحب واختربتن
مقاومة القوة والتوازن وقمنت اآلن بتمرين املرآة وهو القيام متاماً بنفس الفعل يف نفس الوقت.
•  	  فام هو املختلف بالنسبة لك ّن اآلن؟ (ميكننا أن نستشعر مزاج الشخص اآلخر ومبا يشعر داخل جسده ويقودنا
ذلك إىل التوافق ويحفّز اإلصغاء والتعاطف).
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توكيد الذات :ما أريد وما ال أريد
نصائح للميرسين

نغي أسامء الشخصيات يف السيناريوهات إذا كانت مثل أسامء بعض أفراد املجموعة( .وينطبق ذلك عىل
 ّكافة األدوار يف كافة الجلسات)
 إذا اختارت الفتيات تأدية األدوار يف السيناريوهات  5و ،6ستتسنى له ّن الفرصة ملامرسة مهارات التفاوضواإلقناع األكرث تعقيدا ً مقارن ًة مع السيناريوهات األخرى .فيجب أن نكون عىل استعداد لتوجيههن عند الرضورة.
 قد نحتاج إىل مناقشة التمييز القائم عىل النوع االجتامعي إذا شعرنا أنه من اآلمن القيام بذلك يف هذهاملرحلة.
ُحل مبجرد الترصف بحزم .فنرشح أنه إضافة إىل
 نُق ّر بأن بعض املشاكل أو األوضاع املعقّدة ال ميكن أن ت ّحل املشكالت ،ألن تلك األوضاع قد تتطلّب مشاركة العديد من
ذلك ،قد يتطلّب األمر استخدام اسرتاتيجيات ّ
األشخاص يف عمليّة اتخاذ القرار (مثالً إذا رغب األهل يف أن تتزوج الفتاة لعدة أسباب وهي ال تريد ذلك لعدة
بحل املشكالت واتخاذ القرارات امله ّمة.
أسباب أخرى) .ونذكّرهن أنه ّن سيكون هناك وحدة خاصة ّ
مم قد
 نُق ّر بأنه من الطبيعي مواجهة املشاعر السلبية عند التع ّرض للظلم أو يف أوضا ٍع ضاغطة أخرى ّيعيقه ّن عن توكيد الذات ،ونذكّرهن أنه سيكون هناك وحدة متعلقة بالتكيّف مع الضغط النفيس والتعامل مع
املشاعر.

املدة:

 60دقيقة

املواد:

أغراض بسيطة مام هو متاح يف املكان ومع املشاركات

األهداف:

  •فهم السلوكيات التوكيدية والسلبية والعدائية
  •مامرسة التواصل التوكيدي

التعليامت:

الخطوة األوىل :السيناريوهات
 نطلب من الفتيات أن ينقسمن إىل مجموعات من  3إىل  4أشخاص .نقول له ّن أننا سنقرأ بعض السيناريوهات وكل مجموعة أن يجلسن مع بعضهم
سيحاولن أن يصفن نوع أو طريقة التواصل املستعملة .ونطلب من الفتيات يف ّ
البعض ،ونرشح أنه يف كل مرة نقرأ عليهن سيناريو ،سيكون عليهن مناقشته معاً داخل املجموعة قبل إعطاء اإلجابة.

 -1.1نقرأ السيناريو األول ونأخذ إجابة كل مجموعة ،نسأل الفتيات أن يصفن طريقة التواصل (يف هذه املرحلة ،قد
ال بستخدمن املصطلحات – العدايئ ،السلبي ،التوكيد/الحازم ،ولكن قد يصفن أسلوب التواصل) .إذا متكّنت
الفتيات من وصف أساليب التواصل من دون ذكر املصطلحات ،نع ّرفه ّن عليها .ااكتشفت أن صديقتك كذبت
عليك لكنك ال تعرفني ملاذا .ال تقولني لها شيئاً وتحاولني تفاديها( .سلبية) تقولني للفتيات أنها كاذبة .وما زلت
تشعرين بالغضب ،فتقررين الكشف عن إحدى أرسارها للفتيات األخريات( .عدائية)
2.2يتسبب أنسباؤك بالكثري من الضجيج يف الليل ،تشعرين بالتعب الشديد وتحتاجني للنوم .تقولني :أنتم لستم
حساسون عىل اإلطالق ،وال تهت ّمون ألمري! (عدائية)
3.3عاد شقيق نهى األكرب إىل البيت مع صديقه وطلب منها أن تع ّد لهام القهوة .كانت عىل وشك الذهاب إىل حصة
املهارات الحياتية فطلبت من شقيقها أن يأيت لتتكلم معه عىل حدة وقالت له“ :يجب أن أذهب اآلن ألن عندي
نشاط ملجموعة الفتيات يف املركز ،هل ميكنك أن تع ّد القهوة بنفسك؟” ،أجاب شقيقها“ :ال أعرف كيف أع ّدها
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ِ
تأخرت  5دقائق” .فقالت وهي تغادر“ :ال أريد أن
فأنا مل أع ّدها من قبل .أع ّديها برسعة واذهبي ،ال مشكلة إذا
سهل جدا ً وأعرف أنّك تستطيع ذلك! اجعل املاء يغيل يف
أتأخّر ،فبداية الحصة مهمة متاماً مثل الباقي .األمر ٌ
الغالية الصغرية ،ثم أضف  3مالعق صغرية من القهوة وح ّركها لبضعة ثواين ثم ارفعها عن النار قبل أن تفور
وأطفئ الغاز”( .حازمة)
ِ
صديقتك الحميمة أن تبقي لفرتة أطول لديها فيام تهتم بشقيقاتها األصغر ،لكنك تريدين أن تغادري اآلن
4.4تريد
ألنّك تريدين حضور جلسة املهارات الحياتية وتحبينها كثريا ً .وتعرفني أنه منذ أسبوع عندما بدأت الجلسات،
أرادت أن تحرض لكنها مل تتمكّن ألنه عليها البقاء مع شقيقاتها فيام تعمل والدتها خارج املنزل .تقولني لها
بأنه لديك جلسة لكنك ترين خيبة األمل يف ردة فعلها (لغة الجسد وتعبري الوجه) .ثم تلتفت ِ
إليك وتقول:
“أرجوك أن تبقي إذا كنت تحبيني! إبقي قليالً فيمكنك الوصول متأخرة إىل الجلسة”ِ .
انت تعرفني كم من املهم
ِ
صديقتك بأنّك ال تحبينها ،فتقبلني أن تبقي أكرث( .سلبية) بعد
بدء الجلسة من البداية لكنك ال تريدين أن تفكّر
ِ
فرتة ،تقولني لها بأنك ستغادرين اآلن ألنك ف ّوتت نصف ساعة من الجلسة .فتقول لك“ :هيّا! ال مشكلة يف أن
تف ّويت هذه الجلسة بكاملها ،ليست نهاية العامل” .فتغضبني وتقولني لها“ :باملناسبة أنت أنانية جدا ً أو رمبا أنت
حسودة ألنه ميكنني أن أذهب وأنت ال .وداعاً” (عدائية)
5.5تبلغ رنا  16عاماً .ويبلغ رامي  20عاماً وهو الجار الوسيم لصديقتها دعاء التي تعيش بعيدا ً عن بيت رنا .تراه رنا
من باب الصدفة يف بيت دعاء بني الحني واآلخر ألنه صديق شقيقها فريد .وعندما يكون هناك ،ال يبدو مهتامً
بها وال ينظر إليها حتى .ورنا معجبة به بطريقة معينة ،لكنها ال تعرف شيئاً عنه عدا بعض املعلومات السطحية
رش بينهام .والتقت رنا يف إحدى األيام برامي وهي متّجهة إىل بيت دعاء؛ كان يقود سيارة
ألنه ما من تواصلٍ مبا ٍ
شقيقه األكرب .فتوقّف وعرض أن يقلّها إىل بيت دعاء .وألن الطقس كان حارا ً جدا ً (أو ماطرا ً ج ّدا ً) وكانت متعبة
جدا ً من السري ،تر ّددت رنا بني القبول والرفض .لكنها فكّرت أن الرفض أكرث أماناً لها فقالت “كال شكرا ً” يف
رص وقال لها“ :هيا ،لن آكلك ،هل تخافني مني؟ ال تخايف أنا مثل شقيقك” .عندما سمعته
البداية ،لكن رامي أ ّ
يقول هذا ،شعرت رنا بالذنب قليالً كام لو أنها تتّهمه بالكذب وبأنه مصدر خطر .ويك ال تؤذي مشاعره ،قررت
أن تكون ودودة وقبلت العرض ،لكنها من الداخل مل تكن تشعر باألمان( .سلبية) مالحظة :يشمل هذا السيناريو
العديد من التفاصيل التي ميكن أن تكون مفيدة لو اختارته الفتيات لتمثيل األدوار .ومبا أنه طويل ،نحاول أن
نقرأه بطريقة مش ّوقة ،وإالّ فيمكننا أن نستثني بعض التفاصيل من املقدمة.
6.6هدى زوجة فراس ولديهام ولدان هام جنى عامني وسامي  4أعوام ،ويعيشون يف خيمة .مل يتمكّن فراس من
إيجاد عمل له لك ّنه متكّن من إيجاد عمل لزوجته هدى يف جمع ّية محلّية .سألته هدى« :ماذا نفعل باألطفال؟»
فأجاب فراس بأنه عليها أخذ األطفال معها ألنه ال يعرف كيف يهتم بهم وال يثق بإبقاء أوالده الصغار مع األقارب
أو الجريان إضافة إىل أنهم سيكونون مشغولني باالعتناء بأطفالهم .فقالت له« :ليست مشكلتي ،أنت ال تعمل،
يل أن أعمل عوضاً عنك .اهتممت بهم طوال  4سنوات وأصبح عليك اآلن االهتامم بهم (عدائية) .غضب
لذلك ع ّ
فراس وأجاب« :إما أن تأخذي األطفال معك أو تبقي يف املنزل!» (عدايئ) جلست هدى يف الزاوية وبدأت تبيك.
(سلبية)
سيناريوهات إضافية للفتيات األصغر:
7.7تساعد لينا وشقيقتها فرح بعضهام البعض دامئاً يف األعامل اليومية .عىل لينا اليوم حضور صف اللغة اإلنكليزية
يل دامئاً أن أقوم
يف املركز وال ميكنها أن تساعد فرح يف هذا الوقت .قالت لها فرح« :ليس ذلك عادالً .سيكون ع ّ
م جدا ً بالنسبة يل.
باألعامل اليومية لوحدي يف كل مرة تذهبني لهذا الصف» .أجابت لينا« :هذا الصف مه ّ
ميكنني أن أقوم باألعامل املنزلية لوحدي غدا ً .ما رأيك؟» فقالت فرح« :ماذا عن املرات املقبلة» .فر ّدت لينا
«سأقوم بنفس األمر كل مرة»( .حازمة)
8.8يف كل مرة تود صديقات خديجة اختيار لعبة ،ال يسألونها ماذا تفضّ ل .خديجة صامتة معظم الوقت وليس ألنه
ليس لديها رأي ،بل ألنها خجولة بعض اليشء وتخاف دامئاً من أن تعترب صديقتها أن رأيها سخيفاً وترفضه .يف
البداية ،كانوا يطلبون رأيها لكنها كانت تقول “كام تردن” فمع الوقت اعتدن عىل إجابتها وافرتضن أنها موافقة
دوماً( .سلبية)
9.9كانت حنان وصديقاتها تعملن ضمن مجموعة عمل خالل جلسة املهارات الحياتية .ك ّن يف طور إعداد أغنية حول
توكيد الذات لتقدميها أمام املجموعات األخرى .وعندما ك ّن يتم ّرن ،قالت ّسم ّية لها“ :من األفضل أال تغ ّني أل ّن
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معك بعد اآلن”
صوتك بشع جدا ً” (عدائية) .انجرحت حنان وأجابت بعصبية“ :ووجهك بشع! ال أريد أن أعمل
ثم تركت املجموعة وجلست لوحدها( .عدائية) شاهد باقي أفراد املجموعة ما يجري والزمن الصمت عىل الرغم
من أن كرث منهن مل يشعرن بأن ذلك صائب (سلبية).
الخطوة الثانية  :عرض واختبار ( 15دقيقة)
  -نبدأ بتعريف توكيد الذات؛ ونسأل الفتيات إذا ك ّن يعرفن معنى مصطلح توكيد الذات .ثم نقول« :يعني توكيد
الذات الدفاع عن حقّنا بيام نريد أو نحتاج .ويستوجب توكيد الذات طريقتني أساسيتني للتواصل:
1. 1أن نطلب ما نريد
2. 2أن نرفض ما ال نريد
ينطوي توكيد الذات عىل ما ييل:
أن نذكر بوضوح ما نريد أو نحتاج،
أن نقول ما نشعر به أو نفكّر به،
أن ندافع عن حقّنا يف الحصول عىل ما نريد أو نحتاج،
أن نرفض تنفيذ ما ليس من مصلحتنا،
وفيام نقوم بذلك ،أن نحرتم اآلخرين وال نه ّدد أبدا ً أو نعاقب أو ّ
نذل بعضنا البعض.

نقول« :من أجل أن نفهم أكرث كيف نكون حازمات ونوكّد ذواتنا ،سنرشح أبرز ثالثة أنواع من السلوكيات أو االستجابات».

أنواع السلوك
السلوك العداي :التسبب بالرضر العاطفي أو الجسدي أو التهديد به .الشجار والبلطجة والرثثرة والسخرية
واإلساءة واللوم واالنخراط يف سلوك مؤذ...
السلوك السلبي :تجاهل املسألة ،وعدم التف ّوه بكلمة وترك الغري يحصل عىل ما يريده ،وترك الغري يقلّل من
احرتامنا ،وقمع أو كبت مشاعرنا...
السلوك التوكيدي/الحازم :جعل الغري يعرف ما نريده ونحتاج إليه ،ومراعاة احتياجات ورغبات الغري،
والدفاع عن حقوقنا مع احرتام الغري.
قد يبدو األمر معقّدا ً بعض اليشء لكننا سنعمل اآلن عىل بعض األمثلة معاً ليك تفهمن بشكلٍ أفضل الفروقات
بشكلٍ ملموس .سنقوم باختبار حيث عليكن أن تق ّررن إذا كان التواصل أو السلوك عدائياً أو سلبياً/انسحاب ّياً أو
توكيدياً/حازماً وأن ترشحن ملاذا”.
الخطوة الثالثة :متثيل األدوار والنقاش ( 45دقيقة)
رصف
 نقول :تتسنى لنا الفرصة اآلن لتنفيذ  3أو  4سيناريوهات وتغيري ردات فعل أبطال الروايات ليك تتم ّرن عىل الت ّالحازم.
 نطلب من الفتيات أن تنقسم إىل  3أو  4مجموعات صغرية حسب عدده ّن وتختار ما يعنيه ّن من السيناريوهاتأعاله أو أن تقرتح سيناريوهات أخرى (حسب معرفتنا باملجموعة وسياقها املح ّدد ،قد نثري بعض املواقف من واقع
الحياة حيث يرغنب يف أن يكن أكرث حزماً ،ونق ّرر ما إذا كان من املناسب استخدام أمثلة من نتائج التمرين السابق
«صور العالقات»).
 نعطيه ّن  5دقائق لالستعداد ونطلب منه ّن مساعدة بعضه ّن البعض الستذكار كافّة تفاصيل السيناريو ،ثم تحديدمن سيؤدي دور البطلة أوالً ومن سيؤدي األدوار األخرى .ونركّز عىل التي تلعب دور الشخص املعارِض ونرشح أنه
م اقناعها بالفعل .ومننحه ّن إمكانية
تغي فقط إن ت ّ
تغي موقفها بشكلٍ سحري بل ّ
عليها أن تصمد فال ميكنها أن ّ
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تحديد املكان والزمان (أين ومتى) وتحديد املساحة (االكسسوارات والكرايس )...ونقول له ّن أنه ما من مت ّرن مسبق
عىل األدوار بل سيكون العمل مرتجالً.
 نطلب من كل مجموعة صغرية تأدية العمل أمام اآلخرين ونتحقق مع املجموعة الكبرية إذا كان املوقف والسلوكحازماً وواقعياً .ثم نسأل من يريد أن يج ّرب دور البطلة .ونش ّجعهم عىل اقرتاح إجابات وترصفات مختلفة ألنه ما من
«طريقة صحيحة وحيدة».
ولكل تدخّل متثييل من قبل الفتيات يف الجمهور.
 -نصفّق لكل مجموعة ّ

نقاط للنقاش:
عندما نكون متوترات أو غاضبات ،كيف تكون ردة فعلنا؟ (ميكننا أخذ نفس عميق ،التفكري قبل الر ّد ،إرخاء
جسدنا و محاولة التكلم بنربة صوت هادئة)
ما هي التحديات التي ميكن أن يواجهها الشخص إذا كان حاز ًما؟ (الشخص اآلخر ذات سلطة أكرب أو أقوى مثل
األهل ،أو شخص نرغب بإرضائه مثل صديق(ة) ،أو إذا كنت انفعالياً وغاضباً أو مرهقاً جدا ً أثناء املوقف)...
ما هي السلوكيات الحازمة املقبولة لدى األهل واملعلمني والقادة الدينيني والكبار يف السن إلخ .هل ميكننا
التفكري يف بعض املواقف؟
ٍ
حازمات
إذا كان أحد ال تعرفنه (أو غري مهم يف حياتكن) يزعجكن ،هل تظ ّنن أنه عليكن بذل الجهد لتك ّن
رصف بحزم وال النقاش ،مثالً حيث تخضعن
معه؟ هل ميكننا أحياناً أن نهرب؟ (يف بعض املواقف قد ال يصلح الت ّ
للتّهديد املبارش بالعنف .ففي هذه املواقف ،يكون الهرب الخيار األفضل .ويف بعض املواقف األخرى ،قد يكون
الرصاخ هو الدفاع األفضل ،والسيام إذا كان هناك أشخاص قريبني من املكان قادرين عىل سامعكن ومساعدتكن،
مثالً عندما يتعقّبكن أشخاص ال تعرفنهم أو ال تحبّنهم).

أبرز الرسائل:

 عندما نهتم لعالق ٍة معينة ،علينا دامئاً أن نبذل الجهد للدفاع عن حقوقنا من دون التضحية بالعالقة« .ميكننا أنونظل أصدقاء» .وهكذا ال نيسء إىل الشخص لكننا نرفض الطلب أو املوقف الذي ميكن أن ييسء إلينا.
ّ
نقول ’ال‘
 -نحرتم أهلنا و أقاربنا و أصدقاؤنا ،و األهم أن نخرتم أنفسنا.

 -ينبغي إحرتام الفتيات و النساء و معاملته ّن مبساواة ،لياقة و لطف.
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كلمات عن العالقات السليمة
ٌ
املدة:

 5دقائق

املواد:

ال يشء

األهداف:

تلخيص معايري العالقات السليمة.

التعليامت:

نقول« :بعد أن اطّلعنا خالل هذه الجلسة والجلسات السابقة عىل مختلف املعلومات ،واختربنا مختلف املفاهيم،
ومارسنا مختلف املهارات ،دعونا اآلن نلخّص معاً ما ميكن أن تكون عليه معايري العالقات السليمة».
 نساعد الفتيات عىل تذكّر الكلامت املفاتيح :الثقة ،واإلصغاء ملشاعر واحتياجات وأفكار الغري ،واالحرتام املتبادل،والتعاطف ،والدعم ،والتواصل الحازم وتوكيد الذات (التعبري عن اإلحتياجات واألفكار واملشاعر) ،والحقوق
واملسؤوليات ،وتوازن القوى ،والوعي للغة الجسد والتواصل غري الشفهي.

كلمة اليوم
املدة:

 5دقائق

األهداف:

التعبري عن املشاعر وإقفال الجلسة

التعليامت:

 -نطلب من كل فتاة أن تقول كلمة واحدة عن جلسة اليوم
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الوحدة الثالثة

تقدير الذات والثقة بالنفس

الجلسة األولى:
التعبير عن الهوية وتقدير الذات
العقد
املدة:

 5دقائق

نقول:

سنعمل اليوم عىل تقدير الذات والثقة بالنفس وسنكمل ذلك يف الجلسة املقبلة .يف العمل عىل تطوير أنفسنا
لنغدو األشخاص الذين نريد ،من املفيد لنا أن نفهم كيف نق ّيم أنفسنا حالياً .سنحاول أن نفهم مشاعرنا حيال أنفسنا
ونث ّمن ما نعرف ونحدد رمبا ما نرغب أو نحتاج إىل أن نعرفه أو نتعلّمه .هل تو ّدون العمل عىل ذلك عرب التمثيل؟

الجو
الدخول في
ّ
املدة:

 5دقائق

املواد:

مثلث رنان أو أي آلة موسيقية صغرية

األهداف:

تعزيز قدرته ّن عىل التعبري واالستامع لآلخر والتواصل معه
التمهيد للنشاط التايل.

التعليامت:

  -نطلب من الفتيات السري بصمت يف مكان اللعب املحدد .نطلب منه ّن ملء كل بقعة فارغة يف املكان والسري
يف كل االتجاهات ثم نطلب منه ّن إرخاء كافة أجزاء أجساده ّن :العنق والكتفني واليدين والركبتني إلخ .ثم نطلب
منه ّن الرتكيز عىل أنفسه ّن والتحقق من ما تشعرن به داخل أجساده ّن.
  -نطلب منه ّن البدء بالتواصل بالعيون مع الرتكيز يف كل مرة عىل عيني واحدة من املشاركات والسامح بحصول
لقاء حقيقي حتى لو لبضعة ثوان.
  -نطلب منه ّن التوقّف عندما يسمعن ر ّن املثلّث وإيجاد رشيكة والتشارك حول هوايةمتلكها كل واحدة منهام أو
يش ٍء ما تجيد فعله.
  -عندما نشعر بأنه ّن حصلن عىل ما يكفي من الوقت للتشارك ،ر ّن املثلّث وندعوهن للسري مجد ًدا مع توسيع
دائرة النظر لرؤية كل ما حوله ّن ثم نر ّن املثلّث مجد ًدا ونطلب منه ّن إيجاد رشيكة جديدة ليتشاركا مهارة يرغبان يف
تطويرها.
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أنا أستطيع!
نصائح للميرسين

 نذكّر الفتيات برضورة ذكر أسامئهن إذا ف ّوتن ذلك .يجب أن تذكر الفتيات أسامءهن يف كل مرة ميثّلنمهاراته ّن ليك ت َوكّدن أنفسه ّن أكرث.
 ميكننا أن نبدأ بأنفسنا وبهذا الشكل نعطي مثاالً ونش ّجع املشاركات عىل امليض قد ًما. يُفرتض أن يظهر هذا النشاط بعض قدرات ومواهب الفتيات وبالتايل يجعله ّن يشعرن بالثقة بالنفس،لذلك من املهم أن نش ّجعهن عىل تذكّر األمور التي مت ّيزه ّن وعدم االكتفاء بقول أ ّول ما يخطر عىل البال.
 نرشح أنه ال بأس إن ك ّررت إحداه ّن املهارات نفسهاالتي قد ذكرتها زميالتها ،طاملا لديها رغبة مبشاركتها معاملجموعة .ويف هذه الحالة ،يجب أن تقول “أنا فالنة وأنا مثل فليتانة قادرة عىل أن أقوم بـ ”...
 نساعد املجموعة عىل الحفاظ عىل اإليقاع بأن نطلب منهن أن تك ّن مستعدات قبل أن يحني دوره ّنوتستخدمن أصواته ّن بكامل الطاقة املتاحة .يجب أن تظهر كأغنية جامعية من خالل أداء منفرد تتبعه جوقة.

املدة:

 10دقائق

املواد:

ال يشء

األهداف:

تطوير القدرة عىل التعبري عن الثقة بالنفس عرب اإلقرار بالقدرات واملهارات الذاتية.

التعليامت:

   -نطلب من الفتيات الوقوف يف دائرة ونرشح أنه عىل كل واحدة بدورها الدخول يف الدائرة وقول اسمها بصوت
عال وكذلك يشء تجيده“ :أنا  ...وميكنني أن أقوم بـ  ”....مع تجسد الفعل باستخدام كامل الجسم .ثم عليها أن ترجع
إىل الوراء وتشاهد كل املجموعة تكرر حركتها وتق ّر مبهارتها “ :هي  ...وميكنها أن تقوم بـ  .”...وتستمر العملية لثالث
جوالت ليك تتمكّن كل فتاة من أن تشارك ما ال يقل عن  3مهارات تتمتع بها.
ونيس عملية املشاركة والنقاش حول األسئلة التالية:
   -نجلس
ّ
-كيف شعرتن خالل النشاط؟ ما هي مشاعركن اآلن؟

هل اكتشفنت بعض االهتاممات و/أو املهارات املشرتكة مع الفتيات األخريات؟ كيف تشعرين حيال ذلك؟هل تتذكرن دامئا هذه األمور اإليجابية التي تتمتعن بها؟-ما هي األمور التي ت ُشعرنا عاد ًة بالثقة بالنفس؟
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صورتي الذاتية
نصائح للميرسين

إذا مل يكن لدينا ما يكفي من املساحة و/أو املواد غري متوفرة ،ميكننا إمتام الخطوات نفسها لكن عىل ورقة A3
وبواسطة مواد التلوين األساسية.
نركّز عىل حرية التعبري والخيار واحرتم الخيارات املختلفة.
نش ّدد عىل أنه ال رضورة ألن يك ّن فنانات للتعبري عن أنفسه ّن.
نش ّجعه ّن عىل اكتشاف املواد وتحويل كل ما يعتربنه “خطأ” اىل أم ٍر مقبول عوض تغيري الورقة وإعادة العمل.
ويشكل ذلك جزءا ً من عملية فهم وقبول الواقع املتعلق بقدراتهن ومحاولة تطويره عوض رفض نتيجته.
ميكننا إضافة أسئلة أخرى ذات صلة يف الدائرة األخرية وفق ما يتشاركنه من جهة ووفق ديناميات املجموعة
“هنا واآلن”.

املدة:

 40دقيقة

األهداف:

تحسني النظرة إىل الذات من خالل اكتشاف عدة أوجه للهوية الشخصية والتعبري عنها
رفع الوعي بنظرة اآلخرين اإليجابية لنا

املواد:

لفافة ورقية بطول يكفي لرسم تصميم جسم كافة املشاركات بالحجم الحقيقي ،وأقالم شمع أو باستيل زيت
وألوان مائية ومواد كوالج (مجالت وورق كريب مل ّون وكرتون مل ّون وأقمشة إلخ ).ورشيط الصق وغراء ومقص وعدة
أدوات تزيني (مواد المعة وخرز وأرشطة مل ّونة وصوف إلخ.).

التعليامت:

دعونا نفكر يف األشياء التي نحب ونجيد من النشاط السابق .سوف نتذكر هذه األشياء ونحن نعمل عىل الصور
الذاتية.
•نطلب من كل فتاتني الوقوف م ًعا .نعطي كل واحدة لفافة ورق تساوي حجمها تقري ًبا.

نطلب من واحدة التمدد عىل ورقتها عىل األرض ونطلب من زميلتها مساعدتها ورسم شكل جسمها عىل الورق باللون
الذي تختاره .ثم نطلب منهن تبديل األدوار.

•بعد أن ينتهي كل ثنايئ من مساعدة بعضهن البعض ،نطلب من كل فتاة أن تأخذ رسم جسمها وتكتب اسمها عليه
ثم تأخذ أي مواد تريدها وترسم الشعر وتفاصيل الوجه واللباس وتزيّن رسمها مبا ترغب به (التلوين أو الرسم أو
اللصق أو خليط من كل التقنيات).

•بعد االنتهاء من هذه الخطوة ،نقول“ :إذا أردت أن ت ُع ّريف عن نفسك من خالل هذا العمل الفني ،ما الذي تريدين
وتعكس/تعب عن هويتهن
أن يعرف الناس عنك غري مظهرك الخارجي؟” .اطلب منه ّن إضافة أمور أخرى يريدونها
ّ
الشخصية مثل:
•رسم أكسسوارات معيّنة (كرة القدم أو كتاب إلخ ).أو الخلفية (املنظر الطبيعي والتعبريات التجريدية إلخ).

تعب عن هواياتهن ومواهبهن وأمور يح ّبونها يف أنفسهن ،وكذلك أشخاص
وتدوين الكلامت أو رسم الرموز التي ّ
يح ّبونهم ،إذا رغنب بذلك.
ثم نضيف“ :تذكّروا اآلن عندما يقول الناس شيئًا ايجاب ًيا عنكم ماذا يقولون عادة؟” ،ونطلب منه ّن أن يكتنب أو
يعبن بالرموز عن األمور اإليجابية التي يقولها الناس عنهن لوصفه ّن.
ّ
بعد االنتهاء من ذلك ،نطلب من كافة املشاركات تعليق أوراقهن عىل الجدار ونطلب منه ّن السري يف األرجاء
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والنظر إىل العمل الفني لكل واحدة منه ّن .ثم نجلس يف دائرة ونسأل كل مشاركة بدورها:
كيف تشعرين اآلن؟

ما الذي يعجبك يف رسمك؟

ما الذي أعجبك يف ما رسمته األخريات عن أنفسه ّن؟

	-نختتم ونلخّص أبرز الرسائل.

أبرز الرسائل:

ُعب بطرق مختلفة ع ّمن نحن ونس ّمي هذا التعبري “هويّتنا”.
ن ّ
هويتنا تشمل أفكارنا (القيم والقناعات) ومشاعرنا وأمور نقوم بها وأمور نفضّ لها ، ،جنسنا ونوعنااالجتامعي،
ونظرتنا لنفسنا أو قدراتنا.
تذكّرن أن العديد من األمور تجعلنا فريدين ،مبا فيه مظهرنا .ومن املهم أن نق ّدر كافة األمور اإليجابية يف
حياتنا لجهة القدرات والفرص واألشخاص الداعمني والحفاظ عليها وتطويرها.

احزر ماذا أود أن أتع ّلم
املدة:

 15دقيقة

املواد:

ال يشء

األهداف:

تطوير قدرة املشاركات عىل التواصل غري الشفهي والتعبري االبداعي عن الذات
زيادة وعيه ّن حيال املهارات املحتملة والخطوات التي تساعده ّن عىل تطوير الثقة بالنفس وتقدير الذات

التعليامت:

نطلب من الفتيات إغامض أعينه ّن والتفكري يف قدرة أو مهارة يرغنب يف تطويرها أو تعلّمها والتي قد تجعلهنيشعرن باملزيد من الثقة.
نطلب منهن فتح أعينهن وارشح فكرة “التمثيلية التحزيرية” .نقسم املشاركات إىل مجموعتني ونطلب أن تصعديف كل مرة ُمشاركة من إحدى املجموعتني إىل «املرسح» ومتثّل إميائياً قدرة أو مهارة معينة ترغب يف تطويرها أو
تعلّمها وتساعدها عىل أن تشعر باملزيد من الثقة .وستحاول املجموعة الثانية أن تحزر ما هو املوضوع.
ويكمن الهدف من املباراة بني مجموعتني إىل إضفاء املزيد من الحامس وبالتايل ميكنك أن تختار العمل عىلاملجموعة بأرسها وتختار مشاركة واحدة يف كل مرة.
نضيف أنه ميكن للفتاة أن تختار قرينة لها تساعدها يف التعبري عن فكرتها يف حال احتاجت هذه الفكرة إىل بعضالتفاعل.
ونيس النقاش حول األسئلة التالية:
نجلس
ّ
كيف ميكن أن تساعدك ّن هذه األفكار التي تشاركت ّنها عىل الشعور باملزيد من الثقة بالنفس؟
من ميكن أن يساعدك ّن عىل تحقيق هذه التطلعات؟ وكيف؟
 -نلخّص أبرز النقاط التعلمية التي برزت من النقاش.
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تقدير الذات :حقيقة وتمثيل
املدة:

 15دقيقة

املواد:

ال يشء

األهداف:

زيادة الوعي الجسدي حيال كيفية التعبري عن الثقة بالنفس من خالل اإلختبار الجسدي للموضعني
املتعارضني (تقدير الذات العايل واملنخفض)

التعليامت:

   -نطلب من املشاركات السري بصمت يف األرجاء .ثم نطلب منهن الرتكيز والتفكري يف فتاة ذات تقدير ذات عايل
وتخ ُّيل/تص ُّور لوضع ولغة جسدها ووطريقة سلوكها وتفاعلها.
رصف مثلها يف طريقة مشيها وحركتها ونظرتها
   -نقول“ :فيام تستمعن يل ،ستحاولن ببطء تجسيد هذه الفتاة والت ّ
إىل اآلخرين .ميكنكن النظر إىل بعضكن البعض لكن ال تتفاعلن شفهيًا .ما هي مزاياها؟ كيف تبدو؟ كيف تقف وكيف
متيش؟ كيف تنظر إىل اآلخرين؟ هل تتواصل بالعيون بشكل مبارش أو غري مبارش وهل تح ّدق إىل األمام أو تنظر يف
األرض؟ كيف هو تعبري وجهها؟ كيف تبتسم وكيف تضحك؟ وكيف هو وضع رأسها وكتفيها وهل يداها مفتوحتني
أو مغلقتني؟ هل حركتها مرتاحة وثابتة وحرة أو متشنجة وفجائية ومق ّيدة؟ إلخ .ركّزن عىل وقفتها وشعوركن الحايل
واألحاسيس داخل أجسادك ّن وحاولن حفظها كام لو كننت تلتقطن صورة آنية”.
  -نطلب من املشاركات الخروج من الدور والعودة ببطء إىل السري الطبيعي.
   -ثم نطلب منهن الرتكيز والتفكري بفتاة ذات تقدير ذايت منخفض وتخ ُّيل/تص ُّور لوضع ولغة جسدها ووطريقة
سلوكها وتفاعلها ..نك ّرر نفس األسئلة التوجيهية كام هي أعاله .ويف النهاية ،نطلب من املشاركات الخروج مجد ًدا من
الدور والعودة ببطء إىل مشيته ّن الطبيعية.
ونيس املشاركة والنقاش.
   -نطلب من املشاركات التوقّف والجلوس يف دائرة
ّ

نقاط للنقاش
كيف كان شعورك عندما تصورت فتاة واثقة من نفسها؟ كيف كان شعورك عندما تصورت فتاة غري واثقة من
نفسها
هل يؤثر ترصفك بطريقة واثقة أو غري واثقة عىل احداث الحياة اليومية
كيف شعرت ّن؟

أبرز الرسائل:

يساعدنا وعينا للغة جسدنا عىل فهم كيف نشعر تجاه أنفسنا .ميكننا أحيانًا أن نبدأ بتغيري موقفنا الجسدي لنساعد
أنفسنا عىل أن نشعر بحال أفضل.
التباهي (اي الترصف لجذب االنتباه) والثقة بالنفس مختلفان

شاريك بعض النصائح التالية مع الفتيات:
ال تقارين نفسك لالخرين
ال تهت ّمي مبا يفكّره االخرون ِ
عنك.
افعيل ما تح ّبينه.
خذي بعض الوقت لالسرتخاء
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ِ
معنوياتك.
إستمعي ملوسيقى ترفع من

ِ
(وسيجعلك ذلك تشعرين بالثقة عىل الفور)
خذي وضع ّية جسديّة ج ّيدة
ذاتك (اعرتيف بنقاط ق ّو ِ
ِ
تك وط ّوريها)
كو ين ج ّيدة مع

القوي
هتافنا
ّ
املدة:
دقيقة

املواد:

ال يشء

األهداف:

الخروج بطاقة عالية

التعليامت:
م فلنضع أذرعنا يف األسفل ونرصخ
نقول" :سوف نقوم برصخة مو ّحدة .فلنقف يف دائرة ونأخذ نفساً سويّاً ،ث ّ
بالتد ّرج من أخفض صوت اىل أعىل صوت ونحن نرفع أذرعنا نحو السامء 1،2،3 .آآآآآآآآآآه"
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الجلسة الثانية:
المحافظة على الثقة بالنفس
العقد
املدة:

 5دقائق

نقول:

نت مبهاراتك ّن وح ّددت ّن املهارات التي
عبتن عن عنارص مختلفة من ه ِويّاتك ّن ،وكذلك أق ّري ّ
" يف الجلسة السابقة قد ّ
تو ّدن أن تط ّورنها بهدف الشعور باملزيد من الثقة .كام فكّرتن بالوضع الجسدي والتواصل غري اللفظي املرتبط
بتقدير الذات والثقة بالنفس .يف جلسة اليوم ،سوف نركّز عىل العوامل التي تؤث ّر عىل تقديرنا لذاتنا وسوف نتد ّرب
عىل كيف ّية املحافظة عليه .لذلك سوف نقوم باملزيد من التمثيل والدراما ،فهل أنتم مستع ّدات؟"

الدخول في الجو
املدة:

 5دقائق

املواد:

مثلث رنان أو أي آلة موسيقية صغرية

األهداف:

تعزيز تقدير الذات من خالل التعبري عن الصفات الشخصية
التمهيد للنشاط التايل.

التعليامت:

 نطلب من الفتيات السري بصمت يف مكان اللعب املحدد .نطلب منه ّن ملء كل بقعة فارغة يف املكان والسري يفكل االتجاهات ثم اطلب منه ّن إرخاء كافة أجزاء أجساده ّن :العنق والكتفني واليدين والركبتني إلخ .ثم نطلب منه ّن
الرتكيز عىل أنفسه ّن والتحقق من ما تشعرن به داخل أجساده ّن.
 نطلب منه ّن البدء بالتواصل بالعيون مع الرتكيز يف كل مرة عىل عيني واحدة من املشاركات والسامح بحصول لقاءحقيقي حتى لو لبضعة ثوان.
كل
 نطلب منه ّن التوقّف عندما يسمعن ر ّن املثلّث وإيجاد رشيكة والتشارك حول إحدى الصفات التي تبحث عنها ّواحدة يف الصديق(ة).
 عندما نشعر بأنه ّن حصلن عىل ما يكفي من الوقت للتشارك ،نر ّن املثلّث وندعوه ّن للسري مجد ًدا مع توسيع دائرةالنظر لرؤية كل ما حوله ّن ،ثم نر ّن املثلّث مجددا ً ونطلب منه ّن إيجاد رشيكة جديدة ليتشاركا صفة أخرى يبحنث
عنها يف الصديق(ة).
 نر ّن املثلّث مجددا ً ونطلب منه ّن إيجاد رشيكة جديدة ليتشاركا «السبب أو الصفات التي قد تجعل أحد ما يرغبيف أن يكون صديقاً/صديق ًة يل»
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العوامل المرتبطة بتقدير
الذات والنتائج المحتملة
املدة:

 30دقيقة

املواد:

ال يشء

األهداف:

فهم العوامل االجتامعية الثقافية والنفسية االجتامعية التي تؤثر عىل تقدير الذات
فهم كيف ميكن أن يؤثر تقدير الذات عىل القرارات واألفعال الشخصية وبالتايل رفاه الشخص

التعليامت:

  -نطلب من املشاركات أن يتوزّعن إىل  4مجموعات.
  -نرشح أنه عىل مجموعتني رسم صورتني أو ثالث صور بأجساده ّن لتمثيل عوامل ميكن أن تؤدي إىل تقدير ذات
منخفض لدى الفتيات “نسأل أنفسنا ما الذي يؤدي بالفتاة اىل تقدير منخفض لذاتها ؟».ويف نفس الوقت ،سرتسم
املجموعتان األخرتان الصور التي متثّل العوامل التي ميكن أن ترفع تقدير الذات لدى الفتيات“ :نسأل أنفسنا ما الذي
يؤدي بالفتاة اىل تقدير مرتفع لذاتها ؟».
  -نرشح للفتيات أننا سوف نركز هنا عىل الصور الثابتة .يف النشاط التايل سينارتوهات
  -نعطيه ّن حواىل  10-7دقائق لالستعداد ثم نطلب من كل مجموعة صغرية تقديم الصور أمام اآلخرين.

نقاط للنقاش:
ما كانت العوامل التي عرضتها املجموعتان األولتان وميكن أن تؤدي إىل تقدير ذات منخفض؟
ما كانت العوامل التي عرضتها املجموعتان الثانيتان وميكن أن تساهم يف تقدير ذات مرتفع؟
هل من عوامل ميكن التحكّم بها أكرث من سواها (أي هل ميكن تغيري اي منها)؟

أبرز الرسائل:

ميكن أن تقود بعض العوامل إىل تقدير الذات املنخفض مثل التع ّرض املستمر لالنتقاد والتجاهل واملقارنة مع
اآلخرين و  /أو التوقع أن تكون مثال ًيا طوال الوقت ،والتع ّرض للتغيريات املحفوفة بالتحديات خالل املراهقة من
دون الحصول عىل الدعم املناسب ،والتمييز االجتامعي ،وغياب الوعي الذايت ،وغياب التشجيع إلخ.
بأنه من املهم أن نعرف ونقدر نقاط قوتنا واإلقرار بنقاط ضعفنا ليك نط ّور املهارات املناسبة ملعالجتها.

من األسايس أن نذكّر أنفسنا بكافة األمور اإليجابية التي تجعل كل واحد منا شخصاً مميزا ً وفريدا ً وعدم ترك العوامل
السلبية تؤث ّر علينا .ميكننا أن نحاول زيادة العوامل التي تساعدنا عىل صقل تقديرنا لذواتنا مثل:
طلب الدعم من األشخاص الذين نثق بهم يف شبكتنا االجتامعية كام اكتشفنا يف الوحدة األوىل،
تقييم أنفسنا وما علينا تعلّمه من أجل أن نشعر باملزيد من الثقة بالنفس،
ومامرسة الحزم/توكيد الذات مع األشخاص الذين قد يكون لهم تأثري سلبي علينا إذا كنا نهتم لعالقتنا بهم.
ميكن أن يؤثر تقدير الذات عىل قراراتنا وعالقاتنا وطرق التواصل .إذا كنا نعرف أنفسنا ونحاول تحسني ما نريد
تحسينه ألننا مقتنعون بذلك (وليس ألن اآلخرين يريدون منا أن نقوم بذلك) ،سنشعر بحال جيد ونرىض عن أنفسنا.
معي
ميكن لألصدقاء والناس الذين نثق بهم أن يعطونا املالحظات البناءة ملساعدتنا عىل تحسني سلوك أو موقف ّ
دون التعليق بطريقة تؤذي مشاعرنا.
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الحفاظ على الثقة – «ممارسة مواقف حياتية”
املدة:

 40دقيقة

املواد:

األغراض املتوفرة يف املكان ومع املشاركني.

األهداف:

تعزيز مهارات املشاركات يف الحفاظ عىل تقديره ّن لذواته ّن أو ترميمه من خالل متثيل مواقف ملموسة ومامرسة
االستجابات املناسبة.

التعليامت:
فكل إنسان قد يشعر
 نقول “ :إن كنا نتمتّع بتقدير ج ّيد للذات فهذا ال يعني أننا لن نستاء أو نغضب أبدا ً من أنفسناّ .ني آلخر وهذا طبيعي ،لكن الشخص الذي يق ّدر ذاته ج ّيدا ً ميكنه تق ُّبل أخطاءه وتخطّي املواقف
باإلحباط من ح ٍ
وامليض قدماً.
الصعبة
ّ
قد رأينا يف التمرين السابق أن هناك عوامل ميكنها أن تؤث ّر بتقدير الذات أكان سلبيّاً أم إيجابيّاً .اآلن سوف نفكّر
بكيفيّة املحافظة عىل تقديرنا لذاتنا عندما نجد أنفسنا يف أوضا ٍع قد تجعلنا نشعر باإلستياء”.
بكل العبارات
كل مجموعة أن ترسم عمودين وأن تكتب يف أول عمود الئحة ّ
 نوزّع الفتيات عىل مجموعات ،ونسأل ّالسلبية التي قد تُقال لفتا ٍة ما والتي قد تؤث ّر عىل تقديرها لذاتها وثقتها .نطلب منهن التفكري مبواقف مح ّددة إن كان
ذلك يساعد.
م نسأل املجموعات أن يكتنب ترصيحات ُمطمئنة يف العمود الثاين مقابل الترصيحات السلبية ،باإلرتكاز اىل
ث ّأُ ٍ
سس منطقية/معقولة.
مثال :إذا قال أحدهم لفتا ٍة ما ِ
“أنت غب ّية” ،فبعض الترصيحات املطمئنة التي ميكنها أن تقولها لنفسها أو تسمعها
ٍ
شخص داعم قد تكون:
من
بتحسن إذا قال يل
يعب عن ذاته ،فهو يعتقد أنه قد يشعر
ّ
“هذا الشخص يقول أنني غبيّة ألنه غاضب واليعرف كيف ّ
ذلك ،لك ّنه مخطئ!”
رصف بشجاعة وذكاء ،والبأس إن قمت ببعض األخطاء ما دمت أتعلّم منها”.
“ يف الكثري من املواقف أنا أت ّ

“ قد تنقصني املعلمومات أو الخربة ،وهذا ال يعني أنني غب ّية ،إذ ميكنني أن أتعلّم أمور جديدة إذا كانت ته ّمني أو
فيها فائدة يل”
 بعد اإلصغاء إىل إجابات املجموعات ،نطلب منه ّن التفكري يف سيناريو (ال حاجة ألن يكون شخصياً) حيث فتاةٍ
موقف يه ّز ثقتها بنفسها مثل التأنيب من األهل
بعمره ّن وتنتمي إىل نفس املجتمع أو الخلفية الثقافية قد تعاين من
أو االنتقاد ملظهرها الخارجي أو التمييز بسبب انتامءاتها إلخ.
يجسد كيفية الحفاظ عىل ثقته ّن أو اسرتجاع
نعطيه ّن  10-7دقائق لالتفاق عىل السيناريو والتد ّرب عىل مشهد صغري ّالثقة ضمن هذا السيناريو.
جه املجموعات ألجل تحديد:
 نو ّاملكان والزمان :أين يحصل ذلك ومتى؟ (يف املدرسة ،أو البيت ،أو الشارع ،خالل النهار ،يف الليل،ألخ).
39

منهج مهارات الحياة عرب الدراما واملرسح

املوقف واألشخاص املشاركني يف املوقف :ماذا حصل؟ من فعل ماذا؟ (مثالً :مجموعة من التالمذة ينظرون
ٍ
بفتيات أخريات أو
اىل فتاة ما ويتكلّمون عنها برسيّة ،أو مد ّرسة تهني الفتاة بسبب عالماتها ،أو فتاة ت ُقارن نفسها
يخص املهارات أو اإلنجازات أو املظهر الخارجي ،ألخ).
بشقيقتها يف ما
ّ
املشاعر األساسية ،واألفكار ،وردود فعل الفتاة التي تخترب اهتزازا ً لثقتها أثناء املوقف
إستجابة الفتاة ملساعدة نفسها عىل ترميم ثقتها بذاتها .ماذا قالت لنفسها؟ ماذا تذكّرت؟ من استشارت؟ هل
ر ّدت عندما أساء أحدهم إليها؟ ماذا فعلت بعد انتهاء املوقف؟
وخاصة مع الفتيات
 نستخدم السيناريو أدناه يف حال شعرنا أن الفتيات يجدن صعوبة يف تحديد سيناريو مناسبّ
من  13-10سنة.
 نقوم بدعوة املجموعات الصغرية لعرض متثيلها أمام املجموعة .ونركّز عىل أبرز النقاط التي حددت فيها الفتياتسبل جيدة لتطوير الثقة وترميمها ،ونيسري النقاش حول هذه التقنيات الجيدة.

نقاط للنقاش:
 كيف ميكنك رفع ثقتك بنفسك اذا كانت منخفضة؟ كيف متكنكن دعم بعضكن لرفع ثقتكن بأنفسكن؟

سيناريو بديل:

سهام مل تفهم التعليامت الخاصة بتمرين جسدي أثناء جلسة مهارات الحياة ،وقد الحظت أن باقي الفتيات ينظرن
وأحست مبوجة من الحرارة ترسي داخل جسدها ،ومت ّنت لو
ج كبري
إليها ألنها كانت تقوم بحركة خاطئة .شعرت بحر ٍ
ّ
أنها تختفي فورا ً.

كلمة إيجابية عن بعضنا البعض
املدة:

 10دقائق

املواد:

ال يشء

األهداف:

تحسني قدرة املشاركات عىل دعم بعضه ّن البعض من خالل تبادل األمور اإليجابية عن بعضه ّن البعض
تحسني قدرته ّن عىل تلقي كلامت اإلطراء والتمتع بها
اختتام الجلسة بشعور إيجايب جدا ً

التعليامت:

 نطلب من املشاركات صنع دائرة ونقول له ّن أنه عىل كل مشاركة التفكري برسعة بالفتاة الواقفة عن ميينها؛ مامكل واحدة عن زميلتها اليوم ويف الجلسات السابقة ،ما هي الكلمة اإليجابية التي تستخدمها لوصفها؟
تعلّمته ّ
كل واحدة ذكر اسم زميلتها عن اليمني والكلمة التي تصفها بصوت
 نرشح« :سنبدأ بعد لحظة بطقس جامعي .عىل ّتعب عن هذه الكلمة .ويجب عىل املجموعة بأكملها تكرار الكلمة والحركة عينها بعدها .ثم نكمل مع
عا ٍل مع حركة ّ
املشاركة التالية .علينا العمل برسعة ،ك ّن جاهزات ،انطلقن!»
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الوحدة الرابعة

التكيف مع الضغط النفسي
ّ
والتعامل مع المشاعر

مالحظة للميرس :هذا املوضوع ميكن أن يكون حساسا جدا للفتيات ،لذا من املهم التعامل مع هذه الجلسات
بعناية فائقة من خالل الرتكيز عىل كيفية تعامل الفتيات مع الضغوطات والعواطف عوضا عن الرتكيز عن
الضغوطات بحد ذاتها التي ميكن ان تواجههن أو عىل الشعور بالضيق الذي ميكن ان تعاين منه.

الجسلة األولى :فهم وإدارة المشاعر
العقد
املدة:

 5دقائق

نقول:

هل تتذكّرن عندما ناقشنا موضوع توكيد الذات وتكلمنا عن أنه من الصعب علينا أن نترصف بهدوء وحزم عند
الشعور بالتوتر والضغط ،و عندما تح ّدثنا يف الجلستني األخريتني عن الثقة بالنفس .يساعدنا فهم مشاعرنا وتعلم
كيفية التعبري عنها عىل الحفاظ عىل صحتنا النفسية باإلضافة إىل اكتساب صفات الحزم والثقة يف التعامل مع
اآلخرين (الصحة االجتامعية) ،وذلك بدالً عن اإلنفعال والترصف بشكل مندفع من دون فهم املشاعر التي تدور
داخلنا .هل تودون العمل عىل هذا املوضوع من خالل الدراما والتمثيل؟

تجسيد المشاعر المختلفة
املدة:

 30دقيقة

املواد:

ال يشء

األهداف:

توسيع الوعي حول املشاعر املختلفة وفهم أنها ردود أفعال طبيعية.
تطوير القدرة عىل التعرف عىل املشاعر للتعامل معها.
تعلم بعض أساليب السيطرة عىل الغضب.

التعليامت:

  -نطلب من الفتيات امليش بصمت يف مساحة اللعب ،والوقوف يف املناطق الفارغة كاملعتاد ثم امليش يف
جميع االتجاهات ،ثم نطلب منهن أن يرخني أجسادهن ويقمن باالتصال البرصي.
  -نطلب منهن أن يركّزن عىل أنفسهن ،ونرشح أننا سنضعه ّن يف مواقف مختلفة وهن يرسن ،وأنه ّن سيحاولن
تجسيدها لكن دون أي تفاعل مع بعضهن البعض.
  -يف النشاط التايل سوف نطلب منكن أن تتخيلن أشياء ليست موجودة يف هذه الغرفة ،وأريدكن أن متثلن هذه
املشاعر بعد كل جملة أقولها
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شخص غريب والظالم حالك ،ال تستطيعني
«تخييل نفسك متشني وهناك نجمة تتبعك ،كيف تشعرين ...واآلن يتبعك
ٌ
أن تحددي ما إذا كان ذكرا ً أو أنثى ...واآلن يتبعك كلب غاضب ينبح بشدة وأنت تركضني وتركضني برسعة...لقد ذهب
اآلن...واآلن تتبعك فراشة حاويل أن تري حركاتها...واآلن هناك نحلتان ،ثم عرشة ،ثم مئة ،ثم ألف ...ال تقدرين
عىل الحركة...لقد ذهبت النحالت اآلن ،وتوجد نحلة واحدة عىل أصبعك ...متشني بحرية ...واآلن أنت يف منزلك،
تنتظرين هدية تطوقني إليها منذ وقت طويل ...ستسغرق الهدية ساعتان إىل أن تصل! أنت متحمسة وما تزال هناك
ساعة ونصف 10...دقائق ...تشُ كّني بأن شيئاً سيّئاً قد حصل وأن الهدية لن تصل ،ثم تطمئنني نفسك ...يبقى  3دقائق...
شخص ال تعرفينه صندوقاً كبريا ً
أنت متح ّمسة جدا ً ،قلبك ينبض برسعة ...يدق الجرس وتفتحني الباب ثم يعطيك
ٌ
ثم يذهب .تفتحينه وال يشء يف داخله ...تأتيك مكاملة ،يخربك فيها شخص ما بأسعد خرب يف حياتك ،تغلقني
السامعة وتحتفلني بالخرب وتشعرين بسعادة غامرة .واآلن تشعرين بالجوع ،وتتذكرين أنك قد تركت بعض الطعام
يف الثالجة ،تفتحينها ولكنك ال تجدينه ،تتجهني إىل الخزانة لتبحثني عن يشء تأكليه ولكنك ال تجدين شيئًا ،أنت
اآلن جائعة جدا ً وتقررين أن تشرتي بعض الطعام ،ال تجدين نقو ًدا يف محفظتك ،تقررين أن تشرتي من املتجر
املجاور وأن تطلبي من البائع أن يسمح لك بأن تدفعي الحقًا ،تتجهني إىل الباب وتجدينه مغلقًا ...اآلن أنت غاضبة
جدا ً وتحاولني أن تكرسي الباب ...هذا صعب للغاية ...تجلسني وأنت عىل وشك البكاء ...تتذكرين أن هناك مفتاح
احتياطي يف الخزانة ...واآلن تعودين إىل مشيتك الطبيعية ،أنت هنا يف مساحة اللعب ،توقفي».
 -نطلب من الفتيات أن يشكّلن دائرة لتسهيل النقاش حول هذا النطاق الواسع من املشاعر”.

نقاط النقاش
ما هي املشاعر املختلفة التي شعرتن بها يف هذه التجارب امل ُت َخ َّيلة؟ هل هناك مشاعر مل نذكرها؟ ما هي؟
لكل من هذه املشاعر؟
هل ميكنكن تحديد الشعور املضاد ّ
كيف نعرف إن كنا نشعر بشعور معني؟ ما هي ردود الفعل الجسدية التي اختربت ّنها لكل من املشاعر التي
مررتن بها؟
ملاذا وكيف يساعدنا تحديد املشاعر وفهمها؟
ما هو أصعب شعور للتعامل معه؟ وماذا عن الغضب؟ هل تعرفن بعض الطرق للتحكم به؟ (نرجع إىل
م التذكري ببعض طرق التحكم بالغضب ،واقرتاح طرق إضافية)
الجدول يف األسفل حيث يت ّ

الشعور

االنجذاب/الرغبة/اللهفة
الحب /العطف والحنان /اإلهتامم
سعيد
مسامل /هادئ
مطمنئ
ٍ
راض /ممنت
متفائل
متحمس
متأكد
واثق من نفسه
مرتاح
محبوب
فخور
راض/مقتنعُ /م ٍ
ٍ
كتف
متفاجئ
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القرف
الكره /الالمباالة
حزين
غاضب
خائف
خائب األمل
يائس/متشائم
ضجر
قلق
يشعر بالخجل /اإلحراج
منزعج
الشعور بالعزلة /الوحدة /الرفض
يشعر بالعار /نادم
غيور/حسود
مصدوم
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ّ
التحكم الغضب:
بعض التقنيات لالستخدام من أجل
نعب عن مشاعر الغضب بطريقة هادئة وليس بعدوانية.
  ّ -
  -ميكننا أن نعرب عنها بشكل إبداعي أو مجازي ،من خالل الرسم أو كتابة قصيدة عن املوقف أو املشاعر التي مررنا
بها أو استخدم أية وسيلة تعبريية نرتاح فيها كالرقص مثالً.
  -نتجنب الرد بشكل مبارش ،فنحاول أن نع ّد حتى رقم  10قبل أن نقول أي يشء .قد ال يتعلق هذا بالغضب بشكل
مبارش ولكنه يقلل الرضر الذي قد يسببه.
  -نحاول أن نهدأ من الداخل ،فنتحكّم بردود الفعل الجسمية الداخلية من خالل التنفس بعمق ومامرسة متارين
التنفس أو طريقة االسرتخاء التي جربناها ،نتخيل أنفسنا يف تجربة مريحة ،نغلق عينينا ونسافر إىل تلك التجربة
أو ذلك املكان بخيالنا ،ونجعل من هذا املكان مكاناً خالياً الغضب ،نستمع إىل موسيقى هادئة عىل سبيل املثال.
  -نتذكر بأن بقاؤنا غاضبني لن يؤدي اىل أي نتيجة.
  -نركز عىل الجوانب اإليجابية ،كفكرة أو ذكرى أو أي نشاط نحب أن نفعله ،أو طموح مستقبيل.
  -نفسح املجال للتسامح إن كان ذلك ممك ًنا ،ونسأل أنفسنا إن كان هذا الشخص قد أذانا عن قصد ،وإن ك ّنا نحن
ٍ
شخص آخر حتى وإن مل نكن متع ّمدين.
قد فعلنا اليشء نفسه مع
  -منارس التامرين الجسدية ،كامليش الذي يريح العضالت ويساعدنا عىل الهدوء.
  -نعطي لنفسنا وقتاً نقضيه لوحدنا ،ونبتعد جسديّاً عن املواقف التي تجعلنا غاضبني

الرسائل الرئيسية:

من املهم أن نتعرف عىل مشاعرنا وأن نصبح قادرين عىل التعرف عىل مشاعر اآلخرين ،لنتعامل مع تلك
املشاعر بشكل أفضل ،ونستجيب لآلخرين ونتواصل معهم عىل أساسها.
إن الغضب هو شعور إنساين عادي وص ّحي يف أغلب األحيان ،ولكن إن خرج عن السيطرة فإنه سيقود إىل
املشاكل .وكام هي الحال يف املشاعر األخرى ،فإنه يس ّبب تغريات جسدية؛ فعندما نغضب يرتفع نبض قلبنا
وضغط الدم وهرمونات الطاقة .فالغضب هو استجابة تك ّيف ّية طبيعية مبواجهة التهديدات ،وهو يولّد مشاعر
وسلوكات قوية وغالباً عنيفة مام يسمح لنا بالدفاع عن أنفسنا عند تع ُّرضنا للهجوم .فهناك نسبة معينة من الغضب
كل يشء يزعجنا.
كل شخص أو ّ
رضورية للبقاء ،ولكننا ال نستطيع أن نهاجم ّ
نغيها ،ولكن ميكننا أن نتعلّم كيفيّة السيطرة عىل ردود
ال ميكننا أن نتخلص من األشياء التي تغضبنا وال أن ّ
بالتحسن.
أفعالنا ليك نساعد أنفسنا عىل الشعور
ّ
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التنفس والتعبير الصوتي
للميسين:
نصائح
ّ

ميكننا فعل اليشء نفسه بينام الفتيات جالسات أو متمددات عىل األرض وأعينهن مغلقة ،وسيعتمد هذا عىل
املجموعة نفسها واملكان .ثم ميكننا أن نطلب منهن الوقوف لتنفيذ الخطوة األخرية

املدة:

 15دقيقة

املواد:

ال يشء

األهداف:

اكتشاف التنفس املنتظم وكيفية تأثريه عىل االسرتخاء
تعلم كيفية التحمية وإطالق الصوت الستخدامه يف التمثيل.
التعليامت:

  -نطلب من الفتيات الوقوف يف مساحة اللعب وأن تبدأن بالتنفس بعمق دون رفع األكتاف ،ثم التنفس ببطء
ولطف .نطلب منهن تكرار هذا والرتكيز عىل مسار/مجرى التنفس سواء أكان شهيقاً أو زفريا ً .نرتك لهن حرية إغالق
العينني والتنهد.
  -ثم نطلب منهن إخراج النفس من خالل الهمهمة (والشفتني مطبقتني) حتى ينتهي النفس.
  -نطلب منهن الهمهمة والرضب عىل الصدر بكف اليد إلخراج الصوت ،ثم نطلب منهن تكرار هذا بفتح الفم
وإطالق الصوت “آآآآآ”.
  -نطلب من املشاركات إطالق صوت مثل “آ ،أو ،إي” برفع أو خفض مستوى الصوت والطبقة الصوتية.
  -وأخريا ً ،نطلب من كل فتاة أن تقول اسمها بصوت مرتفع إىل الحد األقىص وكأنها تنادي شخصاً من مكان بعيد.

كلمات بحسب األمزجة
ٌ
املدة:

 10دقائق

املواد:

ال يشء

األهداف:

تطوير القدرة عىل التعبري الصويت الدرامي يف مشاع ٍر معينة

التعليامت:

  -نطلب من الفتيات أن يشكّلن دائرة ونرشح أننا سنقوم بجولة عكس عقارب الساعة ،ليقلن الجملة نفسها واحدة
تلو األخرى .ويجب عدم استنساخ الشعور وإمنا تضخيمه عرب رد الفعل الجسدي والتعبري الصويت.
  -قبل البدء ،نرشح أن عىل كل فتاة أن تستلم دورها من زميلتها عرب االتصال البرصي بينهام ،وإن تج ّننب ذلك أو
نسينه ،نطلب منهن التكرار.
  -ننفّذ متريناً صغريا ً للتحمية من خالل مترير كرة نار ونخربهم أن عليهن استخدام صوتهن وقول “اووووف -اه”
كتعبري عن حرارة ولهب النار أثناء مترير الكرة .ثم من ّرر فراشة بلطف ونخربهن أن عىل كل واحدة منهن قول “واو”
كتعبري عن الدهشة عندما يحني دورها.
امليسين من جديد ،نكرر الجملة
م نبدأ بجملة “أنا مغادرة” ونقولها بحزن ،وعندما يعودر الدور إلينا نحن
  -ت ّ
ّ
نفسها ولكن بنربة سعيدة.
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مظ ّلتي
للميسين:
نصائح
ّ

 عند رسم املظلّة وتحديد العوامل الحامية بشكلٍ فردي ،علينا أن ندعو املشاركات إىل تذكّر النقاط التي بحنثفيها خالل الجلستني األوىل والثالثة ليضعوها يف املظلّة حسب ما يريدون ،عىل سبيل املثال ،عندما ح ّددن
والصفات التي أصبحن مييّزنها يف أنفسه ّن.
األشخاص الذين يثقن بهم يف شبكته ّن االجتامعية ،واملهارات
ّ

املدة:

 30دقيقة

املواد:

ورق حجم « ،”3 Aألوان ،أقالم.

األهداف:

الوعي حول العوامل املسببة للضغط النفيس.
التعرف عىل العوامل التي تساعد عىل التعامل مع الضغط النفيس.
مامرسة االستامع كشكلٍ من أشكال الدعم املتبا َدل بني األقران.

التعليامت:

  -نطلب من الفتيات امليش بهدوء يف مساحة اللعب ،والوقوف يف املناطق الفارغة كاملعتاد ثم امليش يف جميع
االتجاهات ،ثم نطلب منهن التأكد من اسرتخاء أجسادهن .ونقول:
  -أنت يف حقل ،والشمس عىل وشك الغروب ،هناك بعض الغيوم وهي تصبح أكثف وأغمق ،ثم يبدأ املطر
بالهطول ،وتصبح األرض طينية وأنت مبللة بالكامل ،بالكاد تقوين عىل الحركة ،يرتفع الطني ليغطي كاحليك،
قليل لتستمتعي بالدفء ولكن
خطواتك ثقيلة جدا ً ...تجدين ضوءا ً وتتجهني إليه ،وتصلني إىل كوخ لتحتمي به ...تبقني ً
عليك املتابعة ...وقبل أن تخرجي تجدين حذا ًء ممتازا ً للسري يف الطني ومظلة ممتازة لحاميتك من املطر ...تسريين
يف منتصف العاصفة ولكن أقدامك دافئة وأنت بأمان تحت هذه املظلة ...يتوقف املطر ويبدأ الطني بالجفاف ويف
آخر الحقل ترين الطريق العام ،توقفي.
  -بعد هذا نطلب من الفتيات الجلوس يف مكانهن ،ثم نوزع عليهن أوراق وألوان ونطلب منهن رسم مظلة كبرية
ورسم وكتابة العوامل التي تؤثر بشكل إيجايب عىل حياتهن مثل األشخاص ،والفرص ،واملهارات.
  -عند االنتهاء ،نطلب منهن الجلوس يف مجموعات من اثنتني أو ثالثة للمشاركة يف بعض عنارص التأمل الذايت
حول العوامل اإليجابية ،ونذكّرهن أنهن يستطعن اختيار العوامل التي يو ُّدن مشاركتها واالحتفاظ بالعوامل التي ال
يرغنب بالبوح بها.
ونيس النقاش.
  -نطلب من املجموعة بأكملها أن تشكّل دائرة
ّ

نقاط النقاش:
كيف شعرت ّن لدى التأمل عن األشياء االجابية يف حياتنا
كيف ميكن لألشياء االجابية يف حياتنا (التي ذكرت يف املظلة) أن تساعدنا عىل تخطي االوضاع الصعبة التي
ميكن أن نواجهها؟
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الرسائل الرئيسية

بينام قد تؤدي الصعوبات وعوامل الخطر اىل الضغط النفيس والتوتر والقلق ،من املهم أن نتذكّر قيمة
العوامل الحامية والداعمة ونحافظ عليها ،ونط ّور تلك التي ميكننا التحكّم بها(مثالً :دائرة األصدقاء ،ثقة العائلة).
هناك طرق عديدة للتعامل مع الضغوط ويحتاج كل فرد أن يجد الطرق املناسبة والصحية له.
الجميع ينضغط يف وقت أو آخر يف حياته .املهم هو أن نتذكر أن التوتر أمر طبيعي ،ولكن الطرق التي
نستجيب فيها للضغوط ميكن أن تؤثر علينا .لذلك فمن املهم تنمية طرق إيجابية وصحية للتعامل مع هذه
الضغوط.

تمرير النبضة
املدة:

 3دقائق

األهداف:

التهدئة وإغالق الجلسة مع الشعور باالتصال والتضامن بني أفراد املجموعة

التعليامت:

 نطلب من الفتيات الوقوف يف دائرة وهن ميسكن أيدي بعضهن البعض ،نخربهن أننا سنضغط عىل يد الفتاةاملوجودة عىل مييننا وأنها ستفعل اليشء نفسه حني يصل الدور إليها.
 -نفعل ذلك مرة وعينينا مفتوحتني ،ثم نطلب من الجميع أخذ نفس معاً وتكرار ذلك ولكن بإغالق العينني.
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التكيف مع الضغط النفسي
الجسلة الثانية:
ّ
العقد
املدة:

 5دقائق

نقول:

ونعب عنها بطريقة تريحنا
لنتذكر معاً ما تعلمناه يف الجلسة السابقة ...مبا أننا تعلمنا كيف نتعرف عىل العواطف
ّ
دون إيذاء أنفسنا أو اآلخرين ،اليوم سنتابع بحثنا وفهم ما يحدث عندما نكون بحالة ضغط وذلك لنطور قدرتنا عىل
التكيّف مع هذا الضغط .وكام تعلمنا يف الجلسة املاضية كيفية التنفس من أجل زيادة الهدوء ،سنامرس اليوم بعض
األنشطة البسيطة التي تساعدنا عىل التخفيف من التش ّنج الناتج عن الضغط.

سمكة القرش والبطريق
املدة:

 5دقائق

الهدف:

البدء بروح مرحة

التعليامت:

 نرشح للفتيات أنهن جميعهن «البطاريق» ما عدا واحدة فهي «سمكة قرش» ،ونعرض طريقة ميش البطاريق يفمساحة اللعب(األقدام واأليدي مفتوحة باتجاه خارج الجسم) وكيف عىل سمكة القرش أن تتحرك (اليدين مستقيمتني
ويتم إغالقهام وفتحهام متثيالً لفم القرش).
يعض فيها بطريقاً ،سيتحول البطريق
يعض أكرب عدد من البطاريق ،ويف كل مرة
 نخربهن أن القرش سيحاول أنّ
ّ
عض البطاريق الباقية.
إىل سمكة قرش ويساعد سمكة القرش األصلية يف ّ
 -تستمر اللعبة حتى تتحول جميع البطاريق إىل أسامك قرش.

بجو من الفكاهة
أعراض الضغط النفسي
ٍّ
املدة:

 30دقيقة

املواد:

ال يشء

األهداف:

تطوير الوعي حول اإلشارات املبكرة للضغط النفيس لتعزيز القدرات عىل اتخاذ اإلجراء املناسب.
47

منهج مهارات الحياة عرب الدراما واملرسح

التعليامت:

   --نقول« :لقد تعرفنا يف الجلسة السابقة عىل العوامل التي تحمي يف حياتنا عندما رسمنا «املظلة» الخاصة بنا،
ولكننا نعرف أيضاً أن العديد من العوامل املوجودة يف حياتنا قد تؤدي اىل الضغط النفيس .فكل شخص يتع ّرض
للضغط وهذا طبيعي.
  -هل تعرفن ماذا يحدث عندما نتعرض للضغط؟
  -ما هي املشاعر التي تنتابنا واألفكار؟ ما الذي يتغري يف سلوكنا؟ ماذا يحدث داخل أجسادنا ،هل ميكنك ّن أن
تس ّمني بعض األعراض الجسدية من تجربتكن الخاصة؟
   --نطلب من الفتيات أن يتذكّرن بعض األعراض يف املجاالت األربعة التالية :الجسدية ،العاطفية ،املعرفية،
السلوكية .ويف حال نسني األعراض املهمة ،علينا أن نذكرهن بها بالرجوع إىل الجدول يف األسفل «أعراض الضغط
النفيس» ( 10دقائق)
   --نقسم الفتيات إىل  3مجموعات ونطلب منهن تحضري إعالن تلفزيوين للتوعية حول ردود الفعل املتعلقة
بالضغط النفيس .عىل البعض تالوة األعراض وعىل البعض اآلخر ميثّل هذه األعراض بصمت كام لو كانت شخصية
رسوم متحركة ،وميكن لشخص آخر أن يصدر مؤثرات صوتية (نبضات قلب ،األصوات التي تعرب عن التوتر ،إلخ).
( 7دقائق)
   --نطلب منهن أن ميرحن ويحاولن إضحاك الجمهور إن أردن ألنه يف النهاية ،سيقرر الجمهور من هي املجموعة
األكرث إضحاكاً.
م نرتك له ّن حرية اختيار املجموعة
   --نطلب من املجموعات أن يقدمن إعالنهن ،ونصفق لكل مجموعة بحرارة .ث ّ
األكرث إضحاكاً .وبعدها نسأل:
«ملاذا تعترب معرفة هذه األعراض هامة جدا ً؟» ( 13دقيقة)

أعراض الضغط النفيس

القلق ،الخجل ،االنزعاج ،جفاف الفم ،النسيان أو صعوبة الرتكيز أو اتخاذ القرارات ،األفكار املتكررة ،التنفس
برسعة ،الخوف من الفشل ،النقد الذايت ،اإلصابة بالزكام والعدوى بشكل أكرب ،البكاء ،املزاجية ،اضطرابات النوم،
الضغط عىل األسنان ،الضحك بتوتر ،خفقان القلب ،الرصاخ عىل األصدقاء /أفراد العائلة ،اإلرهاق ،آالم املعدة،
زيادة أو فقدان الشهية ،العضالت املتشنجة ،الربد أو تعرق اليدين ،الصداع ،مشكالت الظهر والرقبة.

أتكيف مع الضغط النفسي
كيف
ّ
نصائح للميرسين

أثناء مشاركة اسرتاتيجات التك ّيف داخل الدائرة ،ميكننا أن نبدأ بنفسنا لنعطي الفتيات مثاالً ونشجعه ّن عىل
التح ّدث ،ونذكّر املجموعة بأهمية الحفاظ عىل الرسية.
م الرتكيز عىل طرق
نأخذ بعني االعتبار أن بعض الفتيات قد يذكرن فقط الطرق السلبية ،عندها من امله ّ
التك ّيف اإليجابية خالل النقاش.
قد ترغب بعض الفتيات بتمثيل جمله ّن وه ّن يقلنها  ،لذا يجب أن نتذكر أن نحافظ عىل إيقاع التمرين فيام
نش ّجعهن عىل مبادراته ّن اإلبداعية.

املدة:

 20دقيقة

املواد:

ال يشء
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األهداف:

  -تعزيز القدرة عىل التعامل اإليجايب مع الضغط النفيس حاملا تتم مالحظة اإلشارات املبكرة من خالل:
التمييز بني سلوكيات التك ّيف اإليجابية والسلبية
التع ّرف عىل طرق التحكّم بالضغط النفيس املختلفة

التعليامت:

	–نطلب من الفتيات الوقوف يف دائرة كبرية ونرشح لهن التايل« :ستقف فتاة يف منتصف الدائرة
وتح ّدثنا عام تفعله لتحسن شعورها عندما تنتابها حالة من الضغط النفيس .واللوايت يقمن بنفس
الترصفات عليهن االنضامم إليها يف منتصف الدائرة ،ثم تأخد كل واحدة منهام مكاناً جديدا ً يف
الدائرة .وآخر فتاة تغادر منتصف الدائرة ستقف يف مكان زميلتها وتقول« :عندما أكون مضغوطة
أقوم بـ ...ومن تفعل مثيل عليها أن تدخل اىل منتصف الدائرة اآلن!»
عبن أو
	–نوقف اللعبة عندما نشعر أنه ال يوجد املزيد من األفكار اإلضافية وأن جميع الفتيات قد ّ
ونيس النقاش.
شاركن بطريقة أو بأخرى .نطلب من الفتيات الجلوس
ّ

نقاط النقاش
ما الذي الحظت ّنه من األمثلة؟ هل الحظنت ما هي االسرتاتيجيات التك ّيف األكرث استخداماً يف مجموعتك ّن
هذه؟
ماذا الحظنت أيضاً؟ هل ميكننا أن نحاول تصنيف طرق التك ّيف مع الضغط النفيس هذه؟ ما هي الطرق التي
لها أثر سلبي علينا أو عىل محيطنا؟ وما هي تلك التي لديها أثر إيجايب؟
هل تعرفن تقنيات مفيدة أخرى للتعامل مع الضغط النفيس؟ (نضيف بعض الطرق التي مل يذكرنها من
الجدول أدناه “طرق إدارة الضغط النفيس» ،ونسأله ّن ما رأيه ّن بها).

طرق إدارة الضغط النفسي
هناك بعض الطرق املشرتكة مع طرق التحكم بالغضب ،كالتنفّس ومامرسة بعض متارين االسرتخاء أو االسرتاحة أو
كتابة األفكار واملشاعر ،ولكن هناك طرق أخرى علينا أن نتذكّرها وهي:
العناية بالجسد :إن تناول الطعام الصحي والنوم الكايف يز ّود العقل والجسم بالطاقة .ولكن يجب تج ُّنب استهالك
كميات كبرية من الكافيني والسكر.
حس الفكاهة ،مبا يف ذلك القدرة عىل أن نضحك عىل أنفسنا ،وتبا ُدل النكات والقصص
الضحك :الحفاظ عىل ّ
املضحكة مع أصدقائنا.
معرفة حدودنا :عندما منر مبوقف يسبب لنا التوتر والضغط ،نسأل أنفسنا :هل هذه املشكلة تعنيني؟ وإن كان
الجواب نعم ،هل ميكنني حلّها اآلن؟ ونحاول أن نتقبّل املواقف التي ال ميكننا تغيريها يف الوقت الحايل.
البحث عن الجوانب اإليجابية :من السهل رؤية الجوانب السلبية فقط عندما نكون مضغوطني ،فلنحاول ان نلتزم
مبالحظة األمور الجيدة املوجودة حولنا كاللحظات الفرحة أو التفاعل املمتع.

البحث عن الدعم ضمن شبكتنا االجتامعية :من الج ّيد أن نتح ّدث عن همومنا ،فكبت املشاعر يؤدي إىل التوتر ويزيد
من الضغط ،أما مشاركة مشاعرنا مع صديق(ة) أو مع فرد من العائلة أو مع املرشدة اإلجتامعية قد يساعدنا عىل
رؤية مشكلتنا بطريقة مختلفة.
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الرسائل الرئيسية

من املهم أن نتعرف عىل أعراض الضغط النفيس يك نتن ّبه لإلشارات املبكرة ونساعد أنفسنا عىل التعامل مع هذا
الضغط.
إن بعض طرق التكيّف مع الضغط النفيس تكون سلبية ،وقد تؤثر علينا وعىل اآلخرين بشكلٍ سلبي ،عىل سبيل
املثال :الرصاخ ،الرضب ،تدمري املمتلكات ،رمي األشياء.
هناك طرق أخرى إيجابية ألنها تساعدنا عىل تخفيف التوتر ،مثل التامرين الجسدية ،واألنشطة التعبريية ،والتحدث
مع شخص ما من شبكتنا اإلجتامعية.

التدليك الذاتي
املدة:

 10دقائق

املواد:

ال يشء

األهداف:

مامرسة التدليك الذايت واختبار االسرتخاء واسرتجاع الطاقة
تعلُّم شكل من أشكال التدليك الذي ميكن استخدامه يف املنزل بهدف العناية الذاتية

التعليامت:

  -نطلب من الفتيات الوقوف يف دائرة ونعلِمه ّن أننا سنو ّجهه ّن يف للقيام بتدليك ذايت .وبينام نو ّجه الفتيات نعرض
لهم الحركة بنفسنا بشكلٍ مبارش.
نقول:

1.1ابدأن بتمرير أصبعكن كقطرات املطر عىل رؤوسكن من األمام إىل الخلف ثم افعلن هذا عىل وجوهكن.
2.2دلّكن وجوهك ّن براحتي اليد.
3.3امسكن أُنوفكن وهزوها إىل األعىل واألسفل مع التنفس من األنف حتى يتفتّح.
4.4امسكن أُذنيكن بني إصبعني وح ّركنهام إىل األعىل واألسفل ،ثم اسحبنهام/ش ّدنهام باتجاه الخارج.
5.5امسكن كوعكن األمين بيدكن اليرسى وم ّررن قبضتكن اليمنى عىل الكتف األيرس ،ثم أخفضنها قليالً
وربّنت عىل ذراعكن األيرس من األعىل اىل األسفل ومن الخارج والداخل ،ثم ربّنت عىل راحة كفّكن
األيرس وعىل يدكن .واآلن افعلن اليشء نفسه بالقبضة اليرسى للكتف األمين والذراع واليد اليمنى.
م ارضبن بقبضتكن اليمنى الجهة اليرسى من صدوركن
6.6افتحن يدكن اليمنى ثم تنفسن الشهيق ،ث ّ
وأطلقن صوت “آآآآآآآآآآآه” مع الزفري .ثم ك ّررن اليشء نفسه ولكن بفتح ذراعكن بشكلٍ أكرب،
وارضبن عىل صدوركن بقوة أكرب وأطلقن صوتاً مرتفعاً أكرث .وك ّررن ذلك مرة ثالثة ولكن بقوة أكرب.
واآلن افعلن اليشء نفسه باستخدام القبضة اليرسى والجهة اليمنى من الصدر.
7.7دلّكن صدوركن ومعدتكن براحتي اليد.
8.8اثنني ظهوركن إىل األمام وارضبن عىل أسفل الظهر ومنتصفه بقبضتي يديكن.
9.9ارضبن عىل رجلكن اليرسى بيديكن من األعىل إىل األسفل وصوالً إىل القدم ،وك ّررن ذلك للرجل
اليرسى.
1010قفن باستقامة وحركن أجسدكن بحريّة مطلقات الصوت الذي تريدنّه.
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أغنيتنا
املدة:

 10دقائق

املواد:

أدوات موسيقية بسيطة (دف ،ماراكاس ،املثلث الرنان)

األهداف:

االستمتاع بالغناء معاً وإدراك قدرة الغناء عىل منح الراحة.

التعليامت:

  -نطلب من الفتيات االتفاق عىل أغنية فلكلورية أو شعبية سورية أو أغنية لفريوز يعرفها الجميع .نس ّهل هذه
امله ّمة ونساعدهن عىل االتفاق عىل أغنية إن لزم األمر.
  -حاملا تحدد املجموعة األغنية ،نطلب منهن الجلوس يف دائرة ونساعدهن عىل تذكّر اللحن والكلامت .ثم نبدأ
بتكرارها مستخدمني نفس طبقة صوت وإيقاعاً مو ّحدا ً.
تتوصل املجموعة إىل التناغم ،نطلب منهن إضافة بعض املؤثرات (كالتصفيق أو خبط األقدام) واستخدام
  -عندما
ّ
األدوات املوسيقية .ميكننا استخدام األشياء املوجودة بدالً من األدوات املوسيقية (باستخدام ملعقة عىل الزجاج،
أو هز زجاجة املياه،ألخ.).
وخاصة إن شعرنا أنهن ال يستمعن إىل بعضهن البعض بشكلٍ ٍ
كاف.
  -نلعب دور “املايسرتو” ونقود العمل ّية،
ّ

البالون

املدة:

 5دقائق

املواد:

ال يشء

األهداف:

تعلُّم طريقة ممتعة لتفريغ التوتر من خالل الصوت والحركة

التعليامت:

  -نطلب من الفتيات أن يتخيّلن أنفسهن أنهن بالونات .ونطلب منهن القرفصة عىل األرض والصعود تدريجياً مع
كل نفخة .نو ّحد الوقت الذي تنفجر فيه جميع البالونات ،فنقول« :واآلن عندما أع ّد إىل الرقم ثالثة عليكن االنفجار
واطالق/تحرير الصوت والحركة’ ،1,2,3 .بوم‘ ...وببطء انكمشن وارتحن عىل األرض».

كلمة اليوم
املدة:

 5دقائق

األهداف:

التعبري عن املشاعر عند نهاية الجلسة

التعليامت:

  -نقف يف دائرة ونطلب من كل فتاة أن تقول كلمة واحدة تصف فيها جلسة اليوم.
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الوحدة الخامسة

حل المشكالت واتخاذ القرارات

ّ
وحل
الجسلة األولى :إتخاذ القرارت
المشكالت في سياق الزواج المبكر
العقد
املدة:

 5دقائق

نقول:

تح ّدثنا يف املرة السابقة عن بعض املعايري يف العالقات الصحية ،وكيفية التعبري عن احتياجاتنا بثقة،
ورفض األمور التي ال تناسبنا .وقد ناقشنا أيضاً طرق تعزيز الثقة بالنفس والتعامل مع العواطف السلبية
والضغط النفيس ،باإلضافة إىل كيفية اللجوء إىل األشخاص الذين نثق بهم يف األوقات الصعبة.
وخالل هذه الجلسات تعلمنا ومارسنا بعض املهارات التي تساعدنا يف املواقف اليومية يف حياتنا ،ولكن
يف بعض الحاالت نواجه مشكالت أكرث صعوبة تؤثر عىل سالمتنا أو حياتنا ،وباإلضافة إىل استخدام
املهارات التي تعلمناها فإننا نحتاج إىل إيجاد حلول لهذه املشكالت واتخاذ القرارات املناسبة .واليوم
سرنكز عىل اتخاذ القرارات وحل املشكالت املتعلقة بالزواج املبكر .هل أنتم مهتمون بالتمثيل لنتعلم
كيف ميكننا أن نتخذ قرارات أفضل ونحل مشكالتنا يف هذا الجانب بالتحديد؟

كرنفال الفاكهة
املدة:

 10دقائق

املواد:

ال يشء

األهداف:

رفع الطاقة واإلبتكار الجامعي واملرح

التعليامت:

  -نطلب من الفتيات التجمع بحسب نوع الفاكهة الذي يح ّبنه أو نقسمهم إىل مجموعات ونطلب من كل مجموعة
أن تتفق عىل نوع واحد من الفاكهة.
ٍ
ومؤثرات صوتية ،ورقصة أو حركات متناغمة
  -نطلب من كل مجموعة أن تتفق عىل أغنية صغرية من بضع كلامت
مع ايقاع وج ّو األغنية ،لتق ّدم نوع الفاكهة الخاص بها.
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  -نقوم بدور الـ”مايسرتو” ونطلب من كل مجموعة تقديم عرضها الصغري .ثم نبدأ باملزج ما بينهم( ،مثالً “املانجا واملوز”)
م ميكن أن نقول بصوت عا ٍل “كرنفال الفاكهة” حتى تقوم جميع
حتى تقوم تلك املجموعات بأداء أغنياتها ورقصاتها معاً .ث ّ
ٍ
برسعات مختلفة .نكون مبدعني!
املجموعات بأداءاتها معاً .نحاول أن نخترب توزيعات متنوعة وطرق للمزج

نصائح للميرسين

إن اخرتنا أال نتبع ترتيب الوحدات ألسباب معينة ،وإن ط ّبقنا هذه الوحدة مبكرا ً ،علينا أن نبدأ بنشاط مختلف
نختاره من الجلسات السابقة كنوع من التحمية ،ذلك ألن هذا النشاط يعطي نتائج أفضل بعد اكتساب وتعزيز
وحس اإليقاع)...
مهارات معينة (كاإلبتكار والتعبري باألصوات والحركات اإلبداعية
ّ

قصة المزارع والحصى
املدة:

 30دقيقة

املواد:

قامش ،كيس صغري ،قطعتان سوداء من الحىص ،عكاز ،قبعة مزراع

األهداف:

التحمية للتفكري اإلبداعي

التعليامت:

ونفس لهم أنه عىل الرغم من أن القصة
  -نخرب الفتيات أننا سرنوي لهم قصة عن حل املشكالت واتخاذ القرارات،
ّ
قد ال تكون واقعية إال أننا ميكننا أن نتعلم منها الكثري.
  -نطلب منهن الجلوس بارتياح والرتكيز ألنهن يف وقت الحق سيساعدن بطلة القصة يف إيجاد الحلول .ثم نبدأ
بقراءة القصة الواردة أدناه:

القصة:

«قبل سنوات كثرية يف قرية هندية صغرية ،كان هناك مزارع يدين بكمية كبرية من املال لرجل كبري يف السن يف
قائل بأنه سينىس الدين إن سمح له املزارع بالزواج من ابنته الجميلة الشابة ،وشعر
القرية ،واقرتح هذا الرجل صفقة ً
كل من املزارع وابنته بالخوف من هذا العرض.
ٌّ
حل املشكلة للحظ ،فيضع قطعة سوداء من الحىص وأخرى بيضاء يف كيس نقو ٍد
واقرتح الرجل املخادع أن يُرتك ّ
فارغ ،وعىل الفتاة أن تختار واحدة منهام من الكيس.

1.1إن أمسكت الحصاة السوداء ،ستصبح الفتاة زوجته وس ُينىس دين أبوها.
2.2وإن أمسكت الحصاة البيضاء ،لن تتزوج الرجل وس ُينىس دين أبيها.
3.3ولكن إن رفضت أن متسك حصاة ،سيزج بأبيها يف السجن.

كان الثالثة واقفني عىل طريق ميلء بالحىص يف حقل املزارع ،وبينام هم يتحدثون ،انحنى الرجل ليلتقط حصاتني،
وعندها الحظت الفتاة أن الرجل قد التقط حصاتني سوداوتني ووضعهام يف الكيس ،ثم طلب من الفتاة أن متسك
بحصاة من الكيس .يتبع...
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للقصة ومتثيلها.
  -نطلب من الفتيات االنقسام إىل مجموعات مكونة من أربعة فتيات ،والتحرض لوضع نهاية
ّ
ٍ
شخص جيد بشكلٍ «سحري» ،وأن الحلول يجب
يغين شخصية الرجل وتحويله إىل
نذكرهم بأنهم ال يستطعن أن ّ
أن تظهر من الشخصيتني األخرتني ،ويفضل أن تكون بنت املزارع .مننحهن  5دقائق للتحضري فقط ألن الحوار
م بشكلٍ مبارش يف مساحة التمثيل.
والتفاعل يجب أن يت ّ
  -ندعي الفتيات لتقديم مشاهدهن ،ونساعدهن عىل الخروج من األدوار بعد التمثيل ونصفّق لكل مجموعة بحرارة.
  -نتحاور مع املجموعة بعد كل مشهد ،ونشجع الفتيات عىل التفكري بالعواقب عىل املدى الطويل واإليجابيات
والسلبيات يف كل موقف.
  -نجذب انتباههن إىل البدائل التي ميكن أن تنجح .ونوضّ ح املفاهيم الخاطئة واالسرتاتيجات أو الحلول التي
تنطوي عىل املخاطر (كقتل الرجل أو االنصياع لرغبته).
  -بعد تقديم املشاهد ،نتابع القصة ،فنقول“ :سأروي لكم ما فعلته الفتاة يف القصة” ونقرأ الفقرة يف األسفل.

ما فعلته الفتاة يف الحقيقة:

ٍ
ّ
متعثة
بحركات
هذا ما فعلته الفتاة...أدخلت الفتاة يدها يف كيس املال وسحبت حصاة ،ومن دون النظر إليها ،قامت
و أسقطتها عىل الطريق امليلء بالحىص حيث اختلطت مع الحىص األخرى من ٍ
رصيف
أبيض وأسود .ثم قالت «يا لت ّ
األخرق ،ولكن إن نظرت داخل الكيس ميكنك أن تعرف أي حصاة اخرتت» .ومبا أن الحصاة الباقية هي السوداء ،فمن
املفرتض أن الحصاة التي وقعت عىل األرض هي البيضاء .ومبا أن الرجل مل يتجرأ عىل االعرتاف بخدعته (حفاظاً
عىل سمعته) ،متكنت الفتاة من التعامل مع هذا املوقف الصعب بطريقة ذكية وإيجابية».

نقاط النقاش
ما رأيك برد فعل الفتاة؟ (هذا ما نسميه التفكري اإلبداعي ،أو التفكري غري التقليدي)
كيف ميكننا أن نربط ما بني هذه القصة وواقعنا؟
هل تعرفن قصص من التلفاز أو الواقع تم فيها حل املشكالت بطريقة مبتكرة؟
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الزواج المبكر :القصص الحقيقية
والحلول الممكنة على المسرح
نصائح للميرسين

ميكنك أن ننفّذ جميع السيناريوهات أو أن نختار منها ،وذلك باالعتامد عىل احتياجات املجموعة.
يجب أن تقودنا نقاط النقاش خالل النقاش حتى تتمكن الفتيات من استنتاج الرسائل الرئيسية لكل موقف.
ال يعني هذا أن علينا أن نطرح جميع األسئلة وبالرتتيب نفسه.

املدة:

 50دقيقة

املواد:

نسخ عن السيناريو ،املنشورات املوجودة عن املخاطر الصحية للحمل املبكر ،املسلتزمات املوجودة يف املكان،
قامش.

األهداف:

فهم عواقب الزواج املبكر
تطوير مهارات اتخاذ القرارات وحل املشكالت يف موضوع الزواج املبكر

التعليامت:

  -نبدأ بتحمية رسيعة باستخدام األسئلة التالية:
  -ما هو الزواج؟
  -ما هي األسباب التي تدفع الفتاة إىل الزواج؟
  -ما هو العمر املناسب لزواج الفتاة؟ (ميكن أن نسأل عن السبب ولكن ال نتعمق يف املوضوع خالل هذه الفقرة،
م استنتاج اإلجابات أثناء النشاط)
ألنه سيت ّ
  -نأخذ بعض اإلجابات وننتقل إىل الخطوة التالية.
  -نطلب من الفتيات االنقسام إىل  4مجموعات ونعطي كل مجموعة أحد السيناريوهات الواردة أدناه .نحرص عىل
أن يكون يف كل مجموعة فتاة واحدة عىل األقل قادرة عىل القراءة ،وإن ّ
تعث ذلك ،نتوجه إىل كل مجموعة لنتقرأ
السيناريو لها.
  -نخرب الفتيات بأنه ميكنهن إضافة شخصيات غري مذكورة يف السيناريو األصيل.
  -نخربهن أنهن يستطعن تحديد ما هي األحالم واملهارات واألمور التي تحب أن تفعلها بطلة القصة او الشخصية
الرئيسية ،مام يساعد عىل جعل الحوارات أكرث إقنا ًعا.
  -نعطيهن  15-10دقيقة للتحضري .ونزور كل مجموعة أثناء التحضري ،ونعطيهن بعض اإلشارات يف حال احتجن
لها ،مثال« :ريم قد تطلب النصيحة من صديقتها قبل ان تقرر أن تتزوج ،ماذا ميكن أن تقول لها صديقتها؟» أو «هل
ميكن لحنان أن تحصل عىل معلومات حول تأجيل الحمل؟ أين وكيف لها أن تحصل عليها؟».
ونيس النقاش بعد كل مشهد مستخدمني نقاط النقاش.
  -ندعو املجموعات لتقديم املشاهد
ّ

 .1قصة نهى

نهى يف الخامسة عرش من عمرها .تقدم لخطبتها شاب يف الرابعة والعرشين من العمر ،ولكن نهى تحب شاباً آخر

55

منهج مهارات الحياة عرب الدراما واملرسح

ومل تفكر يف الزواج ألنها تريد أن تكمل تعليمها كباقي الفتيات .ولكن ألنها مل تعرف كيف تتعامل مع املوقف بعد
أن أخربها والدها باألمر ،استشارت حبيبها الذي حاول إقناعها بالهرب معه .ورغم شعور نهى بالحرية ألنها تحبه ،إال
أنها شعرت أيضاً أن هذا ليس الحل املناسب.
رتحة.
املهمة الجامعية :نطلب من الفتيات يف هذه املجموعة تحضري مشهد متثييل حول القصة والنهاية املق َ
نطلب منهن أن يح ّددن األسباب الرئيسية التي تدفع والد نهى أو عائلتها إىل قبول الخطبة ،ألن هذا سيساعد عىل
جعل لعب األدوار أكرث منطقية وواقعية.

 .2قصة سالم

سالم يف الرابعة عرشة من عمرها وقد رت ّب والدها إجراءات زواجها ،فقالت لوالدها« :سأفعل ما تريد» ثم توقّفت
سالم عن تناول الطعام فساءت ص ّحتها وازدادت حزناً.

املهمة الجامعية :نطلب من الفتيات يف هذه املجموعة تحضري مشهد متثييل حول القصة والنهاية املقرتَحة.
نطلب منهن تحديد األسباب الرئيسية التي تدفع والد سالم أو عائلتها إىل ترتيب هذا الزواج ،ألن هذا سيساعد عىل
جعل لعب األدوار أكرث منطقية وواقعية.

 .3قصة ريم

تزوجت ريم يف السادسة عرشة من عمرها ألن وضع عائلتها املادي كان صعباً للغاية ،وظ ّنت أن وضعها سيتحسن
يف منز ٍل آخر .م ّرت ريم بحالة نفسية بسبب التغيري املفاجئ يف أسلوب حياتها وخاصة أنها مل تكن تعرف ما تريد
بحل املشكالت
وما ينتظرها بعد الزواج .مل ت ُتح لها الفرصة إلكامل تعليمها ومل تكن لديها أية خربة يف الحياة سوا ًء ّ
أو اتخاذ القرارات ومل تكن ناضجة عاطفياً .وهي اآلن أم لخمسة أطفال ومل تستطع أن تعيش مراهقتها كالفتيات
األخريات بسبب زواجها .اعتادت صديقاتها عىل زيارتها ،ولكنهن مللن من ذلك مع الوقت ألنها يف كل مرة إما أن
تكون حامل ومتعبة أو مشغولة بالعناية برضيعها .كام أنها تعاين من آالم يف الظهر ،ومع أنها ما تزال يف الثانية
والعرشين من عمرها ،إال أنها تشعر أنها يف األربعني.
املهمة الجامعية :نطلب من الفتيات يف هذه املجموعة أن يحرضن مشهدا ً يأيت قبل أن تبدأ القصة ،عن ما ميكن
م هذا الزواج؟
فعله قبل أن يت ّ
نطلب منهن تحديد األسباب الرئيسية التي دفعت ريم إىل الزواج ،وما هي املشكالت التي كانت تواجهها يف منزل
عائلتها ليصبح لعب األدوار أكرث واقعية قدر اإلمكان.

 .4قصة حنان

رصت أرستها عىل تزويجها من ابن عمها البالغ  18عاماً ،ومل تعرف أي
كانت حنان يف الرابعة عرشة من العمر عندما أ ّ
يشء عن الحمل ألنها كانت ما تزال طفلة ،ومع ذلك فقد حملت مبارشة وولدت طفالً بعملية قيرصية ألنها كانت يف
طور النمو .وقد ُولد الطفل ضعيفاً جدا ً وعاىن الكثري من املشكالت الصحية ،واحتاج إىل رعاية إضافية وكان عليها
اصطحابه إىل املستشفى يف الكثري من األحيان .مل تتوقع حصول هذه املشكالت الصحية لها ولطفلها ألنها مل
تكن عىل علم بهذه املخاطر قبل.
املهمة الجامعية :نطلب من الفتيات يف هذه املجموعة تحضري مشهد متعلّق مبا بعد زواج حنان مبارشة وقبل أن
تحمل ،أي عندما كانت تستطيع أن تطلب املساعدة حول الزواج والحمل.سيساعد هذا املشهد حنان يف الحصول
عىل املعلومات وفهم الخيارات التي تتوفر لديها واتخاذ القرارات وفقاً لذلك.
ثم نطلب تحضري مشهد وهي تتناقش مع زوجها إن كان ال يزال لدى املجموعة وقتاً للتحضري.
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نقاط النقاش
ما كانت اإلقرتاحات املذكورة؟ هل كان هناك نقاط للتفاوض؟
هل متكنت الشخصية من حل املشكلة لوحدها أم أنها طلبت املساعدة؟ هل كانت الحلول واقع ّية ومقنعة؟
هل هناك ظرف مناسب أو وقت معني ميكن مناقشة موقف كهذا يف الحياة الواقعية؟ هل سينجح األمر إن
كان الشخص املعني غاضباً لسبب آخر غري املوضوع الذي ينبغي حلّه؟

الرسائل الرئيسية:

الزواج هو اجتامع شخصني لتأسيس حياة وعائلة معاً.
الزواج هو خطوة إيجابية إال أنها قد تكون صعبة يف بعض األحيان؛ قد تعتقد بعض الفتيات أن الزواج مينحهن
املزيد من الحرية ،كأن يشعرن بأمان من الناحية املادية أو يحظني بحياة أفضل .ولكن هناك العديد من املسؤوليات
التي ترافق الزواج ،وإن كانت الفتاة ما تزال يف مرحلة النمو فإنها ستواجه مشكالت جسدية ونفسية تؤثر عىل عالقتها
مع زوجها وأطفالها.
الفتيات اللوايت تقل أعامرهن عن  18عاماً لسن يف مكتمل النمو كالراشدات ،وهناك بعض األجزاء يف أجسادهن ما
تزال يف طور النمو ،فالفتيات اللوايت يحملن يف سن مبكرة يواجهن والدات صعبة ألن حوضهن يكون صغريا ً جدا ً
وقد يؤدي ذلك إىل الوالدة بعملية قيرصية.
تواجه الفتيات الصغريات خطر الوالدة املبكرة قبل أن يكون الطفل جاهزا ً للوالدة ،باإلضافة إىل خطر فقر الدم أو
النوبات الخطرية خالل الحمل التي قد تؤدي إىل اإلنهاك أو اإلصابة بااللتهابات أو املوت حتى.
قد تكون عواقب الزواج املبكر كالتايل :الحرمان من التعليم ،خسارة األصدقاء ،تحمل املسؤوليات الصعبة كرتبية
األوالد ،عدم القدرة عىل فعل األمور التي اعتادت الفتاة عليها ،مشاعر الحزن والندم ،املشكالت الصحية بسبب
الحمل املبكر ،مشكالت يف العالقة مع الزوج.
إن أجلت فتاة زواجها حتى تنمو جسدياً وعاطفياً ،وحتى تتمكن من تطوير املهارات املناسبة ،ستعرف نفسها بشكل
أكرب وما تريده من زوجها.
حل للمشكالت العائلية ،فعند اتخاذ قرار كهذا علينا اتباع الخطوات التالية :مناقشة الخيارات املتوفرة،
والزواج ليس ً
طلب النصيحة من اآلخرين ،والتفكري يف اإليجابيات والسلبيات.
الحالة العاطفية ونقص املعلومات قد يؤثران عىل عملية اتخاذ القرار.
حل مشكلة ما ،من املهم أن نلجأ اىل شبكة الدعم الخاصة بنا ،ونجمع املعلومات الالزمة عن املوضوع،
عند محاولة ّ
بشكلٍ
إبداعي!
ونختار الوقت والظروف املناسبة ،ونتذكّر أنه ميكن التفكري

أغنية المجموعة
املدة:

دقيقتني

املواد:

ال يشء

األهداف:

الرتفيه واستعادة الرتكيز والطاقة بعد االسرتاحة.

التعليامت:

  -نذكّر الفتيات باألغنية من الجلسة املاضية ونطلب منهن غناءها معاً يف دائرة بطاقة عالية وإيقا ٍع منتظم.
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ّ
وحل المشكالت
الجسلة الثانية :إتخاذ القرارات
العقد
املدة:

 5دقائق

نقول:

تحدثنا يف الجلسة السابقة حول اتخاذ القرارات فيام يتعلق بالزواج املبكر .واليوم سنتطرق إىل موضوع آخر يؤثر
عىل سالمتنا وسنتعلم كيفية اتخاذ القرارات يف هذه القضية بشكلٍ خاص.

اإلعصار
املدة:

 10دقائق

املواد:

ال يشء

األهداف:

رفع مستوى الطاقة
اختبار شعور الحامية بطريقة ممتعة

التعليامت:

  -نطلب من الفتيات االنقسام إىل مجموعات من ثالثة فتيات.
قابل للقسمة عىل ثالثة ،ينقسمن إىل مجموعة من ثالثة .وإن مل يكن األمر كذلك ،ستبقى فتاة
  -إن كان عدد الفتيات ً
واحدة أو فتاتان خارج املجموعات فنرشح لهن تعليامت خاصة مختلفة عن تعليامت املجموعات.
  -نبدأ بالرشح للمجموعات :نطلب من فتاتني من كل مجموعة الوقوف مقابل بعضهام البعض وتشكيل “بيت”
برفع يديهام عالياً ،ثم نطلب من الفتاة الثالثة أن تقف تحت “البيت”.
  -نتابع ونرشح للمشاركات كلهن (وكذلك للتي بقيت خارج مجموعة) ،أنه عند سامعهن كلمة “السكان” عىل األشخاص
الذين هم داخل “البيوت” تركها والعثور عىل بيوت أخرى لاللتجاء إليها .أما الفتاة التي بقيت وحدها من دون منزل
فعليها إيجاد منزل فارغ قبل أن تأخذه فتاة أخرى .ونقوم ببعض الجوالت قبل أن نرشح التعليامت القادمة.
م نرشح
  -نقول “لنتوقف” ونوضح لهن أننا سنضيف تعليامت جديدة إذ قد تحدث الفتيات القليل من الضجيج .ث ّ
لهن أننا عندما نقول كلمة “البيوت” عىل البيوت أن تنتقل وتستقر فوق “ساكن” آخر .نقوم ببعض الجوالت قبل أن
نضيف التعليامت القادمة.
  -نتابع العملية ونخربهن أننا عندما نقول كلمة “عاصفة” فإن كل يشء ميكن أن يتغري ،فمن كانت جزءا ً من بيت
ميكنها أن تبقى كذلك وأن تشكّل بيتاً جديدا ً مع رشيكة جديدة ،كام ميكن أن تصبح “ساكنة” داخل منزل .وهي فرصة
ملن كانت خارج املجموعات ان تشارك يف تشكيل بيت أو الدخول إليه.
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ال لالستغالل :منتدى مسرحي
نصائح للميرسين

–نوزع منشورات حول خدمات إدارة الحاالت ( )Case Managementاملتوفرة يف مركز  WGCCأو مع
الفرق املتنقّل
–ميكننا أن نقوم ببادرة صغرية ملنح املمثلة التي قامت بدور “املعتدي” شعورا ً جيدا ً ،حيث ميكن
م التنفس معاً
للفتيات ه ّز أجسامهن ثم مترير أيديهن عىل أجسامهن وكأنهن يخلعن األدوار عنهن ،ث ّ
وإطالق أي صوت يريحه ّن.

املدة:

 60دقيقة

املواد:

األكسسوارات املختلفة املتاحة يف املكان ،أكواب شاي ،قامش

األهداف:

تطوير مهاريت الرفض واتخاذ القرارات فيام يتعلق باالستغالل.
زيادة الوعي حول أهمية االبالغ عن حوادث العنف.

التعليامت:

  -نخرب الفتيات بأننا سنقص عليهن قصة ،وأن عىل  4منهن التطوع والتدرب عىل مشهد ملدة  10دقائق ،وبعد ذلك
سيحصلن جميعاً عىل فرصة التمثيل وتغيري املوقف .ونخربهن بأننا سنرشح كيفية ذلك بعد إنهاء قراءة القصة.

قصة هبة

ذهبت فاطمة ( 10سنوات) وهبة ( 14سنة) للحصول عىل بعض الخبز من جارهن بنا ًء عىل طلب أمه ّن .وك ّن قد ذهنب
مرات عدة منزله الستعارة بعض األشياء ألن حالة عائلتهن صعبة للغاية .وعندما وصلن ،دعاهن الجار إىل الدخول
وتناول كوب من الشاي يف منزله .كانت الساعة  1:15وزوجته ما تزال يف العمل ،ومن املتوقع أن تعود الساعة .2:30
وأثناء رشب الشاي ،أعطى الجار نقودا ً لفاطمة وطلب منها أن تشرتي شطرية من الدكان الذي يستغرق الوصول إليه
 10دقائق .وعندما غادرت فاطمة ،اقرتب الجار من هبة وأخربها أنها جميلة وعرض عليها بعض املال لتخلع حجابها.
وبعد أن رفضت هبة ،تركها الجار بحالها ولكن أعطاها النقود التي كان قد عرضها عليها حتى ال تخرب أحدا ً بالحادثة.
بعد انهاء قراءة القصة نسأل:
  -ما رأيك ّن بوضع هبة هل تعرفن ماذا يسمى هذا؟ ( تح ّرش )
  -هل تعتقدن أن هذا ميكن أن يحدث يف الواقع؟
  -برأيكن ،كيف ميكن لهبة أن تحمي نفسها؟
  -نقول“ :أنا متأكد(ة) من أن لديكن أفكار كثرية ،احفظوها ألننا سنج ّربها مبارش ًة عىل املرسح وسرنى ما إذا كانت
تشكّل خيارات جيدة .سنحظى بفرصة متثيل القصة حيث ميكن ألي واحدة منكن تأدية دور هبة لتغيري الوضع .لكن
بداي ًة عىل أربعة منكن التطوع ملثيل القصة بشكلها األصيل ،مام يعني أن عىل أحداكن أداء دور الجار .و من تؤ ّدي
دور الجار تعطي فرص ًة للمجموعة بأكملها للتد ُّرب عىل ردات الفعل التي من املمكن أن تحدث يف الواقع.
  -نطلب من املتطوعات الوقوف ونعطيهن  7دقائق لتجهيز  3مشاهد:
1. 1يف البيت عندما تطلب األم من بناتها استعارة الخبز.
2. 2عند الجار عندما يعرض عليهن رشب الشاي ،ثم عند طلبه من فاطمة إحضار الشطرية.
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3. 3هبة والجار لوحدهام ،محاوالً االقرتاب منها وطلبه انتزاع حجابها ،ثم عرضه املال لتحتفظ بالرس.
  -نطلب من الفتيات أن يرتدين األقمشة لتجسيد الشخصيات وتحضري أكسسوارات امل َشاهد.
  -نعلن بدء املرسحية ونطلب من الفتيات األخريات أن يراقنب العرض بعناية.
م تكرار املرسحية نفسها ،ولكن يف هذه املرة
  -بعد انتهاء العرض األول للمرسحية ،نخرب امل ُشاهدات أنه سيت ّ
ميكن ألي منهن إيقاف املرسحية يف أي لحظة عند اإلحساس بأن هناك مشهدا ً أو لحظة ميكن تأديتها بطريقة مختلفة
لتغيري الوضع.
حل
  -ونرشح أنه عىل املمثالت يتوقفن ،وعىل من طلبت إيقاف املشهد أن يتو ّجه اىل مساحة التمثيل القرتاح ّ
وتأديته؛ ستأخذ الفتاة دور هبة واملمثّلة التي تلعب دور هبة أصالً ستساعدها عىل ارتداء مالبس الشخصية ثم
ستقف لتشاهدها .أما املمثالت األخريات فيستم ّرن مبا بلعب أدواره ّن كام يف املرسحيّة األصليّة.
  -نعلن إعادة عرض املرسحية ،وعندما تطلب إحدى الفتيات وقف املرسحية ،نطلب منها أن تدخل مساحة التمثيل
وتبدأ امل َشهد من حيث تريد .نعطي خيار إضافة شخصيات أخرى قادرة عىل دعم الشخصية الرئيسية حتى وإن مل
مثل :ال ميكن للزوجة أن تعود
تكن مذكورة يف القصة األصل ّية .ونذكر بأنه ال ميكن استخدام الحلول «السحرية»ً ،
من العمل فجأة قبل موعدها.
ُقتح ،نشكر الفتاة التي حاولت أن تطرح حالً ونطلب من املمثّلة الرئيسية أن تساعدها عىل
  -بعد انتهاء التدخل امل َ
خلع مالبس الشخصية والخروج من الدور ،ثم نسأل املجموعة إن كان هذا حالً مناسباً وما هو سبب نجاحه.
  -نسأل من لديها اقرتاح آخر منها أن تأيت اىل مساحة التمثيل ونقوم بالخطوات السابقة مرة أخرى( .ارتداء املالبس،
تحديد نقطة البداية ،التمثيل ،الخروج من الدور ،مناقشة الخيار مع املجموعة)
(مثل أن ترضب هبة الجار بالكريس)،
  -نتأكد من مناقشة مخاطر استخدام الخيارات العنيفة يف حال اقرتاحها ً
حل.
لكل ّ
ونساعد الفتيات عىل تحديد اإليجابيات والسلبيات ّ
  -إن مل تقرتح أي من الفتيات خيار اإلبالغ عن املوقف ،نسألهن« :هل تعتقدن أن عىل هبة أن تبلغ أحدا ً عن
املوقف الذي حصل معها؟» ثم نطلب من إحداهن متثيل كيف وأين يحصل ذلك ،بعد أن ت ُق ّرر من هو الشخص
الذي يجب إخباره والشخصيات الالزمة يف هذا املشهد.
  -ننهي املرسحية بعد أن نكون قد حصلنا عىل مجموعة من الخيارات الجيدة من بني الخيارات امل ُقرتحة ،ونذكّرهن
بجميع هذه الخيارات القابلة للنجاح (تحقيق التغيري/تحسني الوضع) ،ثم نلخّص معاً الرسائل الرئيسية.
نس ّمي هذا النوع من املرسح «مرسح املنتدى» ( )Forum Theaterحيث ميكن ألي شخص من الجمهور أن يكون
امليس بني الجمهور
“ ُمشاهد-فاعل” ( )spect-actorأي مشاركاً يف اقرتاح الحلول وتنفيذها ومناقشتها .ويربط
ّ
واملمثّلني ،فيقوم بإدارة العرض وتحفيذ الجمهور وتيسري النقاش ،ويس ّمى “ .”Jokerو”مرسح املنتدى” هو احدى
تقنيات “مرسح املقموعني” ( )Theater of the Oppressedالذي أسسه أوغوستو بوال.

الرسائل الرئيسية:

يساعد اإلخبار عن أي نوع من أنواع العنف عىل حامية املراهقات واألطفال اآلخرين الذين قد يواجهون املوقف
نفسه.
قد تواجه بعض الفتيات عندما تريد اإلخبار عن هذه املواقف ،الخوف من العقوبة ،أو الخوف من الوصمة أو من
م تكذيبه ّن ،ولكن ميكن تجاوز هذه الصعوببات إن أخربن شخصاً يثقن به كأحد الوالدين أو األقارب أو صديق
أن يت ّ
مق ّرب أو شخص يعمل ضمن الفريق املتنقّل أو يف ال.WGCC
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النقاش اإلضافي
املدة:

 15دقيقة

األهداف:

حل املشكالت غري الزواج املبكر واالستغالل الجنيس.
التفكري يف الحلول املمكنة للمواقف التي تتطلب ّ

التعليامت:

مثل :منع األهل الفتيات من الخروج
  -نطلب من الفتيات التفكري بأنواع أخرى من املشكالت التي قد تواجههنً ،
خوفاً عىل سالمتهن ،أو العالقات الشائكة ما بني األصدقاء أو األخوات أو الزوجني.
  -ما قد تكون بعض املشاكل املشابهة التي قد تواجهها الفتيات بعمركن؟ ما هي الحلول االجابية املمكنة؟ ونستمع
ونلخّص النتيجة.

نقول:

“أحياناً نتعلم من خرباتنا ونستخدم اسرتاتيجيات قد طبّقناها سابقاً ونجحت ،أو نتب ّنى بعض االسرتاتيجيات
التي أثبتت نجاحها مع اآلخرين .وأحياناً نحتاج إىل أن نجد حلوالً إبداعية للخروج من املوقف الذي من ّر به.
ومن املفيد أن نتذكّر ونط ّبق بعض املهارات التي تعلمناها يف الجلسات السابقة كالتواصل الحازم وإدارة
املشاعر قبل التعامل مع املشكلة ،ألن حالتنا العاطفية تؤثر عىل ردود أفعالنا وطريقة تواصلنا وقراراتنا
أيضاً .وقد اختربنا أيضاً اسرتاتيجيات عدة خالل الجلسة األخرية مبا فيها طلب املساعدة والنصيحة يف
مواقف معينة من أشخاص موثوقني ولديهم خربة يف الحياة .باإلضافة إىل ذلك سننهي حديثنا بنصائح
حل املشكالت يف العالقات”.
أخرى قد تكون مفيدة يف ّ
  -نقرأ قامئة النصائح يف األسفل ،فنقرأ النصائح الواردة سابقاً برسعة للتذكري ،وننتبه إىل النصائح التي تُذكر للمرة
األوىل.

بعض النصائح للتذكُّر ونصائح إضاف ّية:

رسع ،فإن حافظنا عىل السيطرة عىل مشاعرنا ،سنحصل عىل فرصة أفضل لإلصغاء ملا
  -نستجيب للمواقف وال نت ّ
يقوله الشخص اآلخر.
  -نستمع بحذر من دون مقاطعة ،نطرح األسئلة وننتظر لنسمع اإلجابات.
  -نعرتف مبشاعر الشخص اآلخر وأفكاره ،فليس رشطاً أن نتفق مع الشخص اآلخر ليك نتمكّن من االعرتاف مبشاعره
(أي ميكن قبول وفهم مشاعر اآلخر دون املوافقة معه بالرضورة عىل األفكار أو الترصفات).
  -نحرتم اآلخرين لنحصل عىل احرتامهم ،ونعامل الناس كام نحب أن يعاملوننا.
ُعب عن وجهة نظرنا بصيغة الـ”أنا” بوضوح واحرتام ليتم فهمنا (دون مهاجمة اآلخر أو لومه واتهامه).
  -ن ِّ
  -نحدد نقاط االتفاق واالختالف.
  -نحاول أن نتّفق مع الجميع قدر اإلمكان.
  -نحافظ عىل تركيزنا عىل املوضوع الذي نتعامل معه حال ّياً وال نطيل النقاش .فإن كان هناك عدد من القضايا
كل قض ّية منها عىل حدة ويف ٍ
وقت آخر (أي نفصل
األخرى التي نواجهها مع نفس الشخص يجب أن نتعامل مع ّ
موضوع الخالف الحايل عن املواضيع األخرى يك نصل به اىل نتيجة)
لحل النزاعات.
  -نتعاون مع اآلخرين ،ونلتزم بالعمل الجامعي واالستامع إىل اآلخرين ّ
  -ال ينبغي أن تنتهي النزاعات بفائ ٍز وخارس ،لذلك نحاول أن نجد حالً مقبوالً لدى الجميع.
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  -نكون مبدعني ،فنطرح خيارات جديدة وغري متوقّعة حتى لو بدت سخيفة لتحفيز التفكري.
م التوصل
  -نكون حذرين من االستسالم فقط ألجل تجنب النزاع أو الحفاظ عىل االنسجام ،فاإلتفاقيات التي يت ّ
تنازالت غري ُم ِ
ٍ
رضية قد ال تدوم طويالً.
إليها برسعة والتي تنطوي عىل
حل املشكالت وال نذكر أمور عا ّمة وفضفاضة ،ونوضح العبارات التي ميكن أن يفهمها
  -نرتكز اىل أمور مح ّددة أثناء ّ
كل شخص عىل طريقته.
ّ
  -يف النهاية ،نذكّرهن أنه ميكنهن اللجوء للعامالت اإلجتامعيات املختصات بإدراة الحاالت يف لجنة اإلنقاذ الدولية
لطلب املساعدة املحرتَفة واملرتكزة اىل الرسيّة ،ونذكّرهن بأرقام الخطوط الساخنة ،وبجميع الخدمات التي تقدمها
لجنة اإلنقاذ الدولية.

الهتاف القوي
املدة:

 1دقيقة

املواد:

ال يشء

األهداف:

التنفيس عن التوتر واالحتفال بنتيجة عملهن وتوليد طاقة إيجابية

التعليامت:
نقول« :اليوم ،قمنا بعمل جيد لذا نستحق هتافاً حامسياً ،لنقف يف دائرة ،أخفضن أيديكن وابدأن الهتاف بالتد ّرج
من صوت منخفض اىل صوت مرتفع ،لنقل معاً « 3 ،2 ،1اووووووووه»
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الوحدة السادسة سالمتنا في سياقات العنف القائم
على النوع االجتماعي
للميسين  :قد يثري هذا املوضوع بعض الفتيات اللوايت تع ّرضن أو يتع ّرضن لعنف أو اساءة جنسية.
مالحظة
ّ
ولذلك ،يجب االنتباه طوال مدة الجلسة إىل سلوكيات الفتيات والتعليقات التي يدلون بها ،ومالحظة أي منهن
معهن عىل حدة عقب انتهاء الجلسة
تبدو هادئة وغري مكرتثة أو مضطربة وعدوانية .نستغل هذه الفرصة للتحقُّق
ّ
ملعرفة ما إذا كانت الحالة تحتاج إلجراءات إضافية أو إحالة للمرشدة االجتامعية املختصة بإدارة الحاالت.

الجسلة األولى:أنواع العنف واالستراتيجيات الممكنة
العقد
املدة:

 5دقائق

نقول:

نستهل الجلسة بقول :لقد اقرتبنا من النهاية ،ومل يبق أمامنا اآلن سوى جلستان من جلسات «املهارات الحياتية».
ّ

كوننا تطرقنا يف البداية إىل املعايري التي تُحدد العالقات الصحية ،فقد أصبح بإمكاننا اآلن تحديد العالقات غري
الصحية .قد تنطوي العالقات غري الصحية عىل العنف واإلساءة.
حل بعض املشاكل ،كام تعلمنا يف السابق كيف نكون حازمني ونؤكّد
لقد تعلّمنا يف الجلستني السابقتني كيفية ّ
ذواتنا ،كام وتع ّرفنا عىل أحد أشكال العنف الجنيس أال وهو االستغالل.
وميكننا تجنب بعض املواقف التي تنطوي عىل العنف إذا ما اتبعنا عدد من املبادئ التوجيهية املرتبطة بالسالمة
واعتمدنا خطة السالمة املناسبة .واليوم سنتابع عملنا بالتعرف عىل أنواع وأشكال أخرى من العنف ،كام سنقوم
بتحديد وتجريب ردود األفعال املالمئة التي من شأنها حاميتنا بشكلٍ أفضل .إىل جانب العمل الجاد ،سيتسنى لنا
القيام ببعض العروض الدرامية مرة أخرية ولعب بعض األلعاب املمتعة والهادفة .ما رأيك ّن بذلك؟

وردتي
املدة:

 10دقائق

املواد:

ال يشء

األهداف:

الدخول يف الج ّو بروح إيجابية
تعزيز القدرة عىل التواصل مع املجموعة

التعليامت:

كل منهن عن «وردتها» يف هذه الفرتة؛ مبعنى آخر يُطلب
  -نطلب من الفتيات الوقوف عىل شكل دائرة ونسأل ٌّ
منهن الحديث عن يشء جيد يحدث لهن يف الوقت الحايل.
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والجزُ ر
سمكة القرش
ُ
نصائح للميرسين

بدالً من األوراق ،هناك خيارات أخرى ميكن وضعها عىل األرض مثل :الحرص والسجاد
والسرتات والكرايس وقطع القامش والوسائد وغريها مام قد يتوفّر.

املدة:

 10دقائق

املواد:

ورقتني من أوراق اللوح القالّب 4 ،أوراق قياس  6 ،A3أوراق قياس ( A4وميكن أن تكون جميع هذه األوراق مستع َملة).

األهداف:

الحس للمخاطر والسالمة بطريقة ممتعة.
تحفيز آليات الحامية الذاتية عرب اإلختبار
ّ

التعليامت:

   --نطلب من الفتيات التجول يف أنحاء املكان وتخيُّل أنفسهن وكأنهن يسبحن يف محيط .وتدريجيّاً ،نضع قطع من
نفس للفتيات بأنه كلام رصخنا بكلمة «سمكة
الورق بأحجام مختلفة ونخربهن بأن كل قطعة من الورق متثّل جزيرةّ .
قرش» عليهن الوقوف عىل إحدى «ال ُجزر».

   --نقول« :املاء دافئة وجميلة واملحيط يبدو آمنا حتى اآلن ،فيه أسامك صغرية وأشخاص لطيفني ،أننت سعيدات
وهادئات ،وفجأ ًة يظهر يشء خطري يف املياه ،إنها سمكة قرش!».
   --عندما تقف جميع الفتيات عىل ال ُجزر ،نقول« :اآلن املياه آمنة مرة أخرى وقد ذهبت أسامك القرش ،أننت تسبحن
وتستمتعن بالطقس اللطيف والشمس رائعة ،سمكة قرش!».
   --ويستمر التمرين عىل هذا املنوال ،ولكن مع كل جولة يجب إزالة بعض قطع الورق أو جعلها أصغر بحيث
تضطر الفتيات لإلمساك ببعضهن البعض للوقوف عىل الجزيرة!

المساحة الجسدية الخاصة بي

املدة:

 7دقائق

املواد:

ال يشء

األهداف:

تطوير الوعي بالذات ومتييز الح ّد بني الشعور بالراحة وبعدم الراحة.
تطوير القدرة عىل التصدي لحاالت اقتحام املساحة الجسدية الشخصية.

التعليامت:

   --نطلب من الفتيات السري يف املكان لبضع ثواين ثم التوقف .نطلب من كل فتاة استكشاف ح ّيزها الجسدي يف
املكان ونخربها بأن ترى كم ميكنها م ّد أطرافها أمامها وخلفها وإىل األعىل وبشكل قطري ورسم دوائر كبرية يف املكان
باستخدام ساقيها وذراعيها.
لكل واحدة منك ّن شغلها بجسدها ،يعني هذا هو الحيز الخاص
   --نخرب الفتيات ما ييل« :تلك هي املساحة التي ميكن ّ
بك ّن .تذكرن هذا األمر دوماً .وحتى عندما تك ّنن متواجدات يف مكان ضيق ،ميكنكن تقليص هذا الحيز بنسبة ضئيلة ولكن
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يجب أن تحافظن عليه دامئاً ،وتطلنب من الناس احرتام حيزك ّن بطريقة مؤ ّدبة».
   -بالنسبة للمراهقات األصغر س ًنا ،ميكننا إضافة ما ييل« :يختلف األمر عام حدث يف اللعبة السابقة عندما وقفنت
بالقرب من بعضكن البعض ،ففي تلك الحالة كانت هناك موافقة جامعية عىل ذلك عندما رشحنا التعليامت ،وبالتايل
كل واحدة الهدف ذاته من اإلقرتاب أال وهو حامية نفسها والحفاظ عىل سالمة
فقد كننت تتوقعن ذلك ،وكان لدى ّ
الجميع».
  -بعد ذلك نطلب منهن الوقوف يف ثنائيات ونطلب أن يقررن من ستكون «أ» ومن «ب».
نفس« :واآلن عىل الفتاة «أ» أن تستكشف ما هي املسافة بينهم التي متنحها أكرب قدر من الراحة .فتقف الفتاة
  ّ -
«أ» يف مكانها ،ومن ثم تبدأ الفتاة «ب» بالسري نحوها من مسافة بعيدة وتستم ّر بامليش ببطء حتى تقول لها الفتاة
«أ» توقفي».
كل
  -نطلب منهن تكرار هذه العملية عدة مرات ليك تتمكن الفتاة «أ» من تحديد أفضل مسافة بالنسبة لها من ّ
الجهات قبل أن تبدأ بالشعور بعدم الراحة.
  -نطلب من الفتيات تبديل األدوار فيام بينهن.

نقاط النقاش:

 كيف كان شعوركن حيال هذا النشاط؟
ملاذا يجب علينا حامية مساحتنا الجسدية؟
كيف ميكن للشخص أن يخرتق مساحة األخرين الشخصيّة ؟ هل ميكن مشاركة املعلومات الشخصيّة بنفس
كل األشخاص؟ ؟ عىل سبيل املثال :هل من املسموح أن نخرب اآلخرين كلمة الرس الخاصة بنا يف
الطريقة مع ّ
الفيسبوك أو أن نسمح لشخص ما قراءة رسائلنا ورؤية محتوى محادثاتنا ،الخ؟
كيف ميكننا حامية مشاعرنا /مكنوناتنا الداخلية بالطريقة نفسها التي تعلّمنا فيها حامية خصوص ّية أجسادنا؟

العنف واستراتيجيات الحماية
املدة:
 55دقيقة

املواد:
ال يشء

األهداف:

فهم جميع أنواع وأشكال العنف حتى غري امل ُد َركة منها.
املحل.
ّ
التعبري عن أوضاع العنف األكرث شيوعاً التي ميكن أن تواجهها الفتاة يف السياق
إختبار الخطوات الوقائية وتقييمها.
تحديد ما يجب وال يجب فعله للحامية من مخاطر العنف.

التعليامت:
املرحلة األوىل ( 10دقائق):

نبدأ بحوار رسيع للتحمية  ،فنسأل الفتيات ما ييل:
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  -ماذا تفهمن من مفهوم العنف واإلساءة؟
  -ما هي أنواع العنف املختلفة؟
  -يف حال مل تأت الفتيات عىل ذكر جميع أنواع العنف املتعارف عليها ،نعطي مثاالً عىل شكل من أشكال العنف ونسألهن:
مثل ،إذا مل تذكر الفتيات العنف العاطفي/النفيس،
« تحت أي نوع من أنواع العنف ميكن أن يندرج هذا الشكل من العنف؟» ً
ميكن إثارة املوضوع بطرح السؤال التايل« :إذا قال شخص لفتاة أنها عدمية القيمة ،ماذا نسمي هذا؟ ما نوع العنف املستخدم
هنا؟ كيف ميكن أن يؤذي؟» ،وهكذا.
  -إذا دعت الحاجة لذلك ،ميكن الرجوع إىل الجدول أدناه «أنواع العنف» ،ولكن دون ذكر جميع األشكال املندرجة تحت كل
نوع ألنهن قد يتمكنن من تحديد هذه األشكال يف املرحلة التالية.

املرحلة الثانية ( 25دقيقة):

نوزّع الفتيات عىل أربع مجموعات .نعطي كل مجموعة نوع واحد من أنواع العنف(العاطفي ،الجسدي ،الحرمان) ونطلب
من كل مجموعة متثيل وضعني أو ثالثة أوضاع شائعة ميكن أن تواجه فتاة يف عمرهن تحت هذا النوع من العنف باستخدام
تقنية مرسح الصورة.
نطلب منهم تشكيل كل صورة ضمن سياقٍ مح ّدد ،مبا معناه :أين ،ومن كان ميارس العنف ،وما نوع العالقة التي تربط
بني من ميارس العنف وبني الفتاة ،ومن أيضاً موجود ضمن الصورة (األشخاص الذين يشاهدون املوقف ،ينكرون /يديرون
ظهورهم ،األشخاص الذين يحاولون وضع حد ملا يحدث أو املساعدة.)... ،
نخربهم بأن كل وضع أو صورة قد تُظهر شكالً مختلف من األشكال املندرجة تحت نوع العنف امل ُعطى.
مننح املجموعات من  7اىل  10دقائق للتحضري ،ونزود كل مجموعة خالل فرتة التجهيز باإلرشادات واملساعدة إن لَز َمت.
نقدم نصائح إضافية للمجموعة التي تتناول العنف ونخربهم بأنه يجب أن ال يك ّن مبارشات ،بل ميكنهن استخدام تعابري
الوجه (ترقب املعتدي ،مشاعر الفتاة أو رد فعلها) ،واالوضاع الجسدية التي قد تشري اىل املوقف والتي قد تكون عبارة عن صورة
للحظة التي تسبق الفعل واملكان والزمان( .يف حالة الفتيات اللوايت تكون أعامرهن أقل من  14سنة ،نطلب منهن إعداد صور
عن التحرش اللفظي املرتبط باملظهر الخارجي للفتاة والذي تتعرض له يف الشارع ،بحيث نرى الطريقة التي ينظر بها املتحرش
وردود فعل الفتيات املختلفة).
بعد  10دقائق ،ندعو املجموعات لتقديم الصور بصمت أمام املجموعة األكرب.
قبل أن تقوم كل مجموعة بتقديم صورها ،نخربهن ما ييل« :لن نناقش الصور بحد ذاتها؛ وإمنا ما ت ُذكرنا به هذه الصور،
نت مضطرات
ولذلك ال يجب عىل املجموعة التي صممت الصورة أن تصحح أي يشء خالل النقاش أو تفسري معنى كل صورة .لس ّ
لالتفاق مع كل ما يُقال ،ما عليكن سوى االستامع لالحتامالت املطروحة».
بعد كل صورة يتم تقدميها نسأل املشا ِهدات األسئلة اآلتية:
  -ماذا ترين من حيث التواصل غري اللفظي؟ (املستويات :أعىل/أسفل ،املسافة :بعيدة /قريبة ،التحالفات ،تعابري الوجه،
الجسد :منغلق /منفتح ،موقع الرأس والعينني :منخفضة /عالية ،املشاعر الرئيسية.)...
  -ما الذي ميكن أن تُ ثّله هذه الصورة بالنسبة لك ّن؟ من هم؟ وأين؟ (نستمع للقراءات املختلفة للصور دون التعليق ونتيح
الفرصة لطرح روايات متعددة ،السيام وأن الصورة تخدم كوسيلة لطرح احتامالت واقعية .عندما يختلف أحدهم عىل إحدى
الروايات ،فقط نقول« :هذا ممكن ،أتوافقن عىل ذلك؟ ولكن هل هو شائع؟»).
نقوم بالتلخيص وبتقديم أمثلة عىل أشكال غري ملحوظة من كل نوع من أنواع العنف والتي مل يتم ذكرها خالل عمل الفتيات
عىل الصور.

املرحلة الثالثة ( 20دقيقة):

ٍ
موقف يرغنب بالعمل عليه
ُعب عن
نطلب من املجموعة الكبرية اختيار صورة واحدة ضمن كل نوع من أنواع العنف وت ِّ
واستكشاف االستجابات والحلول املمكنة.
نبدأ بالصورة األوىل التي اختارتها األغلبية ،فنطلب من املمثلني األصليني العودة للصورة.
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نسأل املجموعة الكبرية السؤال التايل« :من ترغب بالصعود عىل املرسح واقرتاح رد فعل مختلف وغري لفظي؟
(مثل :تغيري الوضع ّية/السلوك الجسدي للفتاة إذا كان ذلك مناسباً للموقف) .ميكنكن إضافة عنارص أخرى إىل الصورة
ً
(مثل :إضافة زميلة اىل الصورة نفسها أو
أو إعداد صورة أخرى مختلفة متاماً مع إبقاء الفتاة التي تعرضت للعنفً .
إعداد صورة ت ُخرب فيها الفتاة شخص ما ،و ذلك بحسب املوقف»).
بعد كل تدخّل ،نسأل املجموعة األسئلة التالية:
  -ما رأيكن بهذا الرد او االستجابة؟ هل هو ممكن؟ هل هو آمن؟ ملاذا؟
  -من لديها أية اقرتاحات أخرى؟
إذا كان لدى أي فتاة اقرتاح آخر ،نقوم بدعوتها للدخول اىل مساحة التمثيل وتنفيذ اقرتاحها ومن ثم نناقش
االقرتاح باستخدام األسئلة املُبَيّنة أعاله.
نحرص عىل توضيح أي سوء فهم أو اسرتاتيجيات خطرة (كاللجوء إىل االحتفاظ بسكني عىل سبيل املثال أو
قتل املعتدي أو التجاوب مع رغباته أو إيذاء الذات وغريها من االسرتاتيجيات) .يف املقابل ،يجب الرتكيز عىل
االسرتاتيجيات الجيدة التي يقرتحنها (مثل إخبار شخص يثقن به أو اللجوء للمرشد(ة) االجتامعي(ة) أو االتصال
بالخط الساخن أو الرصاخ أو أن يكون مع الفتاة شخص مرافق /أو عدم الخروج لوحدها يف وسائل النقل العام.)...
اذا كان هناك وقت كاف ,أو اذا أرادت الفتيات ,نك ّرر العملية نفسها مع الصورتني /املوقفني اللذين قمن
باختيارهام.
نلخّص األمور التي يجب وال يجب فعلها يف كل موقف ،مع الرجوع إىل جدول “األمور التي يجب وال يجب
فعلها» ادناه القرتاح بعض األمور يف حال مل يتم ذكرها.

أنواع العنف
العنف الجنيس :املطالبة بخدمات جنسية مقابل تقديم املساعدة (االستغالل الجنيس) ،اإلدالء بتعليقات جنسية،
اإلدالء بتعليقات سلبية عن مظهر الفتاة أو أي يشء متعلق بجسمها أو ملس الفتاة دون موافقتها.
العنف الجسدي :وهو فعل يتضمن عنف جسدي ولكن ليس ذي طابع جنيس .من األمثلة عىل العنف الجسدي:
الرضب ،الدفع ،استخدام القوة إليذاء الفرد ،أو استخدام أي نوع من املواد (كاأليدي أو العصا أو األدوات املؤذية).
الزواج القرصي :وهو الزواج من فتاة ضد إرادتها.
الحرمان :وهو أن يُحرم الفرد من أمر ما ،كأن ت ُحرم الفتاة من الذهاب إىل املدرسة ألنها فتاة ،أو أن تُحرم من
الحاجات األساسية كاملاء والغذاء واملأوى او منعها من زيارة الطبيب ألنها فتاة.
ملحوظة :الحرمان الناتج عن ظروف أخرى كعدم توفر املال أو القدرة عىل التنقل أو وجود مخاوف متعلقة بالسالمة،
و يختلف عن الحرمان الذي يُفرض عىل الفتاة فقط ألنها فتاة.
ٍ
شخص آخر لكسب السيطرة .من األمثلة
العنف النفيس /العاطفي :عندما يستخدم الفرد التهديد ويتسبب بتخويف
عىل هذا النوع من العنف :التهديد بالعنف الجسدي أو الجنيس ،الرصاخ أو الصياح أو قول أمور مؤذية أو مناداة
شخص ما بعديم القيمة أو الغبي.
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يجب

قامئة باألمور التي يجب وال يجب فعلها

ال يجب

ِ
وحدك لي ً
ال
السري
املرور بطرق مخترصة عرب مناطق معزولة
إطالع الغرباء عىل تفاصيل خاصة ِ
عنك (عنوان املنزل أو العمل أو رقم هاتفك الشخيص).
ِ
منزلك خصوصاً إذا كنت لوحدك يف املنزل.
السامح للغرباء أو أشخاص ال تعرفينهم بدخول
ِ
معك.
حمل مبلغ كبري من املال أو األشياء القيمة
قبول الركوب مع غرباء ،بل ركوب سيارات األجرة التي تحمل لوحات أرقام حمراء فقط.
ِ
ٍ
طالبتك بخدمات بامل ُقابل.
أشخاص قد يحاولون ُم
قبول هدايا من
إرسال صور شخصية لك عىل تطبيقات مثل “واتساب” ألنه قد ال ميكنك التحكّم بانتشارها عىل نطاق واسع.
ِ
ِ
ِ
إقناعك بأن هذه فكرة جيّدة
أصدقاؤك
تجعلك تشعرين بعدم الراحة ،حتى وإن حاول
القيام بأعامل قد
إخبار صديق(ة) أو فرد من أفراد العائلة الذين تثقني بهم عن املكان الذي ستذهبني إليه وموعد عودتك.
السري يف أماكن ذات إضاءة جيدة وفيها حشد من الناس ،وتج ُّنب األماكن املظلمة واملعزولة.
تذكُّر أو االحتفاظ برقم الرشطة املحلية أو الخط الساخن أو رقم شخص تثقني به لالتصال يف حاالت الطوارئ.
الحفاظ عىل حالة من التأ ُّهب واليقظة ملا يدور حولك.
ِ
ِ
الذهاب إىل أقرب مكتب رشطة أو منطقة متكظّة إذا ِ
يتبعك.
شعرت بأن أحد
كنت تتعرضني للتحرش أو
ِ
شعرك أي شخص داخل املجتمع الذي تعيشني فيه باالنزعاج.
إخبار شخص تثقني به أو املرشد(ة) االجتامعي(ة) يف حال كان يُ
ِ
إذا ِ
ٍ
شخص آخر تثقني به مرافقتك.
يجعلك تشعرين بعدم الراحة ،اطلبي من اختك أو أي
كنت مضطرة لزيارة شخص
ٍ
معي عندما تكونينن بحاجة للمساعدة
االتفاق مع صديقاتك أو أخواتك أو غريه ّن عىل إصدار صوت ّ
ِ
ميكنك الهروب أو ميكن لآلخرين سامعك منها
االنتقال إىل غرفة حيث
إخفاء أو التخلص من أي أدوات حادة أو مؤذية من التي ميكن استخدامها ض ّدك.

الرسائل الرئيسية

إن العنف واإلساءة بجميع أنواعهام وأشكالهام هام أمرين غري مقبولني.
ميكن أن يحدث العنف واإلساءة ألي كان .بالرغم من أن الرجال واألطفال قد يتعرضون لإلساءة ،فإن النساء
والفتيات هم الناجيات األكرب.
يف بعض األحيان قد يتمتع األوالد والرجال بقوة جسدية أكرب من الفتيات (ليس يف جميع األوقات) ولكن
الفتيات ميكن أن يضاهني األوالد والرجال بذكائهم وإرصارهم وقوتهم الداخلية.
من خالل إدراكهن ملاهية اإلساءة ،وإميانهن بقوتهن الداخلية ،واستخدامهن للمهارات املطلوبة ألجل اتخاذ
القرارات املناسبة ،قد تنجح الفتيات مبنع العديد من األفعال املسيئة قبل أن تبدأ.
هناك أماكن ميكننا اللجوء إليها لطلب املساعدة املختصة ،ومثال عىل ذلك املركز املجتمعي للنساء
والفتيات .ميكننا أن نحمي أنفسنا ونحافظ عىل سالمتنا ونكون مستعدات دامئاً ،وذلك من خالل اتباع بعض املبادئ
التوجيهية وتبني خطة السالمة املناسبة.

تمرير النبضة
املدة:

 3دقائق

األهداف:

التهدئة وإغالق الجلسة مع الشعور باالتصال والتضامن بني أفراد املجموعة

التعليامت:

 نطلب من الفتيات الوقوف عىل شكل دائرة ومسك إيدي بعضهم البعض .نخربهن بأننا سنقوم بالضغط عىل يد الفتاةالتي تقف إىل مييننا ،وهي بدورها ستفعل األمر نفسه حتى يصل الدور إليكن بالتتايل وتضغط زميلتكن عن شاملكن عىل
يدكن بيمينها.
 -ننفّذ التمرين أول مرة والعيون مفتوحة ،ومن ثم نطلب من الجميع أخذ نفس عميق سويّاً وتكرار التمرين والعيون مغلقة.
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الجسلة الثانية :ال لإلساءة،
					 نعم للمستقبل اآلمن
العقد
نستهل الجلسة بقول:
ّ

اليوم ننفذ آخر جلسة لنا ضمن برنامج املهارات الحياتية .سنتذكر معاً مجمل املواضيع الرئيسية واملهارات التي
تعلمناها ،كام سنقوم بالتأكيد عىل قدرتنا عىل رفض أي فعل قد يؤثر عىل سالمتنا وعافيتنا وراحتنا .وإذا بنا نختتم
هذا الربنامج ،ال بد من أن نتحدث عن آمالنا التي نتوق إليها يف املستقبل والتي قد تتحول إىل أهداف نسعى إىل
تحقيقها.

الخطر ودرع الحماية
املدّ ة:

 7دقائق

املواد:

ال يشء

األهداف:

تطوير آلية الحامية الذاتية عرب اإلختبار الجسدي للمخاطر والسالمة بطريقة ممتعة

التعليامت:

   -نطلب من الفتيات الوقوف يف دائرة وأن تقوم كل واحدة باختيار شخصني بصمت؛ بحيث يجسد األول «الخطر»
ٍ
شخص آخر باختيارهن.
والثاين «درع الحامية» .نخربهن بأن يقمن بذلك دون أن يعلم أي
  -نتأكد من أن الجميع قام باالختيار ثم نطلب منهن التجول يف أنحاء الغرفة عىل أن يبقني «درع الحامية» بينهن
وبني «الخطر» .نخربهن بأنه ال ميكنهن التوقف أبدا ً ،وبأنهن لسن مضطرات للبقاء بالقرب من «درع الحامية» ،بل
يكفي أن يكون موجود بينهن وبني «الخطر» حتى لو كان عىل مسافة بعيدة منه ّن.
  -نخربهن بأنه عند سامع كلمة «توقّفن ،»stop/عليهن أن يتس ّمرن يف مكانهن ،وأولئك اللوايت ال يحظني بالحامية
ويواجهن «الخطر» أمامهن عليهن الوقوع عىل األرض بطريقة مرسحية (بأصوات وحركات مبالغ بها).
  -طلب منهن النهوض وامليش م ّرة أخرى ،ثم نقول لهن أن يتوقفن مرة وم ّرتني إضاف ّيتني حتى يتحفز الجميع
الستخدام أفضل اسرتاتيجيات الحامية أثناء الحركة ،مثل االستجابة بشكلٍ أرسع لحركة الشخص الذي ميثل
«الخطر» ،وتن ّبه الجسد ،وتوسيع دائرة النظر .وهكذا إىل أن يصل التمرين إىل مرحل ٍة ال تقع فيها أي ُمشارِكة أرضاً.
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خارطة السالمة الخاصة بي
املدة:
 45دقيقة

املواد:
قلب ،أوراق من مقاس  ،A3أقالم حرب عريضة ،وأقالم تلوين شمع وخشبية.
أوارق لوح ّ

األهداف:
تحديد املخاطر املحت َملة يف البيئة املحيطة
تحديد شبكة األمان وخطة السالمة الشخصية

التعليامت:
  -نقسم الفتيات اىل مجموعتني ونطلب منهن رسم خارطة للبيئة املحيطة التي يعيشون بها (املنازل ،املركز،
املتاجر ،املدرسة ،وغري ذلك) عىل ورقة اللوح القالب 10( .دقائق)
  -بعدها نطلب منهن تحديد املخاطر التي قد يواجهنها يف بيئتهن والتي قد تؤثر عىل سالمتهن ،وأن يقومن بتمثيلها
بالرموز والرسوم أو الكلامت عىل الخارطة نفسها .ونقرتح عليهن استخدام ألوان مح ّددة لتوضيح املخاطر10( .
دقائق)
  -نطلب من املجموعتني عرض خرائطهن ورشحها 10( .دقائق)
كل واحدة منهن تذكُّر شبكة األمان لوضع خطة السالمة الشخصية بشكلٍ
  -من ثم نوضّ ح أنه ينبغي اآلن عىل ّ
ٍ
ملواقف فيها إساءة وعنف .نوزّع
فردي ،مح ّدد ًة األشخاص واألماكن التي يجب عليها اللجوء إليها يف حال تع ّرضت
لكل واحدة ونطلب منها كتابة أسامء األشخاص واألماكن أو رسمهم ،وكذلك أرقام الهواتف وما إىل ذلك.
وراقة ّ A3
( 10دقائق)
  -وعند االنتهاء من ذلك ،نضيف:
«اآلن قمنا بنقاش ما علينا فعله للحفاظ عىل سالمتنا ،وتعلمنا كيف نترصف وكيف نرفض اإلساءة .وعىل الرغم من
أخذ كل احتياطات السالمة ،فقد تبقى الفتاة عرضة للعنف او اإلساءة؛
وال ب ّد للفتاة التي تع ّرضت لالعتداء الجنيس (االغتصاب) أن ت ُخرب أي شخص تثق به ملساعدتها يف طلب العناية
الطبية الالزمة (خالل  72ساعة) ألن ذلك يساعدها عىل منع الحمل غري املرغوب به والوقاية من العواقب الصحية
األخرى ذات الصلة.
و يجب أن ال تلوم الفتاة نفسها عىل أي عنف او إساءة تعرضت لها ،وأن تبقى عىل أمل ان األيام القادمة ستكون
أفضل إن طلبت املساعدة من شبكة الدعم».
وأخريا ً نختم مبا ييل« :إن ر ِغ َبت أحداك ّن يف العمل أكرث عىل الخطة السالمة الخاصة بها ،أو ان أرادت وضع خطة
مح ّددة لتج ُّنب يشء مح ّدد تواجهه حال ّياً او ينتابها الخوف من أن تواجهه ،الرجاء أن ت ُعلِم مرشدتنا اإلجتامعية بذلك.
فاملرشدات االجتامعيات املختصات بإدارة الحاالت الفردية لديهن الكفاءة لوضع خطط السالمة وسيحافظن عىل
بكل فتاة».
رسيّة الخطّة الخاصة ّ
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الملخص اإلبداعي
املدّ ة:

 45دقيقة

املواد:

كافّة املواد امل ُتاحة

األهداف:

إظهار القدرة عىل تلخيص نقاط التعلّم والرسائل الرئيسية ،واملهارات التي ط ّورتها املشاركات خالل برنامج
املهارات الحياتية

التعليامت:

كل
  -نقسم الفتيات اىل مجموعات صغرية ونطلب من كل مجموعة تذكّر ااملفاهيم الرئيسية ونقاط التعلم خالل ّ
الوحدات وتقدميها بطريقة إبداعية.
  -قد يقدمنها من خالل تجسيد صور ت ُعلّق عليها إحدى الفتيات بدور الرواية ،أو إعداد سلسلة من املشاهد
الصغرية ،أو كتابة أغنية ،او رسم ملصقات تحمل رسائل رئيسية ،وما إىل ذلك.
  -نرتك لهم فسحة للعمل بإبداع داخل املجموعات ونقوم بتوجيههن إن اقتضت الحاجة ( 20دقيقة).
  -نطلب من كل مجموعة تقديم عملها ونقوم بإبراز/توضيح الرسائل الرئيسية التي يتض ّمنها العمل أمام املجموعة
الكبرية 15( .دقيقة)
  -نسأل الفتيات عن املواضيع اإلضافية التي قد ته ّمهن يف حال تنفيذ برامج مستقبلية من هذا النوع ،من ثم
نسألهن عام يرغنب بتحسينه يف هذا املنهاج وند ّون تلك املالحظات 10( .دقائق)

نقول ال ،ونشعر بالفخر
املدّ ة:

 10دقائق

املواد:

ال يشء

االهداف:

التد ُّرب عىل رفض املواقف املسيئة والشعور بالقدرةعىل القيام بذلك يف الحياة اليومية.

التعليامت:

  -نطلب من الفتيات التحرك املساحة ومن ثم التوقف يف أي مكان مبواجهة الحائط.
  -نرشح« :يف كل مرة نقول لك ّن عبار ًة ما عليك ّن أن تتخيلن أنفسك ّن يف هذا املوقف وتقلن «ال» أو «توقف”stop/
بالطريقة املناسبة (اختيار مستوى الصوت ،واللهجة ،والنية)”.

  -نقول “ :تخييل أن:
شخص يقدم ِ
لك هدية دون سبب أو مناسبة
ٌ
ِ
دعاك لزيارته دون تواجد أفراد أرسته يف املنزل
شخص
ٌ
شخص عرض عليك إيصالك إىل مكان ما بسيارته
ٌ
خطيبك يطلب ِ
ِ
منك إرسال صورك الخاصة عرب الواتسأب
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شخص يقرتب إىل املساحة الجسدية الخاصة بك دون موافقتك
ٌ
شخص يُعلّق عىل طريقة مشيك أو لبسك بينام انت تسريين يف الطريق العام
ٌ
 أحدهم أمسك بيدك إلجبارك عىل البقاء بينام انت تودين الرحيلصديقاتك تُحاول إقناعك بفعل ام ٍر ما غري مريح ِ
ِ
لك أو ِ
لست مقتنعة به.
 إحدى -نسأل :كيف تشعرن اآلن؟ فنستمع اىل اإلجابات ونلخّص الرسائل األساسية

الرسائل الرئيسية

تذكّرن انه من حقك ّن قول «ال» ،وحامية أنفسك ّن وطلب املساعدة.
لدى النساء والفتيات مكامن قوة كبرية ،فباستطاعتهن أن يك ّن أقوياء ويدافعن عن حقّوقه ّن.
يجب أن ال نكون أصدقاء مع الذين يستم ّرون بإساءة معاملة الفتيات والنساء ،فابتعادنا عنهم يعني حامية أنفسنا
منهم ،وكذلك دعم موقف الفتيات والنساء األخريات.

آمالنا وأحالمنا
املدّ ة:

 15دقيقة

املواد:

ال يشء

األهداف:

تعزيز املرونة والرفاه النفيس من خالل تحديد اآلمال واألحالم املستقبلية

التعليامت:

ونيس عملية التخ ّيل فنقول:
  -نطلب من الفتيات إغالق عيونهن
ّ
ٍ
كل واحدة منك ّن بيشء تو ّد تحقيقه قريباً جدا ً ،يف الغد عىل سبيل املثال....
شخص منا آماله وأحالمه .فلتفكّر ّ
« لكل
كل
يشء قد يكون صغريا ً ،مثل النوم الجيد دون توتر ،أو تطبيق مترين االسرتخاء الذي تعلّمناه ...أي يشء تو ّد ّ
كل واحدة بيشء قد يحتاج إىل وقت أطول لتحقيقه ،أو يشء
واحدة منكن فعله عىل املدى القريب ....واآلن فلتفكّر ّ
مثل ...واآلن فكّري مبا ستقومني به بعد شهر من اآلن؟ قد يكون
يحتمل تنفيذه التأجيل وقد تنفّذه يف األسبوع القادم ً
شيئاً يتطلّب وضع خطّة له أو التد ُّرب عليه مثل تعلّم/مامرسة مهارة معينة ،أو يتطلب التسجيل به مثل نشاط أو
دروس معينة ...أو شيئاً تو ّدين فقط ان تختربيه مثل شعور ما...حددي أي يشء ترغبني يف عمله يف الشهر القادم...
وبعد ذلك ،هل تستطيعني التفكري يف يشء ترغبني يف عمله يف العام القادم؟ ما هي أحالمك للعام القادم؟ قد
ِ
يكون شيئاً
عليك العمل بجد لتحقيقه من اآلن وحتى العام القادم ...إن كان شيئاً يتطلّب مساعدة فحاويل التفكري
بشبكة الدعم ...أو قد يكون مث ّة أمر آخر ،يشء تستطيعني البدء به بعد عام من اآلن ...حاويل تحديد ما ترغبني
بعمله بعد عام من اآلن! (مع املراهقات الصغار نتوقف هنا) ....وهل تستطعن تخ ّيل أنفسكن بعد خمس سنوات من
ِ
حلمك التي تو ّدين تحقيقه يف هذا العمر؟ ...
كل واحدة منك ّن من العمر؟ ما هو
اآلن؟ ستك ّن قد نضجنت ،كم ستبلغ ّ
واآلن ارجعن اىل اللحظة الحارضة وافتحن أعينك ّن».
كل واحدة بدورها إكامل الجملة« :يف الغد أود أن
 نطلب بعدها من الفتيات الجلوس يف دائرة ،من ثم نطلب من ّ .»....ونبدأ كل مرة جولة جديدة بجملة من الجمل املتتالية:
 بعد أسبو ٍع من اآلن أود أن ... بعد شه ٍر من اآلن أود أن ... بعد سن ٍة من اآلن أود أن ...ٍ
سنوات من اآلن أود أن ...
 -بعد خمس
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الوحدة السادسة :سالمتنا يف سياقات العنف القائم عىل النوع االجتامعي

طقوس االختتام  ،صورة الكلمة
املدّ ة:

 5دقائق ( 30ثانية لكل كلمة)

املواد:

ال يشء

األهداف

 التعبري عن املردود حول جلسات مهارات الحياة بطريقة إبداعية

التعليامت:

  -نرشح أننا يف صدد إغالق برنامج مهارات الحياة ،ولهذا سنقوم بتقييمٍ صغري ومن ثم بودا ٍع مم ّيز!

  -نطلب من الفتيات الوقوف بشكل دائرة ووجههن إىل خارج الدائرة .ونخربه ّن بأننا سنقول بعض الكلامت
املتعلقة بربنامج املهارات الحياتية ،ويف كل م ّرة نقول إحدى الكلامت سنع ّد بعدها إىل الخمسة .وعند الوصول اىل
لكل واحدة منهن كصور ٍة ثابتة.
الرقم  ،5عىل الجميع االلتفاف إىل مركز الدائرة وتجسيد ما تعني هذه الكلمة ّ
  -نبدأ بالكلمة األوىل من القامئة أدناه ،ومن ثم نع ّد للخمسة .وبعد أن يشكّلن صوره ّن نطلب منهن النظر إىل
م نواصل مع الكلمة التالية ،وهكذا حتى نهاية
تجسيدات بعضهن البعض ،من ثم نطلب منهن االستدارة مر ًة اخرى .ث ّ
الالئحة.
قامئة الكلامت الخاصة بالصور
 الحزم وتوكيد الذات الحاميةحل املشكالت
ّ
 إدارة الضغط النفيس العالقات الصحية شبكة األمان الفتاة -جلسات املهارات الحياتية

ما الذي اكتسبته من الجلسة
املدّ ة:

 5دقائق ( 30ثانية كحد أقىص لكل فتاة)
املواد:
ال يشء

األهداف:

تحديد اإلستفادة الشخصية الرئيسية املكتسبة من جلسات مهارات الحياة

التعليامت:

كل منكن خالل  30ثانية عىل هذا السؤال« :ما الذي اكتسب ِته منالجلسات
  -نقول« :فلتبقني يف الدائرة ،ولتجب ٌّ
اإلثني عرش التي تناولت املهارات الحياتية من خالل الدراما؟»
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هتافنا القوي
املدّ ة:
دقيقة

املواد:
ال يشء

األهداف:
االحتفال باالنجازات التي تم احرازها ،واملغادرة بطاق ٍة عالية

التعليامت:
  -نقول« :لنضع أيدينا يف وسط الدائرة aولنحتفل ونقول رصختنا للم ّرة األخرية معاً « 1،2،3 :اووووووووه».
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.١

تعريف إدارة الحالة
للفتيات المراهقات

تطبق هذه النشاطات مع الفتيات خالل المنهاج مرة واحدة لتعريفهن على خدمة ادارة الحالة.

الفئة العمرية ()14 - 11
نشاط رقم :١

البالونات الكبيرة والصغيرة

قولي:

مخيلتنــا .أريدكــم  أن تسـ يـروا ف ي� الغرفــة مــن دون النظــر إىل بعضكــم البعــض .لننــى أننــا
فاليــوم ســوف نســتخدم ّ
آ
ت
ت
ـ� ســأرويها لكــم الن.
ي� هــذا المــكان ونحــاول ال�كـ يـرز عــى القصــة الـ ي
للميسر:
مالحظة
ّ

أعـ ِـط الفتيــات خــال النشــاط بعــض إ ت
تخيــل مــا تقــول لهــم .بإمكانــك أن
ـ� يتمكــن  مــن ّ
الســراحات بـ يـ�ن الجمــل لـ ي
تطلــب منهــن  أن يأخــذن  نفس ـاً عميق ـاً بـ يـ�ن الجمــل .أعـ ِـط فـ تـرة  20ثانيــة بـ يـ�ن الجمــل.
تخيلــوا أنكــم تسـ يـرون ف ي� الطبيعــة .الطقــس رائــع اليــوم! الســماء زرقــاء والشــمس ش
م�قــة .يمكنكم
لنمـ ِـش ف ي� الغرفــة.
ّ
الشــعور بالنســيم عــى شب�تكــم .يمكنكــم أن تــروا البالونــات ف ي� الســماء .بعــض هــذه البالونــات صغـ يـر والبعــض
آ
الخــر كبـ يـر.
ش
ـى ،أريــد منكــم أن تمســكوا بيدكــم بالون ـاً صغـ يـراً إذا كنتــم تشــعرون بالراحــة اليــوم ،وبالون ـاً كبـ يـراً إذا
أثنــاء المـ ي
ـر :ال تطلــب مــن الفتيــات أن يرصحــن عــن نــوع البالــون الــذي
كنتــم ال تشــعرون بالراحــة كثـ يـراً اليــوم( .مالحظــة للميـ ّ
يمســكونه).
بالس� ف ي� دائرة واحدة.
بعد إ
ح� يبدأ الجميع ي
المساك بالبالون ،أطلقوه وتابعوا ي
الس� ت ّ
إسألي:

أ
ف
الجيــد مناقشــة المزيــد مــن التفاصيــل معهــن .
مالحظــة :إذا ّ
تعمقــت الفتيــات ي� إالجابــة عـ أـى الســئلة التاليــة ،مــن ّ
مثـاً ،إذا قالــت "قــد تــؤدي المشــاكل مــع الهــل إىل شــعور الفتــاة بعــدم الراحــة" ،ســيكون مــن الجيــد أن نســألهن :
"مــا قــد تكــون هــذه المشــاكل؟" بإمــكان هــذه الأســئلة أن تتطـ ّـرق لقضايــا العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ضمــن
المجموعــة .
ش
الم�؟
	•كيف شعرتم أثناء
ي
أ
ف
ت
ال� لم تكن موجودة ي� الغرفة؟
مخيلتكم ّ
	•هل كان من السهل استخدام ّ
وتخيل الوضع والشياء ي
ت
الكب�؟
صغ�؟ ماذا عن البالون ي
ال� تجعل الفتيات تمسكن ببالون ي
	•ما هي العوامل ي
أ
ت
ت
ـ� تســبب لهــا عــدم
ـ� تجعــل الفتــاة تشــعر بالراحــة؟ مــا هــي العوامــل الـ ي
	•ســؤال توجيهــي :مــا هــي الشــياء الـ ي
ت
ـ� تحسســها بعــدم الراحــة؟
الراحــة؟  مــاذا يمكــن للفتــاة أن تفعــل للتعامــل مــع االشــياء الـ ي
ت
ال� تسبب لها عدم الراحة؟
	•ماذا قد تفعل الفتيات يك تتعامل أو تتأقلم مع االشياء ي
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إشرحي:

ف
ف
أحيان ـاً تســتيقظ الفتيـ ف
المســاك ببالــون
ـات  � الصبــاح وتشــعرن بالراحــة .ي� وقــت اخــر  ،تشــعر الفتيــات بالرغبــة ي� إ
ي
ف
ـات  � عمركــن
كبـ يـر ألنهــن ال يشــعرن بالراحــة .قــد يعـن ي ذلــك أن شــيئاً مــا
يحصــل معهــن أو حولهــن  خاصــة أن الفتيـ ي
اليوميــة .قــد تمــر هــذه الفتيــات بتحديــات
قــد يمــرون بالعديــد مــن التغيـ يـرات وقــد يختـ بـرن ضغوطــات ف ي� حياتهــن
ّ
يرغـ بـ�ن التك ّلــم عنهــا ألن كل بالــون كبـ يـر يمكــن أن يتحــول إىل بالــون صغـ يـر ،ولكــن ليــس محتمــا أن يجــدن  الشــخص
المناســب للتحـ ّـدث معــه.
ف
ف
ـدرب لالســتماع إىل الفتيــات ي� مــكان آمــن وخــاص جـ ّـداً ،حيــث تســتطيع كل فتــاة أن تعـ ب ّـر
ي� برنامجنــا ،هنــاك شــخص مـ ّ
ش
�ء يقلقهــا أو يزعجهــا.
عــن نفســها وتتحـ ّـدث عــن أي ي
أ
الجتماعيــة ليســت شــخصاً يقـ ّـدم النصيحــة أو الحلــول  وال يطلــق أحــكام ،إنهــا تســاعد الفتيــاة ف ي�
إن الخصائيــة إ
ـلبيات الحــل أو الق ـرار الــذي قــد يــردن اتخــاذه.
التفكـ يـر
بإيجابيــات وسـ ّ
ّ
أ
أ
آ
أ
ف
ف
الجتماعيــة موجــودة هنــا ي� المركــز أو ي� المــكان المــن خــال اليّــام حـ يـ�ن تقــام النشــطة .إن كنتــم
إن الخصائيــة إ
أ
بالنضمــام
تعرفــن فتيــات لديهــن مشــاكل وقــد يســتفدن مــن التحـ ّـدث مــع الخصائيــة إجتماعيــة ،تســتطعن إخبارهــن إ
ـا�ةً .بالمــكان أيض ـاً التواصــل مــع أ
أ
الجتماعيــة مبـ ش
الخصائيــة
إ
إىل أنشــطتنا أو القــدوم هنــا للتحـ ّـدث مــع الخصائيــة إ
الجتماعيــة عـ بـر الهاتــف ،أو خــارج أوقــات عمــل المركــز ،إذا كانــت الفتــاة ال ترغــب بالذهــات إىل المركــز أو إىل المــكان
إ
أ
آ
ش
الجتماعيــة عـ بـر الهاتــف  مبــا�ة.
المــن .كذلــك إذا هنــاك حالــة طارئــة قــد ترغــب الفتــاة بالتحـ ّـدث مــع الخصائيــة إ
ف
ن � الحصــول عــى الخدمــة ،بإمكانك ـن  
إذا كنتــم تعرفــن أيــة فتــاة غـ يـر قــادرة  عــى إ
التصــال بالخــط الســاخن وترغـ بـ� ي
ـ� نضــع خطــة لمســاعدتهن.
إخبارنــا عنهــا لـ ي
أ
ف
النضمــام إىل النشــطة ،بإمكانكــم إخبارهــا أنــه يكفــي أن تقــوم باالتصــال ي� أي وقــت ترغــب
إذا لــم تكــن قــادرة عــى إ
أ
ش
التصــال بهــا مبــا�ةً.
الجتماعيــة وســوف تعــاود إ
التحـ ّـدث مــع الخصائيــة إ

فعل

إفعلي:

بالضافة إىل رقم الخط الساخن.
قومي بتوزيع مواد الـ  IECللفتيات إ
إسألي:

ش
ش
�ء ،ال 
العــر القادمــة .إذا رغبتــم ف ي�
هــل لديكــم أيــة أســئلة؟ ســنكون هنــا ف ي� الدقائــق
ّ
التحــدث معنــا عــن أي ي
ف
ت
دن  � التواصــل معنــا.
تــر ّد ي
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الفئة العمرية ()١٨ - ١٥
نشاط رقم :٢
المحيط والجزر

المواد :ورق لوح عدد  ،2أوراق  A3عدد  ،4أوراق  A4عدد ( 6من الممكن استخدام أوراق مستخدمة سابقًا)

فعل

إفعلي:

المــى ف� المــكان والتخيلــن أنهــن يســبحن ف� المحيــط .ضعــي بعــض أ
الوراق ف ي� أرجــاء أرض
أطلــ� مــن الفتيــات
ّ
ي
ش ي ي
بي
أ
أخــري الفتيــات أن الوراق البيضــاء تم ّثلــن الجــزر.
الغرفــة ليم ّثلــوا الجــزر .ب
قولي:

قصــة وكل مـ ّـرة أقــول فيهــا كلمــة "شــاطئ" ،أريــد منكــم أن تجــدوا
مخيلتنــا .ســوف أروي لكــم ّ
اليــوم ســوف نســتخدم ّ
مــكان عــى الشــاطئ لتقفــوا عليــه.
آ
ملونــة وأنــاس
أنتــم تســبحون ف ي� المحيــط ،والميــاه دافئــة وجميلــة ،والمحيــط هــادئ الن .تــرون أســماك
ي
صغــرة ّ
ف
ن � قــوارب صغـ يـرة .أنـ تـ�ن ســعداء وتســتمتعن بوقتكــن .فجــأة تدخــل ميــاه البحــر ف ي� عيونكــن وتشــعرن بحرقــة
لطيفـ يـ� ي
واحمرار".شــاطئ !"
آ
عندمــا يصبــح الجميــع عــى الشــاطئ ،قــل :الن تشــعرن أفضــل وبإمكانكــن رؤيــة الســماء الزرقــاء الصافيــة ،إنهــا
جميلــة! الميــاه دافئــة وجميلــة وتبــدأن بالســباحة مجــدداً .فجــأةً ،تشــعرن بحرقــة عــى شب�تكــن ثــم تــرون قنديــل بحــر
ف ي� الجــوار .لكــن ال بــأس ،لديكــن وقــت كاف للوصــول إىل "الشــاطئ!"
عندمــا يصبــح الجميــع عــى الشــاطئ ،قــل :لقــد رحــل قنديــل البحــر ،وأنتــم تســبحون مــع الســاحف البحريــة وأنتــم
أ
ف
بالرتفــاع.
ي� غايــة الســعادة .الطقــس جميــل والشــمس لطيفــة ودافئــة .فجــأة ،تصبــح الميــاه هائجــة وتبــدأ المــواج إ
"الشــاطئ!"
آ
عندمــا يصبــح الجميــع عــى الشــاطئ ،قــل :الن قــد غادرنــا البحــر ،فلنعــد رويــداً رويــداً إىل هــذا المــكان .تســتطعن
آ
ش
ـى ف ي� أرجــاء الغرفــة ببــطء .توقفــوا.
الن مغــادرة الشــاطئ والمـ ي
أ
لــ� تضطــر
مالحظــة :مــع كل دورة (بعــد كل مــرة تقــول "شــاطئ") تزيلــون بعــض الوراق لجعــل الشــواطئ أقــل ي
الفتيــات إىل إالمســاك ببعضهــن البعــض مــن أجــل الوقــوف عــى الشــاطئ.
إسألي:

	• ف ي� هــذا النشــاط ،إىل مــاذا ترمــز الجزيــرة بالنســبة للفتيــات؟ (تأكــد أن تذكــر للفتيــات أن الشــاطئ قــد يكــون
مــكان أو شــخص)
	• ف ي� كل يــوم ،قــد تواجــه الفتيــات حــاالت أو مخــاوف تجعلهــن يرغـ بـ�ن بالذهــاب إىل الشــاطئ .مــاذا قــد تكــون  
بعض ـاً مــن هــذه المخــاوف أو الحــاالت.
	•ماذا حصل عندما بقي هناك رقعة واحدة من الشاطئ؟ ماذا فعلت الفتيات؟
	•قــد تشــعر الفتيــات بالراحــة ف� حياتهــن اليوميــة ،لكــن ف� بعــض أ
الحيــان قــد تشــعرن بعــدم الراحــة للعديــد مــن
ّ
ي
ي
أ
أ
ت
ّ
ـ� ســبق وتــم ذكرهــا ،وقــد يرغـ بـ�ن بالتكلــم عــن هــذه الســباب مــع شــخص يثقــن بــه ويســتطعن
الســباب الـ ي
اللجــوء إليــه .قــد ال يجــدن هــذا الشــخص دائم ـاً.
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إشرحي:

ف
ـدرب لالســتماع إىل الفتيــاة ف ي� مــكان آمــن وخــاص جـ ّـداً ،حيــث تســتطيع كل فتــاة أن تعـ ب ّـر
ي� برنامجنــا ،هنــاك شــخص مـ ّ
ش
�ء يقلقهــا.
عــن نفســها وتتحـ ّـدث عــن أي ي
أ
الجتماعيــة ليســت شــخصاً يقـ ّـدم النصيحــة أو الحلــول و ال تطلــق أحــكام ،إنهــا تســاعد الفتيــات عــى
إن الخصائيــة إ
ـلبيات الحــل أو القـرار الــذي قــد يــردن اتخــاذه.
التفكـ يـر
بإيجابيــات وسـ ّ
ّ
أ
أ
آ
أ
ف
ف
ت
ـ� تقــام بهــا النشــطة .إن كنـ تـ�ن 
إن الخصائيــة إ
الجتماعيــة موجــودة هنــا ي� المركــز أو ي� المــكان المــن خــال اليّــام الـ ي
بالنضمــام
تعرفــن فتيــات لديهــن مشــاكل وقــد يســتفدن مــن التحـ ّـدث مــع أخصائيــة إجتماعيــة ،تســتطعن إخبارهــن إ
ـا�ةً .بالمــكان أيض ـاً التواصــل مــع أ
أ
الجتماعيــة مبـ ش
الخصائيــة
إ
إىل أنشــطتنا أو القــدوم هنــا للتحـ ّـدث مــع الخصائيــة إ
الجتماعيــة عـ بـر الهاتــف ،خــارج أوقــات عمــل المركــز ،إذا كانــت الفتــاة ال ترغــب بالذهــات إىل المركــز أو إىل المــكان
إ
أ
آ
ف
الجتماعيــة ي�  حالــة طارئــة ،او ان كانــت تفضــل التكلــم عـ بـر الهاتــف
المــن .كمــا  تســتطيع الفتــاة االتصــال بالخصائيــة إ
قبــل االلتقــاء أ
بالخصائيــة الجتماعيــة .إذا كنـ تـ�ن تعرفــن أي فــة  غــر قــادرة عــى التصــال بالخــط الســاخن وترغــب �ف
إ
إ
ي
ي
ـ� نضــع خطــة لمســاعدتها .
الحصــول عــى الخدمــة ،بإمكانكــم إخبارنــا عنهــا  لـ ي
أ
ف
النضمــام إىل النشــطة ،بإمكانكــم إخبارهــا أنــه يكفــي أن تقــوم بإتصــال ي� أي
كمــا انــه إن لــم يكــن باســتطاعة الفتــاة إ
أ
ف
ش
ـاودة  التصــال بهــا مبــا�ةً.
الجتماعيــة وســوف تقــوم بمعـ
إ
وقــت ترغــب ي� التحـ ّـدث مــع الخصائيــة إ

فعل

إفعلي:

بالضافة إىل رقم الخط الساخن.
قومي بتوزيع مواد الـ  IECللفتيات إ

إسألي:

ف
ف
ش
ش
�ء ،ال 
هــل
لديكــم أيــة أســئلة؟ ســنكون هنــا ي� الدقائــق العــر القادمــة .إذا رغبتــم ي� التحـ ّـدث معنــا حــول أي ي
ف
تـ تـر ّددوا ي� التواصــل معنــا.

مالحظة للميسرة:
أ
ش
التال:
إذا لم يكن هناك وقت للقيام بالنشطة مع الفتيات ،إ�ح لهم ي

أحيانـاً تســتيقظ الفتيــات ف ي� الصبــاح وتشــعرن بالراحــة .ف ي� أحيــان أخــرى ،ال يشــعرن بالراحــة .قــد يعـن ي ذلــك أن شــيئاً
مــا يحصــل معهــن  أو حولهــن  ،خاصــة أن الفتيــات ف ي� عمركــن قــد يمــرون بالعديــد مــن التغيـ يـرات وقــد يختـ بـرن
اليوميــة.
ضغوطــات ف ي� حياتهــن
ّ
قد تمر هذه الفتيات بتحديات يردن التحث عنها لشخص ما ،ولكن ال يحدن بال�ض ورة الشخص المناسب.
ف
ـدرب لالســتماع إىل الفتيــات ف ي� مــكان آمــن وخــاص جـ ّـداً ،حيــث تســتطيع كل فتــاة أن تعـ ب ّـر
ي� برنامجنــا ،هنــاك شــخص مـ ّ
ش
�ء يقلقها.
عــن نفســها وتتحـ ّـدث عــن أي ي
أ
يقــدم النصيحــة أو الحلــول وال يطلــق أحــكام ،إنهــا تســاعد الفتيــاة ف ي�
إن الخصائيــة إ
الجتماعيــة ليســت شــخصاً ّ
ـلبيات الحــل أو الق ـرار الــذي قــد يــردن اتخــاذه.
التفكـ يـر
بإيجابيــات وسـ ّ
ّ
اليــام حــ�ن تقــام أ
أ
آ
أ
ف
ف
النشــطة .إن كنتــم
إن الخصائيــة إ
ي
الجتماعيــة موجــودة هنــا ي� المركــز أو ي� المــكان المــن خــال ّ
أ
بالنضمــام
تعرفــن فتيــات لديهــن مشــاكل وقــد يســتفدن مــن التحـ ّـدث مــع الخصائيــة إجتماعيــة ،تســتطعن إخبارهــن إ
ـا�ةً .بالمــكان أيض ـاً التواصــل مــع أ
أ
الجتماعيــة مبـ ش
الخصائيــة
إ
إىل أنشــطتنا أو القــدوم هنــا للتحـ ّـدث مــع الخصائيــة إ
الجتماعيــة عـ بـر الهاتــف ،أو خــارج أوقــات عمــل المركــز ،إذا كانــت الفتــاة ال ترغــب بالذهــات إىل المركــز أو إىل المــكان
إ
أ
آ
ش
الجتماعيــة عـ بـر الهاتــف  مبــا�ة.
المــن .كذلــك إذا هنــاك حالــة طارئــة قــد ترغــب الفتــاة بالتحـ ّـدث مــع الخصائيــة إ
ف
ن � الحصــول عــى الخدمــة ،بإمكانك ـن  
إذا كنتــم تعرفــن أيــة فتــاة غـ يـر قــادرة  عــى إ
التصــال بالخــط الســاخن وترغـ بـ� ي
ـ� نضــع خطــة لمســاعدتهن.
إخبارنــا عنهــا لـ ي
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إذا لــم تكــن قــادرة عــى النضمــام إىل أ
النشــطة ،بإمكانكــم إخبارهــا أنــه يكفــي أن تقــوم باالتصــال ف ي� أي وقــت ترغــب
إ
أ
التصــال بهــا مبـ ش
ـا�ةً.
الجتماعيــة وســوف تعــاود إ
التحـ ّـدث مــع الخصائيــة إ

فعل

إفعلي:

بالضافة إىل رقم الخط الساخن.
قومي بتوزيع مواد الـ  IECللفتيات إ
إسألي:

ش
ش
�ء ،ال 
العــر القادمــة .إذا رغبتــم ف ي�
هــل لديكــم أيــة أســئلة؟ ســنكون هنــا ف ي� الدقائــق
ّ
التحــدث معنــا عــن أي ي
ف
ت
دن  � التواصــل معنــا.
تــر ّد ي

ما يجب القيام به وما ال يجب القيام به أثناء تعريف إدارة الحاالت:

ما يجب القيام به

ما ال يجب القيام به

ـاركية عنــد تنفيــذ
	•
تفاعليـ أـة تشـ ّ
إســتخدم مقاربــة ف ّ
أ
النشــطة المذكــورة ي� العــى

	•ال تس ـ ّلط الضــوء عــى الفتيــات إذا تك ّلمــن عــن
ش
حســاس ف ي� المجموعــة
�ء ّ
ي
ش
	•ال تســتخدم لغــة
مبــا�ة ،اســتخدم جمــا ً
تبــدأ بـــ "مــا قــد تفعلــه الفتيــات "...بــدال ً مــن
أنــت"...
"مــا قــد تفعلينــه ِ

	•أطلــب النصيحــة والمســاعدة إذا لــم تشــعر
معينــة
بأنــك قــادر عــى إ
الجابــة عــى أســئلة ّ
	•إســتمع إىل أفــكار الفتيــات مــن دون إصــدار
أ
الحــكام
ت
ش
الــ� قــد
	•إســتخدم أمثلــة لــرح المفاهيــم ي
يصعــب عــى الفتيــات فهمهــا
	•كــن حياديّـاً ،ال تتجــاوب مــع مالحظــات الفتيات
بطريقــة متفاجــأة أو غـ يـر موافقة
	• شإ�ح للجميــع أنــه حـ ت ّـى لــو لــم تتمكــن الفتيات
مــن الحصــول عــى الخدمــة آ
الن ،فبإمكانهــن
الحصــول عليهــا ف ي� المســتقبل
أي مــن الفتيــات عــن أيــة حالــة
	•إذا ّ
تحدثــت ٌّ
مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي،
ن العتبــار مــا ســتقوله واشــكرها عــى
خــذ بعـ يـ� إ
ف
المشــاركة ولثقتهــا ي� المجموعــة ثــم اســتجب
لهــا باســتخدام جمــل عامــة" ،أحيان ـاً الفتيــات
يواجهــن مشــكلة "....تأ ّكــد مــن متابعــة حالتهــا
بعــد النشــاط.
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	•ال تحكــم عــى الفتيــات بســبب مشــاعرهن أو
أفعالهــن
	•ال تعطهــن معلومــات مــن دون أن تـ شـرح لهــم
الســتفادة منهــا
عــن أهميتهــا وكيــف بإمكانهــن إ
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.2

تحديد
الفتيات المراهقات

الدوات لتحديد الفتيات المراهقات بهدف محاولة تحديد الفتيات أ
يقدم هذا القسم أ
ال ثك� قابلية للتأثر.
ُ
أ
لذلك ،تتضمن القسام :

أ .معايير قابلية التأثر
ب .نشاطات تحديد الفتيات المراهقات
ت .خالصة أداة التقييم

أ .معايير قابلية التأثر

معايير قابلية التأثر

قابلية
أكبر للتأثر

قابلية
أقل للتأثر

	•الفتيات ت ز
الم�وجات
ت
ـوا� تـ تـراوح أعمارهــن بـ يـ�ن 15عام ـاً 18-عام ـاً (إحتماليــة أكـ بـر بعــدم
	•الفتيــات وخاصــة اللـ ي
اللتحــاق بالمدرســة ،بســبب الــزواج المبكــر)
إ
ت
اللوا� تعملن
	•الفتيات
ي
الحتياجات الخاصة
	•الفتيات ذوات إ
	•الفتيات ت
جتماعي�ن
ن
ن ال
ختصاصي�/
ال
العامل� إ
اللوا� تمت احالتهن من قبل إ
ي
ي
ي
ي
	•الفتيات يغ� الملتحقات بالمدارس(وخاصة ت
اللوا� تت�اوح أعمارهن يب�ن 11عاماً 13-عاماً)
ي
ت
اللوا� يفتقدن للدعم
	•الفتيات ت ي
اللوا� يعشن ضمن مجمعات
	•الفتيات ت ي
اللوا� ال يرافقهن أحد
	•الفتيات
ي
أ
	•الفتيات القاتنات مع أب عازب أو أم عزباء (خاصة مع الم العزباء)
	•الفتيات يغ� المشاركات ف ي� نشاطات أخرى

ب .نشاطات تحديد الفتيات المراهقات
أ
أ
ـاس مــن نشــاطات التحديــد
	•يُستحســن تطبيــق المنهــاج مــع الفتيــات الكــرث عرضــة للمخاطــر /للتأثــر .بالتـ ي
ـال ،إن الهــدف السـ ي
ت
ـا� هــن أكــرث عرضــة للتأثــر،
المذكــورة أدنــاه هــو تقييــم نســبة التأثــر لــدى الفتيــات بهــدف محاولــة تتحديــد تلــك الـ ي
ف
الجتماعيــة أو/و المتطوعـ يـ�ن وحلقــات التواصــل
	•قبــل البــدئ ي� تطبيــق هــذه النشــاطات ،مــن المفضــل التواصــل مــع العاملــة إ
داخــل المجتمــع الذيــن يعرفــون الفتيــات أ
الكــرث عرضــة للمخاطــر /للتأثــر
	•إن لــم تفلــح ف� تحديــد الفتيــات أ
الكــرث عرضــة للمخاطــر /للتأثــر وفقــاً
للمعايــر ،يُستحســن تطبيــق نشــاطات التحديــد
ي
ُ ف ي
أ
أ
ـه .ال داع لتطبيــق كل النشــطة ،بــل الفضــل أن تختــار النشــاطات حيــث تســتطيع المشــاركة
المذكــورة ي� القســم المرفــق نفسـ
ٍ
فيهــا أنــت والفتيــات.
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•مالحظة مهمة :ال تُعرف الفتيات عىل المنهاج خالل أو بعد النشاطات ألن بعض النشاطات قد ال يتم إختيارها.
ف
ت
ت
ـوا� تـ تـراوح أعمارهــن بـ يـ�ن 
ـوا� يتواجــدن ي� نفــس الفئــة العمريــة( اللـ ي
	•مــن المفضــل ممارســة النشــاطات مــع الفتيــات اللـ ي
11عامــاً )+14/13-لضمــان راحتهــن وتفاعــل أفضــل.
بالضافــة اىل تســجيل المالحظــات  حــول
	•عنــد ممارســة النشــاطات ،دون أعمــار وأســماء وعناويــن وأرقــام هواتــف الفتيــات إ
إجابــات الفتيــات ألن كل هــذه المعلومــات ستســجل ف ي� خالصــة أداة التقييــم (القســم س)
	•لتحديد الفتيات أ
الك�ث عرضة للمخاطر /للتأثر لتطبيق نشاطات التحديد ،يُمكنك:
 .1أن تســأل الفتيــات عــن أصدقائهــن (يمكنــك أن تســأل الفتيــات أحيانـاً عــن فتيــات أخريــات ال يلتحقــن بالمدرســة ،يعملــن،
مخطوبــات ،أو ت ز
م�وجــات)
 .2أن تسأل أ
المهات/النساء حول بناتهن/الفتيات
 .3أن تطرق باب تلو الباب
	• إن كنــت تعمــل ف ي� منظمــة لديهــا خدمــة ادارة الحالــة ،ولديــك عمــال إجتماعيـ يـ�ن إســألهم إن كانــوا ينصحــون بمشــاركة فتيــات
معينــة ف ي� الــدورة.

نشاط لكسر الجليد ( 5دقائق)
قولي:

كمــا تعلمــن ،نحــن (إســم المنظمــة) نُديــر (تكلــم عــن نشــاطات المنظمــة) بعــض النشــاطات مــع الفتيــات الموجــودات ف ي�
المركــز أو ف ي� أي مــكان آمــن آخــر ،ســنحاول اليــوم القيــام ببعــض النشــاطات والمناقشــات معـاَ لفهــم إحتياجــات وأوضاع
الفتيــات المراهقــات ولمعرفــة مــا اذا كان مــن الممكــن تطبيــق بعــض مــن هــذه النشــاطات معكــن أن كنـ تـ�ن راغبــات.

نشاط رقم :١

من أنت؟ ( ٣٠دقيقة)

الح� وأقالم الرصاص – أقالم تلوين  -نسخ من الصور الرمزية
المسلزمات :أقالم ب
الخطوات:

القالم الملونة و نسخ من الصور الرمزية (الموجودة ف� أ
	•وزعي أ
السفل) عىل الفتيات
ي
أطل� من الفتيات تدوين أسمائهن وأعمارهن ف ي� أعىل الصفحة
	• ب ي
ف
ف
ت
ال� يحبذن ممارستها ي� الفقاعة
أطل� منهن كتابة أو رسم ي� القلب شعورهن حالياَ ،ومن ثم كتابة النشاطات ي
	•ثم ب ي
الشــ�ئ الــذي يرمــز اىل هوايتهــن المفضلــة ،لونهــن
أطلــ� منهــن كتابــة أو رســم حــول النســخ مــن الصــور الرمزيــة ي
	•ثــم ب ي
يرغــ�ن تمضيــة الوقــت معهــم.
المفضــل ،إ
بالضافــة اىل إحاطــة الصــور الرمزيــة بأشــخاص يحبونهــن أو ب
ف
ض النشاط الذي تمارسه الفتيات ي� نفس الوقت
	•يُنصح بأن يُمارس الشخص المحا�
ـأل الفتيــات ان كــن يــردن مشــاركة الصــور الرمزيــة .ال تُلحــي عــى الفتيــات ليشــاركن  الصــور الرمزيــة
	•عندمــا ينتهــي الجميــع ،إسـ ي
ش
مــع المجموعــة .يُطلــب مــن الــذي يأخــد المالحظــات و ميــر الجلســة أن يُحاولــوا بطريقــة غـ يـر مبــا�ة تقييــم إن كان ثمــة
أصدقــاء للفتيــات ،إن كــن ت ز
م�وجــات ،إن كــن يعملــن ،إن كــن يذهـ بـ�ن اىل المدرســة ،لديهــن دعــم أو ليــس لديهــن مرافــق.
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مستند للتوزيع :من أنت؟
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نشاط رقم :٢

كيف تمضي يومك؟ ( ٣٠دقيقة)

الح� وأقالم الرصاص – أقالم تلوين  -أوراق A3
المسلزمات :أقالم ب
مالحظة للميسرة :

ن � التعبــر عــن أنفســهن بالكلمــات ،أن يســأل أ
يمكــن ميــر الجلســة إن كانــت الفتيــات ترغــ� ف
الســئلة
ي
ب
ي
ف
ن � التعبـ يـر عن أنفســهن بالكلمات ،أن
المدونــة أدنــاه .و يمكــن ميــر الجلســة  ،أان كانــت الفتيــات ال ترغـ بـ� ي
يُطبــق النشــاط المــدون أدنــاه .ستســاعد الســئلة و النشــاط  ميــر الجلســة ليكتشــف الوضــع إالجتماعــي
للفتيــات ان كانــت الفتيــات ف ي� المدرســة دونمــا الحاجــة اىل أن يســألهن.

أ
السئلة:

	•كيف ض
تق� الفتيات أيامهن عادة ف ي� هذا المجتمع؟
ي
ف
	•ماذا تفعل الفتيات عادة ي� الم�نز ل؟
ف
	•هــل هنــاك نشــاطات تمارســها الفتيــات خــارج المــنز ل؟ هــل تشــاركن الفتيــات ي� نشــاطات مــع
منظمــات أخــرى؟

فعل

إفعلي:

أعــط كل فتــاة ورقــة  A3مــع أقــام التلوين/أقــام الرصــاص واطلــب منهــن أن يرســمن بشــكل فــردي خريطــة تتضمــن
ـال :
رســم بيتهــا والمحيــط الــذي تذهــب اليــه مــع ذكــر التـ ي
ت
ـ� تمارســها داخــل المـنز ل :قــد تكــون هوايــة أو أي شـ يـ�ئ آخــر – حــاول مجــدداَ تقييــم بطريقــة غـ يـر
	•النشــاطات الـ ي
ـا�ة إن كانــت ت ز
مبـ ش
م�وجــة ،تعيــش مــع أهلهــا ،أو ليــس لديــه مرافــق وكيــف تمـض ي وقتهــا خــال النهــار.
	•النشــاطات ت
محــ�،
الــ� تمارســها خــارج المــنز ل ،اذا كان هنــاك أي  ،قــد تكــون ممارســة نشــاط مــع شــخص
في
ي
منظمــات غـ يـر الحكوميــة عالميــة ،أو ف ي� المدرســة  -حــاول مجــدداَ تقييــم بطريقــة غـ يـر مبـ ش
ـا�ة إن كانــت تشــارك ي�
تعليــم رســمي او غـ يـر رســمي.
إسألي:

ت
ت
ال� تؤمنها؟ ماذا عن المدرسة؟  هل هي مدرسة رسمية؟
ال� تمارسيها؟ ما هي
الخدمات ي
	• ما هي النشاطات ي
ف
	•عند إنتهاء الجميع ،يمكن للفتيات أخذ الدور ي� عرض رسوماتهن أن كان ذلك ال يسعدن .

ما هي برأيك إحتياجات الفتيات من عمرك؟ ( ١٠دقائق)
نقاط إرشادية لميسرة الجلسة :

	•الحاجــة هــي الشـ يـ�ئ الــذي قــد تطلــب الفتيــات الحصــول عليــه أو القيــام بــه للشــعور بالراحــة ويكــون لديهــا القابليــة للشــعور
بالسعادة.
أ
ـاول إعــادة توجيــه أجوبــة الفتيــات إلحتياجــات نفســية (أن يكــون لديــك أصدقــاء ،أن تكــون عــى عالقــة جيــدة مــع الهــل،
	•حـ ي
ف
القــدرة عــى التحــرك ،أن يكــون لديــك هوايــات أو أشــياء يتحمســون للقيــام بهــا )...يمكنــك القــول عندمــا كنــت ي� عمركــن،
ت
الهتمامــات المشـ تـركة ،الــخ..
ـا� أن يكــون لــدي أصدقــاء أتشــارك معهــم إ
كانــت مــن إحــدى إحتياجـ ي
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أسئلة توجيهية:

	•عندما كنت ف ي� سوريا ،ما هو النشاط الذي كنت تمارسينه ف ي� وفت فراغك؟ هل تودين ممارسة ذات النشاط هنا؟
ت
ال� تودين القيام بها؟
	•إذا قمنا ي
بتوف� المستلزمات  ،ما هي النشاطات ي
	•ما هي أ
ت
ترغب�ن تعلم القيام بها؟
المور
ال� ي
ي
	•اىل ماذا تحتاج الفتاة عندما تتعلق أ
المور بعالقتها مع أهلها؟
	•من الذي بإمكانه أن يساعد الفتاة إن أرادت التحدث؟ كيف يمكن مساعدتهن؟

ما هي المواضيع التي تعني الفتيات من أعماركن
بهدف مناقشتها أو التعرف اليها؟ ( ١٠دقائق)
نقاط إرشادية لميسرة الجلسة :

قــد تكــون المواضيــع متعلقــة بالتواصــل ،العالقــات ،الصداقــات ،الثقــة ،أو الثقــة بالنفــس .إن لــم تجــب الفتيــات ،حــاول طــرح
بعضـاً مــن أ
المثلــة ولكــن ليــس الكثـ يـر لـ تـرك المجــال للفتيــات ف ي� إبتــكار مواضيــع تهمهــم.
أسئلة توجيهية:

بنفس.
	•عندما كنت ف ي� أعماركن ،كنت مهتماً ف ي� حل المشاكل
ي
	•ما هي المعلومات/المواضيع ت
ال� تحتاجونها  لتصبحن قادرات عىل حل المشاكل بأنفسكن؟
ي
الهل أ
ال� تودن ممارستها  والتعرف أك�ث عليها لتحس�ن العالقة مع أ
ت
والصدقاء؟
ي
	•ما هي المهارات ي
ت
ترغ�ن القيام بها لتشعرن بمزيد من الراحة والثقة ؟
ال� ب
	•ما هي المهارات ي

النهاية

•إنهي المناقشة مع الفتيات بع� توجيه الشكر اليهن لمشاركتهن ف ي� النشاطات.
والنفتــاح ف ي� مشــاركتنا هــذه المعلومــات .كان
قــول :أود شــكر الجميــع للمواكبــة الفعالــة إ
• ي
أ
ت
ـ� تحبونهــا وتحبــون القيــام بهــا فرصــة جيــدة لتفهــم
التجمــع معكـفـن والتعــرف اىل الشــياء الـ ي
إحتياجاتكــن ي� حــال نــود القيــام بــأي نشــاطات مســتقبلية.
ن
أرقامهن
دو ن ي� أسماء الفتيات و
بهن إذا دعت الحاجة.
لتتمك� من إ
• ّ
ّ
التصال ّ
ي
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ت .خالصة أداة التقييم
أ
ف
ت
ت
ت
ـوا� كــن عــى
ـوا� تواجــدن ي� الموقــع نفســه :عـ بـر نشــاطات التحديــد ،الفتيــات اللـ ي
ســرفق بهــذه الداة معلومــات عــن الفتيــات اللـ ي
ت
ن الجتماعيـ ي ن
ـ� ،أو مــن قبــل موظفـ يـ�ن آخريــن ،أو مــن قبــل
الختصاصيـ يـ� إ
ـوا� أُحلــن مــن قبــل إ
معرفــة ســابقة بهــن ،أو الفتيــات اللـ ي
التصــال.
متطوعـ يـ�ن  أو حلقــات إ
ستسمح هذه أ
ت
الداة بأن يتوفر لك الئحة بالفتيات ت
واللوا� بمقدورهن حضور الجلسة،
اللوا� تم التعرف اليهن
ي
ي
ف
معاي� قابلية التأثر ،العمر ،ومعلومات عن الشخص .بناء عىل ذلك ،يُمكنك أن تُحدد إن كانت الفتيات
بما ي� ذلك ي
ت
اللوا� تم التعرف اليهن بحاجة أك�ث لهذا المنهاج.
ي
ف ي� بعــض المواقــع ،قــد ال تجــدن فتيــات أكــرث عرضــة للمخاطــر /للتأثــر ،ولكــن إحــرص عــى أنــك بحثــت جيــدا ف ي� الموقــع ،مــن
خــال:
 .1طــرح أســئلة عــى الفتيــات تخــص أصدقائهــن (يمكنــك أن تســأل الفتيــات أحيانـاً عــن فتيــات أخريــات ال يلتحقــن بالمدرســة،
يعملــن ،مخطوبــات ،أو ت ز
م�وجــات)
 .2أن تسأل أ
المهات/النساء عن بناتهن/الفتيات
 .3أن تطرق الباب تلو آ
الخر
مالحظة للميسرة :

حوال  25فتاة ف ي� المنهاج
	•يمكن تسجيل ي
	•يُنصــح تســجيل الفتيــات المنتميــات اىل ذات الفئــة العمريــة ( )13-11أو (أكــرث مــن  )14لضمــان نتائــج
تفاعــل أفضــل خــال التطبيــق.
	•إن ســألت الفتيــات اللـ ت
ـوا� لــم يتــم إختيارهــن عــن ســبب عــدم حضورهــم الجلســة ،يمكنــك القــول
ي
وا�ح نشــاطات الفتيــات أ
ئ
ـوا� ،ش
الخريــات أو الخدمــات المتوفــرة.
أن إالختيــارات تمــت بشــكل عشـ ي
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معلومات عامة:
إسم ميسرة الجلسة
الموقع
التاريخ
ُمدون المالحظات
عدد الفتيات
الفئة العمرية

تفاصيل التسجيل و معايير قابلية التأثر
اإلسم

العمر

رقم الهاتف

العنوان

معاييــر قابليــة
التأثــر
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المواضيع ،اإلحتياجات خطوات التنفيذ
أ
ت
ت
ـ� نشــأت عــن هــذه
ـ� أجرتهــا الفتيــات ،مــا هــي المواضيــع الساســية إ
وفق ـاً لنشــاطات التحديــد الـ ي
والحتياجــات الـ ي
المجموعــة؟

وفقاً للمناقشات ت
ال� أُجريت مع الفتيات ،هل الحظت ض�ورة معالجة أي مواضيع معهن خالل المنهاج؟
ي
( قضايــا الســامة المعروفــة ،مالحظــات حــول معــدل الثقــة بالنفــس للفتيــات ،مناقشــات مــع الح ـراس ،إهتمــام ف ي�
إكتســاب الحــرف اليدويــة ،الــخ)..

ت
م� يمكن للفتيات أن تشاركن ف ي� المنهاج؟

هل يستطيع الموظيفن تطبيق هذه النشاطات مع الفتيات ف ي� الوقت المحدد؟

نعم

كال

ت
م� سيتم المنهاج؟

خاص بالمنهج/المجموعة:

ت
مــا هــي التدخــات ت
ـ� ســيتم تنفيذهــا ،الوحــدات الخاصــة
المق�حــة ومــا هــي ب
الت�ي ـرات؟ مث ـا ً عــدد الوحــدات الـ ي
والموقــع ولمــاذا؟
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.٣

أداة جماعية لجلسة التقييم
قبل و بعد تطبيق المنهاج

عامة:
 -١معلومات
ّ

نصيحة للم ّيرس:
أ
أ
ميرس مساعد آخر المالحظات وأجوبة الفتيات.
الميرس بطرح أسئلة الداة بينما ّ
يدون ّ
من الفضل أن يقوم ّ

السم ٬رقم المجموعة أو المنطقة المتواجدة فيها المجموعة:
	• إ
	•الفئة العمريّة:
ت
المش�كات:
	•عدد
	•تاريخ جلسة التقييم قبل تطبيق المنهاج:
	•تاريخ جلسة التقييم بعد تطبيق المنهاج:
 -٢مهارات الحياة والممارسات:

لنع� عن مهاراتنا بع� التمثيل:
أ  -بّ
التعليمات:

منهن بدورها مهارة تجيد القيام بها.
	•أطلب من الفتيات الوقوف ضمن دائرة عىل أن ّ
تعدد ّكل واحدة ّ
ت
ـن ٬مثـ ًـا :أنــا أســمي هــدى وأجيــد الغنــاء٬
ـ� شــاركتها الفتــاة معهـ ّ
	•عــى المجموعــة إعــادة ذكــر المهــارة الـ ي
عــى الجموعــة أن تقــول إذًا :هــي أســمها هــدى وتجيــد الغنــاء.
أ
ـن يــردن القيــام بجولــة ثانيــة أي
ـألهن إذا مــا كـ ّ
	•عندمــا تنتهــي المجموعــة مــن الجولــة الوىل ٬يمكنــك أن تسـ ّ
مشــاركة المزيــد مــن المهــارات.
الجيــد ٬القــدرة عــى التعبـ يـر عــن النفــس مــن خــال الرســم٬
	•المهــارات ممكــن أن تكــون متع ّلقــة بالتواصــل ّ
البتــكار ٬حـ ّـل الـنز اع أو إتّخــاذ القـرار.
الرقــص أو الغنــاء ٬القــدرة عــى إ
القبل:
التقييم
ي
عدد الجوالت
(جولة واحدة
ً
مثل)

القبل:
التقييم
ي
المهارات
المذكورة

رات/التغ�ات
التطو
التقييم البعدي :تعليقات حول
التقييم البعدي:
ّ
يّ
ً
عدد الجوالت (ثالثة المهارات
(مثل :هل زادت المهارات أم ق ّلت؟
ش
جوالت ً
المذكورة
�ء ملفت بالمهارات
مثل)
هل كان هناك ي
ت
ال� ذكرتها الفتيات؟ إلخ).
ي
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ب  -كيف نتأقلم مع المشاعر:
التعليمات:

ف
ـن يحاولــن تطبيــق
ـن الوقــوف ي� حــال كـ ّ
ـن بعــض العبــارات واطلــب منهـ ّ
قــل للفتيــات أنّــك ســوف تق ـرأ عليهـ ّ
ف
اليوميــة.
ـن
ـن يعتمــدن تلــك التقنيــات ي� حياتهـ ّ
النصائــح المذكــورة أو الجلــوس إذا لــم يكـ ّ
ّ
العبارات هي التالية:

ف
أع� عن مشاعري بطريقة ّ
خلقة بع� الرسم ٬كتابة الشعر إلخ
	•عندما أكون حزينة أو ف ي� حالة غضب فأنا :ب ّ
ت
ئ
وأخو�
أصدقا�
	•عندما أكون حزينة أو ي� حالة غضب فأنا :أرصخ بوجه
ي
ي
	•عندما أكون حزينة أو ف� حالة غضب فأنا :أتنفّس ت
وأس�خي
ي
	•عندما أكون حزينة أو ف� حالة غضب فأنا :أحاول النوم ك أنىس سبب حز�ن
ي
ي
ي
	•عندما أكون حزينة أو ف ي� حالة غضب فأنا :أستمع إىل الموسيقى
ف
أغ� ف� ت
الغذائية (أي آكل ّ
أقل أو أك�ث من العادة)
عادا�
	•عندما أكون حزينة أو ي� حالة غضب فأنا :ي
ّ
ّ
ي
ي
ف
نفس مساحة كافية (كالذهاب ف ي� نزهة ً
مثل).
	•عندما أكون حزينة أو ي� حالة غضب فأنا :أعطي ي
الجاب ّية للسيطرة عىل المشاعر
الطرق إ
العبارة

الطرق الســلبية للسيطرة عىل
المشاعر

العبارات:

العبارات:

أع� عن مشاعري بطريقة ّ
خلقة بع�
	• ب ّ
الرسم ٬كتابة الشعر إلخ.
	•أتنفّس ت
وأس�خي.
	•أستمع إىل الموسيقى.
نفس مساحة كافية (كالذهاب
	• فأعطي ي
ي� نزهة ً
مثل).

التقييم القبلي:

أغ� ف� ت
الغذائية (أي
عادا�
ّ
ي
	• ي ّ ي
آكل ّ
أقل أو أك�ث من العادة).
	•أحاول النوم يك أنىس سبب
ن
حز�.
ي
ئ
أصدقا�
	•أرصخ بوجه
ي
ت
وأخو�.
ي
التقييم القبلي:

أذكر بجانب ّكل عبارة عدد الفتيات ت
اللوا�
ي
ي ّطبقن تلك العادة

أذكر بجانب ّكل عبارة عدد
ت
اللوا� ي ّطبقن تلك
الفتيات
ي
العادة

التقييم البعدي:

التقييم البعدي:
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التطو
تعليقات حول
ّ
يّ
(مثل :إزدياد ف� عدد الفتيات الوا�ت
ً
ي
ي
يط ّبقن عادات إيجاب ّية للسيطرة
عىل المشاعر)
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 -٣تحديد المواقع :أوافق أو ال أوافق:
التعليمات:

ف
ف
ـن ال 
ـن يوافقــن عــى العبــارات التاليــة ّإمــا الجلــوس ي� حــال كـ ّ
أطلــب مــن الفتيــات الوقــوف جامــدات ي� حــال كـ ّ
يوافقــن معهــا:
القبل :التقييم البعدي :التقييم البعدي:
التقييم ي
القبل :التقييم ي
ت
ت

العبارة

للسائة
تعرضت الفتاة إ
إذا ّ
أحدا تثق فيه
فعليها أن تب ّلغ ً

عدد الفتيات
عدد الفتيات
ت
ت
اللوا� يوافقن
اللوا� ال يوافقن
ي
ي
ت
ت
اللوا� جلسن
أو ي
اللوا� وقفن أو ي
جامدات

اللوا�
اللوا� عدد الفتيات ت ي
عدد الفتيات ت ي
اللوا�
اللوا�
ال يوافقن أو ي
يوافقن أو ي
جلسن
وقفن جامدات

تعليقات حول
التطورات\
ّ
التغ�ات
يّ

ف
يخص
ي� حال كان هناك ق أرار ّ
زواج الفتاة فمن الفضل أن
يأخذه عنها أشخاص أخرين
والقارب أو أ
كالهل أ
أ
الشقاء
بحيث أنّهم يعرفون ما
أ
الفضل لها

 -4األصدقاء:
التعليمات:

	• فعــل :اطلــب مــن الفتيات رســم صــورة تمثلهــن وأصدقائهن (أصدقــاء ي ن
فعلي�) .يمكنهن أن يرســمن أنفســهن  
ين
الفعلي�.
ف ي� منتصــف ورقــة فارغــة ،أو رســم أي رمــز يمثلهــم .ثــم اطلب منهــن أن يرســمن أصدقائهــن
•قــول :ينعيــد نفــس النشــاط ف ي� نهايــة تطبيــق المنهــاج .ســنجمع الرســومات اليــوم ف ي� نهايــة النشــاط  ،وســوف
نحتفــظ بهــا .بعــد تطبيككــن لنفــس النشــاط بعــد نهايــة تطبيــق المنهــاج ،ســنعيد رســوماتكن لكن.
•مالحظــة للميــر :الهــدف مــن هــذا النشــاط هــو تحديــد عــدد أصدقــاء كل مــن الفتايــات ،واكتشــاف مــا اذا
سـ ي ز
ـريد هــذا العــدد ف ي� نهايــة المنهــج.
ن
ـو� قــادرة عــى قيــاس التغـ يـر ف ي� عــدد
اطلــب مــن الفتيــات أن يضعــن اســمهن ورمزهــن (اذا يتذكرنــه) ،يك تكـ ي
ن
دو� هــذه المعلومــة عــى االداة.
أصدقــاء الفتيــات ي
بــ�ن بدايــة تطبيــق المنهــاج ونهايتــه .ي
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الدرامية:
لنعبر عن مهاراتنا
-٥
ّ
ّ
النشاط االخير ،ال حاجة لتدوين أرقام أو معلومات
التعليمات:

ت
الميرس.
	•أطلب من الفتيات الوقوف ضمن دائرة إ
ال� سوف يقولها ّ
والستماع ّ
جي ًدا للعبارات ي
يتضمــن
	•عــى الفتيــات أن يقمــن بالتعبـ يـر عــن الجمــل التاليــة مســتخدمات لغــة الجســد ونـ بـرة الصــوت (قــد ّ
وضعيــة الجســد ٬إســتخدام درجــات مختلفــة مــن الصــوت أي من
ذلــك إســتخدام تعابـ يـر الوجــه ٬التغيـ يـر ف ي�
ّ
العــى إىل أ
أ
ال ن
د�).

العبارة
ن
أع� وأرصخ إسمي بصوت مرتفع أمام المجموعة
يمكن� أن ب ّ
ي
ن
يمكن�
ون�ة الصوت:
التعب� عن عدد من المشاعر مستخدمة لغة الجسد ب
ي
ي
	•السعادة
	•الحماس
	•التفاجئ
	•الغضب
	•لقد تلقيت هدية للتو
	•لقد سمعت نبأ ساراً
	•لقد سمعت شيئاً مضحكاً جداً
	•أنت متعبة جداً

خاصة بالتقييم البعدي فقط:
 -٦أسئلة
ّ
التعليمات:

أ
ـن مــن القيــام بالتقييــم
ـن والتمكـ ّ
أطــرح عــى الفتيــات الســئلة التاليــة بهــدف معرفــة طابــع المنهــج عليهـ ّ
ت
ـوا� شــاركن بــه:
ـي لمنهــج الدرامــا اللـ ي
النوعـ ّ
ف
	•أك�ث ما أحببته ي� الدراما كان:
أحبه ف ي� الدراما كان:
	•ما لم ّ
ف
تغي�ه ي� المنهاج أو الجسالت هو:
	•ما ّ
أفضل ي
ف
أهم ما تع ّلمته ي� الدراما كان:
	• ّ
ف
	•شعوري قبل المشاركة ي� المنهاج:
	•شعوري بعد المشاركة ف ي� المنهاج:
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.٤

تقسيم
المجموعات

تتضمن الفقرة التالية ألعابا وطرقا ُمسلية لتقسيم الفتيات إىل مجموعات عمل .
ف
ـات عنــد تقســيم الفتيــات ،إذ أنهــن ت
يع�ضــن أحيانـاً مبديــن رغبتهــن ي� التواجــد مــع فتيــات
تواجــه ميــرة الجلســة صعوبـ ٍ
ف
ـال توفــر هــذه النشــاطات
أخريــات أقــرب إليهــن  أو رغبتهــن ي� عــدم التواجــد مــع إحــدى الفتيــات ضمــن المجموعــة .بالتـ ي
ت
ـ� ينتمــون اليهــا.
طريقــة جيــدة لعمليــة التقســيم وممتعــة للفتيــات بحيــث تــرف اللعبــة أنظارهـ ّ
ـن عــن المجموعــة الـ ي
تعت� بعض هذه النشاطات ممتعة وقد تستخدم كعامل منشط أو كآلية لكرس الحواجز.
عالو َة عىل ذلك ،ب

لعبة الحيوان
النوع

تقسيم المجموعات

المواد

ملصقات تتضمن مالحظات

المدة

 4دقائق

الخطوات

.1

.2
.3
.4
.5
.6
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محفز

ت
الــ� تتضمــن
1
ي
التحضــر :قــم بتدويــن أســماء الحيوانــات عــى الملصقــات ي
مالحظــات .حيــوان واحــد عــى كل ملصــق .قــم بتدويــن عــدد الحيوانــات كمــا
عــدد المجموعــات .عــى ســبيل المثــال (إن كنــت بحاجــة اىل أربــع مجموعــات
تتألــف مــن ثــاث مشـ تـركات ،عليــك اختيــار أربعــة حيوانــات (عــدد المجموعــات)
ت
المشــركات ف ي� كل
ثــم اكتــب إســم كل حيــوان عــى ثالثــة ملصقــات (عــدد
مجموعــة)
ً
ً
2عــى كل فتــاة أن تختــار ملصقــا واحــدا ثــم تفتحــه وتقــرأه مــن دون إخبــار
أ
الخريــات عــن مضمونــه.
المــدون إســمه عــى
3تقــوم الفتيــات بتقليــد أصــوات وح ـركات جســم الحيــوان ُ
الملصــق
ت
اللــوا� يتشــاركن الحيــوان نفســه أن ينضممــن إىل المجموعــة
 4عــى الفتيــات
ي
نفســها ولكــن مــن دون تكلــم  .
يتعــ�ن عــى كل مجموعــة تقليــد صــوت
5عندمــا تتشــكل المجموعــات كلهــا ،
ي
الحيــوان لــ� تكتشــف الفتيــات أ
الخريــات الحيــوان الخــاص بالمجموعــة .
ي
ف
ت
التال.
ال� سيعملن ضمنها ي� النشاط ي
6أطلعهن عىل هذه المجموعات ي
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ا لعد
النوع

تقسيم المجموعات

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

دقيقتان

الخطوات

ت
الــ� تريدهــا  ،أطلــب مــن الفتيــات القيــام بالعــد
1 .1وفقــاً لعــدد
المجموعــات ي
ت
التسلســ� حــى الرقــم  3عــى ســبيل المثــال (إن كنــت بحاجــة إىل ثــاث
ي
مجموعــات) ،أثنــاء التنقــل مــن أحــد جوانــب الغرفــة إىل الجانــب آ
الخــر .
ت
اللــوا� ييتشــاركن
2 .2ســتذكر كل فتــاة رقمهــا بصــوت عــال .أطلــب مــن الفتيــات
ي
الرقــم نفســه الجلــوس مــع بعضهــن ضمــن المجموعــة نفســها .

ملصقــات ملونــة تتضمن مالحظات
النوع

تقسيم المجموعات

المواد

ملصقات ملونة تتضمن مالحظات – قبعة أو وعاء

المدة

دقيقتان

الخطوات

ت
ـ� تريدهــا ،ضــع ف ي� القبعــة أو الوعــاء ألوانــا مختلفــة
1 .1وفقـاً لعــدد المجموعــات الـ ي
مــن  الملصقــات المتضمنــة مالحظــات  .إن كنــت تريــد ثــاث مجموعــات مؤلفــة
ـاركت�ن  ،ضــع ثالثــة ألــوان مختلفة مــن  الملصقــات المتضمنــة مالحظات
مــن متشـ ي
 ،واثنـ يـ�ن  مــن كل لــون مــن  الملصقــات المتضمنــة مالحظــات .
2 .2ســتختار الفتيــات  الملصقــات المتضمنــة مالحظــات مــن القبعــة أو الوعــاء مــن
دون معرفــة اللــون .
3 .3الفتيات ت
اللوا� يتشاركن لون  الملصقات نفسه يكن ضمن المجموعة نفسها.
ي
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فتيات جديدات
النوع

تقسيم المجموعات

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

دقيقتان

الخطوات

ـوا� لــم يعملــن معـاً هــذا أ
أطلــ� مــن الفتيــات اللـ ت
الســبوع أو اليــوم أو منــذ البــدء  
ي
بي
ف
ـال .
بالمنهــاج (وفقـاً للمجموعــة) أن يعملــن ســويا ي� النشــاط التـ ي

ا لتشا به
النوع

تقسيم المجموعات

المواد

ال يوجد

المدة

دقيقتان

الخطوات

كاسر الجليد

ـوا� يتشــاركن الحــرف أ
ت
الول مــن أســمائهن الوقــوف معـاً  ثــم
ـ� مـ
ـن الفتيــات اللـ ي
أطلـ ب ي
ف
المشــاركة ي� المجموعــة نفســها .
ت
الــ� لديــك –
مالحظــة للميــرة :يمكنــك مالءمــة
التعليمــات وفقــاً للمجموعــة ي
أ
بإمكانــك معرفــة أنهــن يتشــاركن الحــرف الول مــن إســم الشــهرة أو تالحــظ بــأن الكثـ يـر
بــ�ن المجموعــات
منهــن يرتديــن اللــون نفســه  .لــذا
حــاول إيجــاد نقــاط التشــابه ي
ي
لتتمك ـن ي مــن عمليــة تقســيمهن .

سلطة الفواكه
النوع
المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

دقيقتان

الخطوات
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أطل� من الفتيات تشكيل دائرة تقف أنت ف ي� وسطها .
 1 .1ب ي
2 .2أعطــي لــكل فتــاة حبــة مــن الفواكــه  ،وإن كنــت بحاجــة إىل ثــاث مجموعــات
أعطــي فاكهــة للمجموعــات الثــاث.
3 .3أطل� من الفتيات ت
اللوا� يحملن الفاكهة نفسها أن يقفن سوياً  .
ي
بي

دليــل ألعــاب
كســر الجليد
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.٥

دليل ألعاب
كسر الجليد

العنوان
تبديل األشخاص
صوت الحيوان
ماذا أفعل؟
ما الذي تغير؟
الضحك على الكرسي
إفعل العكس
تحية خالقة
مهرجان الفاكهة
لعبة اإلسم
أين قريني؟
الكذبة والحقيقة
ماذا لو؟
تطابق البطاقات
١

فونغو بينغو
تجميد اإلطار
سلطة الفاكهة
أنت األفضل
قالت تسنيم
تبادل الوجوه
المشي على أنماط مختلفة

٢

خفيف كالريشة وثقيل كالصخرة

٣

 .١يوجد تعديل للفتيات بعمر  13-11سنة
تكيف حر من:
ّ .٢

Ruggieri V., Fabrizio M. E., Seminar on posture and gaze.
Chair of Clinical Psycho-physiology, Faculty of Psychology, University La Sapienza, Rome, 1995.

 .٣نفس المرجع
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العنوان
من القائدة؟
الكتابة بالجسم
لعبة الحيوان
العد حتى سبعة
تكرار الحركات
مقايضة األماكن حسب اللباس(الريح تعصف)
األسماء والصفات
لعبة "نعم وكال"
كستنا كستنا بوف
فلفل وفالفل
الثلج والنار
لعبة التطابق
الباراشوت
دندوشي
جمل ماشي
األرنب والفهد والسلحفاة
نحت التمثال
ف ّتحي يا وردة ،ضمي يا وردة
طاقية
طاق طاق
ّ
أو كوبيتا
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ألعاب كسر الجليد والمحفزات
اللعــاب ألســباب مختلفــة ،بمــا فيهــا مســاعدة أ
تســتعمل الميــرات أ
الشــخاص عــى معرفــة بعضهــم البعــض وزيــادة مســتويات
الطاقــة والحمـ ّـاس وتشــجيع بنــاء المجموعــة أو حمــل أ
الشــخاص عــى التفكـ يـر ف� موضــوع معـ ي ّ ن
ـ�.
ي
أ
ويطلــق عــى أ
اللعــاب الـ ت
الرتيــاح ف ي� محيــط معـ ي ّـ�ن إســم ألعــاب
ـ� تسـ أـاعد الشــخاص عــى التعـ ّـرف عــى بعضهــم البعــض وعــى إ
ي
كــر الجليــد .وعندمــا يبــدو الشــخاص تعبـ يـ�ن وبحاجــة إىل ُدفعــة مــن الطاقــة لمســاعدتهم عــى اســتعادة ت
ال�كـ ي ز
ـر ،نســتعمل مــا
أ
الحيــان يكــون هــذان النوعــان مــن أ
و� بعــض أ
أ
ف
اللعــاب متقاطعـ يـ�ن بأهدافهمــا.
يُسـ ّـمى باللعــاب أو النشــطة ُ
المح ِّفــزة .ي
أ
المح ِّفــزة الـ ت
ـ� تـ ّـم اختبارهــا مــع مجموعــات مختلفــة
يحتــوي هــذا الدليــل عــى ف أنــواع مختلفــة مــن ألعــاب كــر الجليــد والنشــطة ُ
النشــطة ي مــن أد ّلــة أخــرى أ
ـض أ
للنشــطة المح ّفــزة� ،ف
مــن الفتيــات المراهقــات ي� لبنــان (فتيــات لبنانيــات وســوريات) .واُ ِخــذت بعـ
ت ي
آ
حـ يـ�ن طـ ّـورت الفتيــات أنفســهن والمســؤوالت ف ي� برنامــج الفتيــات المراهقــات البعــض الخــر منهــا .ويمكــن للمي ـرات أن يخــرن
أ
ت
ـن ببعــض التوجيــه
ـ� يرونهــا أكــرث مالءمــة لهدفهــن ومحيطهــن
ّ
المحدديــن .وهــذا المــر ي ّتســم بالمرونــة ،ونأمــل تزويدكـ ّ
تلــك الـ ي
الخــاص بـ ّ
ـكل مجموعــة عمريــة أثنــاء تطبيــق هــذه النشــاطات.
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تبديل األشخاص
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 5دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4
.5

محفز

أطل� من الفتيات تشكيل دائرة .
 1بي
ش
2كل فتاة لديها �يكة بجانبها .
ف
بأكف
3عندما تقول ميرسة الجلسة " اليد ي� اليد" يجب عىل الفتيات أن يضعن أكفّهن ّ
ش�يكاتهن .
4عندما تقول ميرسة الجلسة " الظهر عىل الظهر" يجب عىل الفتيات أن يقفن وظهورهن
تقابل بعضها البعض  ،وما إىل ذلك
أ
ش
5عندما تقول ميرسة الجلسة "تبديل الشخاص" يجب عىل الفتيات أن يبدلن �يكاتهن .

صوت الحيوان
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4

محفز

أطل� من الفتيات أن يفكرن بصمت ف ي� الحيوانات المفضلة لديهن.
 1بي
أك�
أخ�ي الفتيات أن يُنظمن أنفسهن بالتدريج (من دون كالم) بد ًء من ب
2بعد ذلك ب
الحيوانات إىل أصغرها .
3يُمكن ألعضاء المجموعات القيام بحركات وإصدار  أصوات الحيوانات .
أ
ت
ال� اختاروها ،وتأكدي
4بعد إ
أطل� من العضاء التنقل وقول أسماء الحيوانات ي
النتهاء ،ب ي
أك� الحيوانات إىل أصغرها.
من عملية تنظيم أنفسهن بالتدريج بد ًء من ب

101

منهج مهارات الحياة عرب الدراما واملرسح

ماذا أفعل؟
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4

محفز

ت
المش�كات
أطل� من
وأطل� من متطوعة أن تغادر الغرفة .
 1بي
الوقوف ضمن دائرة ب ي
ق
ت
عىل با� المجموعة أن يخ�ن وظيقة للمتطوعة مثل سائقة ،صاحبة متجر ...،الخ
2
ي
ت
ت
ت
ال� اخ�نها .
3يُطلب من المش�كات أن يُقلدن الوظيفة ي
ف
4يُطلب من المتطوعة الدخول إىل الغرفة والوقوف ي� وسط الدائرة ومحاولة اكتشاف
ت
بالشارة  .
ال� تُلمح لها إ
الوظيفة ي

ما الذي تغير؟
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٥-١٠دقيقة

الخطوات

.1
.2
.3

.4
.5
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محفز

1قسمي المجموعة إىل خط�ن واطلب من أ
العضاء الوقوف قبالة بعضهم.
ي
"المتغ�ات" و يُطلق عىل الخط "ب" إسم " المراقبات"
2يُطلق عىل الخط "أ" إسم
ي
ف
ٌّ
المتغ�ات
ن تعمل  كل من "
ح�
3يُطلب من " المراقبات " أن يدرن ظهورهن
ي
ن � ي
ي
لدقيقت� ي
أ
عىل القل .
ش�ئ واحد ف ي� شكلها
"
ي
عىل تغي� ي
أ
المتغ�ات " عدم تصعيب المر عىل "
أطل� من "
ي
نصيحة اىل ميرسة الجلسة :ب ي
تغي� أشياء تُالحظ بسهولة .
المراقبات " و ي
أ
ت
المتغ�ات " (لتصعيب المر أطلب
ال� قامت بها "
4عىل " المراقبات " ذكر
ي
ي
المتغ�ات ي
دقيقت�ن ) .
المتغ�ات ف ي�
منهن ذكر
ي
ي
أ
المتغ�ات " و " المراقبات " .
5قومي بتبديل الدوار يب�ن "
ي
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الضحك على الكرســي
النوع

كاسر الجليد

المواد

كرس
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4

محفز

1ضعي كرسياً ف ي� وسط الغرفة .
عىل الكرس بالضحك  .
 2شإ�حي للمتشاركات وجوب عدم قيام الفتاة الجالسة
ي
أ
ق
ت
المش�كات الواحدة تلو الخرى أن
با�
أطل� من المتطوعة الجلوس
عىل الكرس ومن ي
ي
 3بي
عىل الكرس .
يُحاولن  إضحاك الشخص الجالس
ي
4الشخص الذي يُضحك الشخص الجالس يأخذ مكانه .

إفعل العكس
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

.1
.2
.3

.4

محفز

اطل� من الفتيات التنقل ف ي� أرجاء الغرفة و ملء المساحات الفارغة  .
 1بي
 2شإ�حي لهن التعليمات أثناء التنقل .
لهن أنه كلما تلفّظت بكلمة عليهن قول عكسها .عىل سبيل المثال :اركض= امش/
 3شإ�حي َّ
غن أو ارصخ/ال تتحرك=ارقص
تكلم= كن صامتاَ /كن صامتاَ= ِّ
أ
تزودهن ببعض الكلمات ،عىل سبيل
مالحظة إىل ميرسة الجلسة :من الفضل ان أ ّ
أ
ج�ها للخريات تسهيال 
المثال :اركض= امش ،إسمح لهن بممارسة تلك الفعال ثم ي ّ
لحفظها .
الختيارات إلضفاء المزيد من المرح  .
مكنك أيضاً إضافة إ
4يُ ِ
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ماذا أفعل؟
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

104

محفز

أطل� من الفتيات أن يتنقلن بصمت ضمن مساحة للعب واضحة المعالم .
 1بي
ف
أطل� منهن إراحة أكتافهن
أطل� منهن ملء كل الفراغات والتنقل ي� إ
 2بي
التجاهات كافة ثم ب ي
وترك أيديهن حرة .
الع�ن وعندما أقول "توقفن" ف ّتشن عندئذ عن شخص
قول :إبدأن ببطء بعملية تواصل ي
 3ي
وتشاركن أسماءكن وابتكرن طريقة يغ� تقليدية إللقاء التحية عىل بعضكن  .وعليكن ابتكار
أصوات واضحة وحركات أو كلمة لديها قافية ويمكنكن ترديدها عندما يُطلب منكن ذلك .
4عند
قول  "توقفن "
أطل� منهن التنقل ثم ي
انتهاء الجميع من ابتكار أساليب التحية ،ب ي
آ
قول :الن فتشن عن شخص جديد وابتكرن معه طريقة أخرى يغ� تقليدية إللقاء التحية
 5ي
أ
ن
الثا� وأيضا ما
النتهاء تنقلن
 .وعند إ
مجدداَ وتذكرن هوية الشخص الول  والشخص ي
ف
كانت الطريقة المعتمدة ي� إلقاء التحية عىل كل واحدة منهن .
واطل� منهن إيجاد شخص ثالث والقيام معها بالنشاط نفسه ،ثم
6ثم ي
قول  :توقفن ب ي
اطل� منهن التنقل مجددا .
بي
أ
ت
ت
ال� التقي�ن 
وىل
ال
الفتاة
إيجاد
عليكن
واحد
أقول
وعندما
،
لقاء
كل
رقم
سأذكر
:
قول
 7ي
ي
ف
بها ،ثم قلن اسمها برسعة وكررن معها الطريقة نفسها ي� إلقاء التحية .وعندما أقول
ن
الثا� ،وهكذا دواليك  .
اثنان ،عليكن
ايجاد الشخص ي
أ
ت
 8قومي بخلط الرقام وتكرارها مرات عدة ح� الشعور بأن المجموعة قد أصبحت
عفوية وممتعة .
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مهرجــان الفاكهة
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

محفز

ت
ال� يحبونها ،أو قسمي الفتيات إىل
أطل� من الفتيات أن يتجمعن بجسب الفاكهة ي
 1 .1ب ي
عىل صنف  مع�ن من الفاكهة.
التفاق
وأطل� من كل مجموعة إ
ي
مجموعات ب ي
تأث�ات
كلمت�ن أو ثالث ،و/أو أصوات و ي
قص�ة(من ي
أطل� من كل مجموعة إيجاد أغنية ي
 2 .2ب ي
صوتية) ثم الرقص عليها (نمط حركة إيقاعية لمجموعتهن ) .
ف
وأطل� من كل مجموعة تقديم أداء بسيط .ثم
 3 .3ي
ترص� بصفتك قائد لفرقة موسيقية ب ي
ابدأي بالخلط يب�ن مجموعات الفاكهة(عىل سبيل المثال المانغا والموز  ،بحيث تقوم
المجموعات المدعوة سوياً بتقديم أ
الداء ف ي� الوقت عينه  ،ومن وقت اىل آخر ارصخي
حاول اكتشاف أو
قائلةً "مهرجان الفاكهة"  بحيث
تقدم مجموعة الفاكهة أداءها سوياً .ي
ن
كو� خالقةً !
القيام تب�تيبات غريبة ي
وتغ�ات  .ي

لعبة اإلسم
النوع

كاسر الجليد

المواد

صغ�ة ،موسيقى
طابة ي

المدة

 10دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4

محفز

الميسة من الفتيات الوقوف ف ي� دائرة؛
1تطلب ّ
ت
2ترمي الفتيات الطابة لبعضهن البعض طوال ف�ة وجود الموسيقى؛
ت
تعرف عن نفسها
ال� بحوزتها الطابة أن ّ
3ما أن توقف ّ
الميسة الموسيقى ،عىل الفتاة ي
الحال إذا أمكن)؛
(السم والهواية والشعور
إ
ي
للتعب� عن نفسها والتكلم.
عىل الميسة أن تضمن الفرصة لكل فتاة
4
ي
ّ
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أين قريني؟
النوع

كاسر الجليد

محفز

المواد

ملونة أو قصاصات ورق مرقّمة
أوراق مالحظات ( )Post Itأو قصاصات ورق ّ

المدة

 25دقيقة

الخطوات

.1
.2
.3
.4

ت
الميسة ورقة مالحظات واحدة ّ
عىل ورق�
لكل فتاة (حيث تحصل فتاتان
ّ 1
توزع ّ
ي
مالحظات من نفس اللون /أو إن كان ليس لديك أوراق ملونة ،بإمكانك ،عوضاً عن ذلك،
ترقيم المالحظات)
الميسة من المشاركات البحث عن الشخص الذي بحوزته ورقة مالحظات من
2تطلب ّ
ذات لون ورقته (أو ذات الرقم)؛
السم
الثنان بعضهما ،عليهما أن يشاركا أربعة تفاصيل عن نفسهما (مثال إ
 3تم� وجد إ
المفضل)
والسن والهواية والطعام
ّ
ئ
ثنا� أن يشارك معلوماته مع المجموعة.
الميسة من كل ي
ّ 4ثم تطلب ّ

الكذبــة والحقيقة
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ٢٠دقيقة

الخطوات

.1
.2
.3
.4
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محفز

أ
عىل الرض إذا أمكن؛
الميسة من كافة الفتيات الوقوف ف ي� دائرة ّثم الجلوس
1تطلب ّ
التفك� بثالث معلومات عن نفسها؛ معلومتان صحيحتان وواحدة
2تطلب من ّكل فتاة
ي
خاطئة؛
3عىل كل فتاة أن تشارك هذه المعلومات الثالث (وفق أي ترتيب كان) مع المجموعة؛
ف
و� نهاية كل جولة ،تكشف الفتاة أي
ّ 4
تصوت المجموعة عىل أي معلومة تظ ّنها كاذبة ،ي
معلومة كانت فعال ً خاطئة

املالحق

ماذا لو؟
النوع

كاسر الجليد

المواد

أسئلة استبعاد (راجع الملحق)ّ ،قبعة أو علبة

المدة

 ٢٠دقيقة

الخطوات

محفز

عىل الرض وتضع كافة أ
أ
السئلة ف ي� علبة أو
الميسة من الفتيات الجلوس ف ي� دائرة
1 .1تطلب ّ
ّقبعة.
والجابة عليه.
2 .2تتناوب الفتيات النتقاء سؤال من العلبة إ
ف
التخل عن دورهن أو انتقاء سؤاال ً مختلفاً ي� حال لم يكن يردن
3 .3مالحظة :يمكن للفتيات
ي
الجابة عىل السؤال.
إ

فونغــو بينغو
النوع

كاسر الجليد

محفز

المواد

ورقة بينغو ،أقالم

المدة

 ٢٠دقيقة

الخطوات

الميسة كل فتاة ورقة بينغو لتعبئتها.
1 .1تعطي ّ
الفتيات ف� الغرفة ف� محاولة تحديد الفتيات ت
اللوا� تنطبق عليهن المواصفات ال�ت
2 .2تدور
ي
ي
ي
ي
عىل ورقة البينغو .وأول فتاة تكمل عموداً أو ص ّفاً تكون هي الرابحة.
3 .3وعليهن أن يرصخن فونغو بينغو.
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تطابــق البطاقات
النوع

كاسر الجليد

المواد

أقالم ،أوراق مالحظات الصقة

المدة

 ٢٠دقيقة

الخطوات

.1
.2
.3
.4
.5

محفز

توزع الميسة لكل فتاة ت
برسية
ّ 1
ّ
ي
ورق� مالحظات الصقة ،وتطلب منها أن تكتب عليها ّ
اسمها وشيئاً فريداً عنها ،مثال( :سارة – تحب الطعام الحار)؛
أ
2عند انتهاء الفتيات ،تطلب الميسة  منهن خلط أ
ف
الوراق ووضعها عىل الرض ي� الوسط؛
ّ
ّ
3عندها ،تطلب الميسة من كل فتاة أن تأخذ دورها لمطابقة فتاة واحدة مع ش
ال�ء
ّ
ي
للهتمام الخاص بها.
المث� إ
الفريد أو ي
4يمكن للمجموعة أن تقول لها إذا كانت صائبة أم ال ،ثم ننتقل إىل الفتاة أ
الخرى ال�ت
ي
حان دورها ،وهكذا دواليك ت
تتم مطابقة ّ
الكل).
(ح� ّ
أ
5للفتيات أ
طي الوراق ووضع
الصغر س ّناً ،يمكننا إجراء النشاط ذاته ،إنما
ّ
نطلب  منهن ّ
ف
السم ف ي� وعاء ش
وعاء آخر .وعىل كل فتاة اختيار اسم واحد وشيئاً
إ
و"ال�ء الفريد" ي� ٍ
ي
فريداً واحداً وأن ترى إذا كانا يتطابقان.

تجميد اإلطار
النوع
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كاسر الجليد

محفز

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

الميسة من الفتيات التحرك حول الغرفة وانتظار تعليماتها؛
1 .1تطلب ّ
تحركاتهن
الميسة شيئاً مثال" :كرة القدم" ،وتطلب عندها من الفتيات تجميد ّ
2 .2وتقول ّ
ت
ال� قالتها ؛
بطريقة تم ّثل الكلمة ي
ف
ت
ت
ال� تخطئ ي� الحركة.
ال�
ّ
 ال تجمد حركتها أو ي
3 .3وتخرج من اللعبة الفتاة ي

املالحق

ســلطة الفاكهة
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4

محفز

الميسة للفتيات اسم فاكهة ( 3أو  4فواكه مختلفة بحسب حجم المجموعة)،
1تعطي ّ
ال�تقال ،إلخ.
مثال الفراولة ،الموز ،الليمون الحامض ،ب
الميسة اسم فاكهة معينة ،عىل 
الميسة من الفتيات إ
الستماع بانتباه :ي
ح� أن تذكر ّ
2تطلب ّ
ت
ُ
عط�ن هذه الفاكهة تبديل الماكن؛
كافة الفتيات
اللوا� أ ي
ي
تبدل مكانها تخرس.
3آخر فتاة ّ
أ
الميسة سلطة فاكهة ،عىل الفتيات ك ّلهن تبديل الماكن.
4وعندما تقول ّ

أنت األفضل
النوع

كاسر الجليد

المواد

ورقة وأقالم ،علبة أو ّقبعة

المدة

 ٢٠دقيقة

الخطوات

.1
.2
.3
.4

محفز

ن صغ� يت�ن وتطلب منها رسم دائرة
ورقت� ي
الميسة لكل فتاة ي
1تعطي ّ
أ
يسارهن والمر
2تكتب الفتيات شيئاً لطيفاً (صفة ،كلمة إيجابية) عن الفتاة الموجودة إىل
ّ
الفتات�ن عىل الورقة).
ذاته عن الفتاة الموجودة إىل يمينهن (مع أسماء
ي
3ثم تضعن أ
الوراق ف ي� العلبة.
أ
عال للمجموعة.
4يمكن
للميسة (أو لفتاة إذا تطوعت) أن تقرأ الوراق بصوت ٍ
ّ
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قالت تسنيم
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 15دقيقة

الخطوات

محفز

ف
والستماع بانتباه للتعليمات؛
الميسة من الفتيات الوقوف ي� دائرة إ
1 .1تطلب ّ
الميسة مثالً" :قالت تسنيم اركعي أو ضعي يديك عىل أسفل ظهرك" ،إلخ،
 2 .2ي
ح�ن تقول ّ
الميسة" :ضعي يديك عىل أسفل
عىل الفتيات أن يفعلن ما قالته
تسنيم .أما إذا قالت ّ
أ
ظهرك" ،عىل الفتيات ّأل يقمن بذلك لن تسنيم لم تقل ذلك!
3 .3وتستمر اللعبة ت
ح� تربح فتاة واحدة.

تبادل الوجوه
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4
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محفز

وضعية بجسمها لزميلتها عن يمينها.
1تبدأ إحدى الفتيات وتقوم بحركة بوجهها أو
ّ
وضعية الوجه والجسم ،ثم تستدير بدورها لجهة زميلتها عن
2وتقوم زميلتها بتقليد
ّ
وضعية جسديّة مختلفة.
يمينها وتقوم بحركة وجه أو
ّ
3وتستمر اللعبة ت
وضعيات جسديّة.
ح� تقوم كافة الفتيات بحركات وجه أو
ّ
�ث ت
تتحسن الفتيات ف ي� هذه اللعبة.
4بإمكانك القيام
ي
بجولت�ن أو أك  ،ح� ّ

املالحق

المشــي على أنمــاط مختلفة
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4
.5

٤

محفز

1أطل� من الفتيات خلع أحذيتهن وجواربهن وتحسس أ
الرض بأرجلهن.
ّ
بي
بالم� ف
ش
أطل�
أطل�
ثم
دائرة.
�
يبدأن
أن
  منهن
يمش�ن عىل 
أن
  منهن
يتخيلن أنّهن ي
ّ
فّ
ّ
ي ي
 2بي
ّ بي
مجدداً،
أنماط أرض مختلفة ،عىل الرمل ،والرمل الساخن ،ثم ي� المياه ،ثم عىل الرمل ّ
وعىل الحجارة ،والوحول ،والجليد ،والورق ،والقماش والفراش ،إلخ.
أطل� من الفتيات أن ت
يق�حن أنماط أرض مختلفة أو أشياء
3أثناء القيام بالتمرين ،ب ي
يمكنهن ش
جداً،
تمش�ن عىل رمال حارة ّ
الم� عليها؛ ق ّلدي الحركة بكامل الجسد وكأنك ي
ي
مثال القفز.
أ
ف
ش
الحساس
بالرتياح عند
الم� ي� الماء أو عىل الشياء الناعمة ،أو إ
4أظهري إحساساً إ
ي
بالنزعاج عند ش
الم� عىل الحجارة.
إ
ي
ش
والحساس
5
ب�ء ناعم ولطيف قبل العودة إىل نقطة البدء إ
أنهي التمرين بالفراش ،أو ي
أ
بالرض مرة أخرى.

تكيف حر من:
ّ .٤

Ruggieri V., Fabrizio M. E., Seminar on posture and gaze.
Chair of Clinical Psycho-physiology, Faculty of Psychology, University La Sapienza, Rome, 1995.
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خفيــف كالريشــة وثقيل كالصخرة
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4
.5

تكيف حر من:
ّ .٥

محفز

  منهن أن
أطل� أ ّ
أطل� من الفتيات أن ّ
 1بي
يتخيلن الريشة تقع فأمامهن وأن يراقبنها ،ثم ب ي
تط� من جديد وأن ينفخن تحتها ي� محاولة منعها من الوقوع عىل الرض
يتخيلنها ي
ّ
لدقيقة كاملة.
بأنفسهن خفيفات كتلك الريشة.
يتجولن ف ي� الغرفة وأن يشعرن
ّ
أطل� من الفتيات أن ّ
2ثم ت ب ي
وأطل�
  منهن أن يطرن مثل
جداً ،مثال ورقة ي
ثم اق�حي شيئاً آخراً خفيفاً ّ
ّ
صغ�ة ،ب ي
أ
الصغ�ة.
الوراق
ي
3ثم إسأل إذا كانت أحداهن تريد ت
الستمرار
اق�اح شيئاً آخر ًا خفيفاً (مثال البالون) ،مع إ
ي
اق�حي آ
ان ف
ت
وكأنكن جميعاً وشاحات.
التحرك
ن
ال
الغرفة.
�
ّ
بالدور ي
أ
ت
ت
ح�ن طائرات،
وأطل� من الفتيات إعطاء الفكار كل مرة .وقد تق� ي
4اق�حي أشيا ًء يزداد ثقال ً ب ي
ف
وفشاراً ،وكرات قفز ،ومهلبية ،وغراء ،إطار /دوالب ،وقطعة خشب ،وشجرة ي� مهب
كب�ة وثقيلة لدرجة أنهن تعجزن عن الحركة.
وأخ� ًا صخرة ي
كب�ة ،ي
الريح ،وحجارة ي
ف
 5ت
أطل�
وم� أصبحت الفتيات جامدات ي�
تحسس مدى ثقلهن،
ّ
ّ
  منهن ّ
وضعية الصخرة ،ب ي
ثم ت
بالنتقال من ذاك الشعور وأن يعدن إىل أنفسهن وأن يحركن
اق�حي عليهن أن يبدأن إ
وأطل�
أصابعهن وأيديهن
  منهن
ّ
وأذرعهن وأصابع أقدامهن وأرجلهن ،إلخ .بروية .ب ي
ف
التجاهات.
تمطيط كامل أجسامهن ي� كافة إ

Ruggieri V., Fabrizio M. E., Seminar on posture and gaze.
Chair of Clinical Psycho-physiology, Faculty of Psychology, University La Sapienza, Rome, 1995.
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من القائدة؟
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

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

محفز

ت
المش�كات ف ي� دائرة .وتتطوع فتاة للخروج من الغرفة.
1تقف
ق
با� المجموعة "قائدة" .وعىل القائدة أن تقوم بسلسلة أفعال ،مثل
2بعد
خروجها ،تختار ي
ق
�ض
با� المجموعة بنقل حركاتها.
التصفيق وال ب أرضاً برجلها،
إلخ ،وتقوم ي
أ
ف
تخم�ن من يقود الفعال.
3تعود المتطوعة إىل الغرفة وتقف ي� الوسط وتحاول ي
4وتحمي المجموعة القائدة عن طريق عدم النظر إليها.
أ
ف
يتم "القبض عليها".
5وعىل القائدة أن ي
تغ� الفعال ي� تف�ات منتظمة من دون أن ّ
تنضم إىل الدائرة وتخرج القائدة السابقة من الغرفة
ن تحدد    المتطوعة القائدة،
ح� ّ
 6ي
ّ
لتسمح للمجموعة باختيار قائدة جديدة.

الكتابة بالجســم
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4

محفز

ت
ال ي ز
نكل�ية أو الفرنسية.
ال� يو ّدن تع ّلمها باللغة إ
 1ي
إسأل الفتيات عن الكلمة ي
كيفية تهجئة الكلمة بع� استخدام حركات كاملة لليدين والجسم.
2أظهري للمجموعة ّ
3من ثم تحاول كل المشاركات القيام بذلك معاً.
4يمكنك إعادة هذا التمرين أك�ث من مرة الخطوات.
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لعبة الحيوان
النوع

كاسر الجليد

المواد

ورقة ،أقالم

المدة

 5دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4

محفز

مرري قصاصات من الورق لكل واحدة من المجموعة.
ّ 1
أكت� إسم حيوان عىل كل قصاصة ( 3إىل  4حيوانات كحد أقىص بحسب حجم
 2بي
المجموعة).
أ
تعدي إىل ثالثة ،عىل كل شخص أن يصدر صوت
ّ 3
وزعي الوراق عشوائياً وبعد أن ّ
خاصته.
لك يجد بقية أفراد مجموعة الحيوانات ّ
الحيوان المكتوب أعىل ورقته ي
ت
ال� تجد كامل أفرادها.
 4تفوز المجموعة الوىل ي

العدّ حتى ســبعة
النوع
المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ٧دقائق

الخطوات
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كاسر الجليد

محفز

أ
ف
بالعد.
1 .1تجلس المجموعة ي� دائرة ويبدأ أحد الشخاص ّ
آ
العد إىل الرقم سبعة،
العد بالتسلسل .عند وصول ّ
2 .2ومن ثم يكمل ّكل شخص تلو الخر ّ
بالعد من الرقم  1من جديد.
التال ّ
يبدأ الشخص ي
للشارة إىل االتجاه الذي يجب أن
بعد رقم ،يستخدم يديه إ
3 .3عندما يقوم كل شخص ّ
ّظ�ن 
تغي� إ
التجاه فيجب أن نبقى متيق ي
يكمل منه العد ،أي يمكن ي

املالحق

تكرار الحركات
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

محفز

1 .1يقف الجميع ف ي� دائرة.
2 .2يبدأ أحد أ
الشخاص بالتصفيق .عىل الشخص الذي يقف عن يمينه أن يصفّق يديه ثم
أ
خ� بتصفيق يديه ثم القفز
يم�ن هذا ال ي
يقفز (مثالً) ،ومن ثم يقوم الشخص الذي عن ي
وإضافة حركة جديدة.
ت
ال� تم القيام بها ويضيف حركة أو فعال ً جديداً .يستمر
ّ 3 .3
يكرر كل شخص الحركات ي
التكرار حول الدائرة إىل أن يكون كل شخص قد أخذ دوراً.

مقايضة األماكن حســب اللباس
(الريح تعصف)
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4

محفز

أطل� من المشاركات الوقوف ف ي� دائرة.
 1بي
أ
أ
ف
ت
اللوا� يرتدين اللوان ذاتها أو
2يقف أحد الشخاص ي� وسط الدائرة ويطلب من الفتيات
ي
الحذية بمبادلة أ
الكسسوارات أو أ
أ
الماكن.
ال� تقف ف� وسط الدائرة بمبادلة أ
ت
الماكن أيضاً ،مما تي�ك فتاة واحدة
ي
3كما تقوم الفتاة ي
بدون مكان تقف فيه.
ف
ت
ال� تبقى من دون مكان ي� الدائرة بتكرار هذا التمرين مستخدمة أنواع
4تقوم الفتاة ي
مختلفة من المالبس  .
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األسماء والصفات
النوع

كاسر الجليد

محفز

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

1 .1تفكر المشاركات بصفة لوصف شعورهن أو أنفسهن.
2 .2عىل الصفة أن تبدأ بالحرف نفسه كما أسماءهن ،مثالً" ،أسمي لمياء وأنا لطيفة" ،أو
"اسمي سمر وأنا سعيدة".
أ
ت
تفس الصفة.
ال� ّ
3 .3وفيما يقلن السماء ،يمكنهن تمثيل الحركة ي

لعبــة "نعم وكال"
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ٧دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4
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محفز

قسمي الفتيات إىل أزواج.
ّ 1
ش
أطل� من كل فتاة أن تطلب من �يكتها سؤاال ً يحمل إجالة نعم أو كالّ.
 2بي
ش
الكلمت�ن نعم أو كال بل أن تحاول استعمال طرق مختلفة
3عىل ال�يكة أال تستخدم
ي
أ
عىل السئلة.
للجابة
إ
أ
أطل� منهما تبديل الدوار.
4عندما تخرس إحدى الفتيات ،ب ي

املالحق

كســتنا كستنا بوف
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4

محفز

أطل� من الفتيات التنقل حول الغرفة والقيام بحركات سخيفة.
 1بي
تقول�ن "كستنا كستنا بوف".
منهن أن يجمدن عندما ي
أطل� ّ
 2بي
تضحكينهن بكافة الطرق الممكنة.
حاول أن
 3ي
ّ
ح�ن يجمدن ،ي
آ
ت
ت
ال� استطاعت عدم الضحك ح� الخر مسؤولة عن أن تقول " كستنا كستنا
4تكون الفتاة ي
ف
ضحك الفتيات ي� الجولة الثانية.
بوف" ،وتحاول أن تُ ِ

فلفل وفالفل
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4

محفز

ن وأطل�
قسمي الفتيات إىل
بعضهن.
  منهن أن يقفن ف ي� الصف ويواجهن
ي
ّ
ّ
ّ 1
مجموعت� ب ي
أ
2اطلقي عىل المجموعة الوىل اسم "فلفل" وعىل الثانية اسم "فالفل".
أ
ت
كث�اً .عىل المجموعة الوىل أن
اخ�ي الفتيات قصة
كلم� فلفل وفالفل ي
ي
 3ب
تستعمل�ن فيها ي
ن
ن تقول�ن "فالفل".
ح� ي
تقول�ن فيها "فلفل" والمجموعة الثانية ي
تنح� عند كل مرة ي
ي
كب�ة ،أعيدي الكلمة
القصة
اخبار
أثناء
الفتيات
ارباك
حاول
(قول فلفل وفالفل برسعة ي
ي
 4ي
�ث
ذاتها أك�ث من مرة ،إلخ )...بحيث تصبح اللعبة مس ّلية أك .
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الثلج والنار
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4

محفز

ين
مجموعت� :الثلج والنار.
قسمي الفتيات إىل
ّ 1
2عىل مجموعة الثلج أن تمسك بمجوعة النار ،أو العكس.
أ
خ�ة أن تجمد
ح�ن تمسك فتاة من مجموعة الثلج بفتاة من مجموعة النار ،عىل هذه ال ي
 3ي
ف
وتتوقف عن الحركة .أما ي� حال حصل العكس ،عىل الفتاة من مجموعة الثلج أن تذوب.
ال� ذابت أن تعود إىل حالتها أ
ت
ت
الصلية ف ي� حال قامت فتاة
ال� تجمدت أو ي
4يمكن للفتاة ي
من مجموعتها بلمسها لتحريرها.

لعبــة التطابق
النوع
المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات
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كاسر الجليد

.1
.2
.3
.4

محفز

متطوعة الخروج من الغرفة.
أطل� من ف ّ
 1بي
ئ
ثنا� أن يتفق عىل حركة.
ّ 2
وأطل� من كل ي
وزعي الفتيات ي� أزواج ب ي
ئ
ت
ال� اتفق عليها.
أطل� من الفتيات التحرك حول الغرفة ،وعىل كل ي
ثنا� أن يقوم بالحركة ي
 3بي
طابق كل زوج يقوم بالحركة ذاتها.
4عىل المتطوعة أن تُ ِ

املالحق

الباراشوت
يز
يمكنك القيام بها إضافة إىل
طقس للمجموعة
*مالحظة :لعبة الباراشوت ليست لعبة لكرس الحواجز أو
ِ
التحف� ،هي بمثابة ٍ
ف
ت
ن
بشكل منتظم.
ال� ي
تلتق� بها ٍ
ألعاب كرس الحواجز ي� أول كل جلسة ،للمجموعات ي

النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 5دقائق

الخطوات

.1
.2
.3

.4
.5

محفز

كن يعرفن ما هو الباراشوت.
إسأل الفتيات إن ّ
1ف ي
ت
تصور الباراشوت ،يمكنك رسمه أو اق�اح
 2ي� حال كان من الصعب جداً عىل الفتيات ّ
قماش المظلة مكانه.
لك نتمكن من فتحه ،علينا رسم
قول" :بما أن الباراشوت مطوي ،سوف نقوم بفتحه .ي
 3ي
�نز
ن
قريب�ن أحدهما من االخر .ثم ن ل ونفتحه من جهة واحدة ومن ثم من الجهة
خ ّط ي� ،ي
أ
الخرى ،ومن ثم نفتحه بشكل واسع وندوس عليه .الباراشوت دائري الشكل .نبدأ من
لك يكون ّ
لكل م ّنا مث ّلث
بالكث� من الخيوط ي
وسطه ي
(أش�ي إىل الوسط كما إىل الخيوط) ي
ولكل مث ّلث لون".
أ
ن
"لو� هو
إسأل الفتاة بجوارك" :ما هو لونك" أو مع الفتيات الصغر سناً يمكنك القول ي
 4أ ي
الصفر ،ما هو لونك؟"
قول" :سيكون هذا الباراشوت/هذه المظلة معنا كل
5عندما تقول كل الفتيات ف ّ
ألوانهن ،ي
الوقت .سنعود إليه/إليها ي� نهاية نشاطنا وسوف نغلقه/ها".
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تنظيف الباراشــوت وإغالقه
يز
يمكنك
طقس للمجموعة
*مالحظة :لعبة تنظيف الباراشوت وإغالقه الباراشوت ليست لعبة لكرس الحواجز أو
ِ
التحف� ،هي بمثابة ٍ
ت
ن
بشكل منتظم.
بها
تلتق�
ال�
للمجموعات
أعاله
القيام بها إضافة إىل ألعاب كرس الحواجز ي ف� نهاية كل جلسة ،إىل جانب النشاط
ي
ٍ
ي

النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 5دقائق

الخطوات

.1

.2
.3

.4

120

محفز

ف
لهن" :قبل
وقول ّ
أطل� من الفتيات الوقوف ي� دائرة عىل حدود أ ّ
مثلثهن عىل الباراشوت ي
 1بي
ت
ال� تجعله ثقيالً .فبتنظيفه،
إغالق الباراشوت علينا تنظيفه ،فعليه ي
الكث� من الشياء ت ي
أ
أ
سن�ك عليه أ
نتأكد من أننا ت
الشياء الجيدة لنها خفيفة :سن�ك المور الخفيفة ونزيل
أ
المور الثقيلة".
منهن أن
أطل� من الفتيات الوقوف عىل حدود الباراشوت ،عىل مث ّل ّ
أطل� ّ
 2بي
ثهن .ثم ب ي
ن
ويزلن الثقل عن
جسمهن
ويغط� كل
تتخيلن أنهن يأخذن اللون منه ويستحممن به،
ي ّ
َ
ّ
ّ
الباراشوت.
وكأنهن يحملن شيئاً ثقيال ً للغاية .إسحبنه
بيديهن
أطل� من الفتيات أن يرفعن الباراشوت
ّ
ّ
 3بي
أ
أ
ش
بالعد معاً بصوت
إىل العىل وإىل السفل ،ع� مرات ،إلزالة كل الثقل ،فيما تقمن ّ
عال ،والحساس وكأن أ
�ث
الشياء عىل الباراشوت قد أصبحت أخف وزناً أك�ث وأك  ،ومن ثم
ٍ إ
أ
أعدنه إىل الرض.
ف
ف
ف
ن
عىل طر� الباراشوت،
بعضهن البعض
أطل� من الفتيات الوقوف ي� صف يّ� ،ي� مواجهة
ّ
ي
 4بي
ف
وطيه ووضعه ي� مكان آمن.
ومن ثم قمن بلفّه معاً ّ

املالحق

دندوشي
النوع

كاسر الجليد

محفز

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

ش
"دندو�".
أطل� من فتاة واحدة أن تتطوع وتكون
ي
 1 .1ب ي
ف
بعضهن البعض ،و البدء
أطل� من الفتيات ك ّلهن الوقوف ي� دائرة وإمساك أيدي
ّ
 2 .2ب ي
ش
ش
دندو�":
بالم� ضمن الدائرة فيما يغ ّن ي�ن "أغنية
ي
ي
3 .3الفتيات" :تريال ال تريال ال تريال ال ال ال ،هاي!"
 4 .4ش
تسمحن ل بالدخول؟"
دندو�" :هل
ي
ي
5 .5الفتيات" :ما اسمك؟"
 6 .6ش
دندو�" :سنفورة"
ي
اذه� (كش كش سنفورة) ،تريال ال تريال ال تريال ال ال ال ،هاي"
7 .7الفتيات" :كال ،كال ،ب ي
 8 .8ش
تسمحن ل بالدخول؟"
دندو�" :هل
ي
ي
9 .9الفتيات" :ما اسمك؟"
ش
 1010ش
دندو�!"
دندو�" :
ي
ي
ش
تعال واختاري واحدة
دندو� ،أين
1111الفتيات" :أهال ً أهال ً
ِ
اختفيت؟ اختفيت هنا ،هنا؟ ي
ي
ولكن ال تفتحي عينيك!"
ش
ش
وتكررن اللعبة
عىل دندو� أن تختار إحدى الفتيات لتتطوع وتأخذ دور
1212ثم
دندو� ّ
ي
ي
أك�ث من مرة.
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جمل ماشي
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 15دقيقة

الخطوات

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

محفز

ف
جيداً إىل التعليمات؛
الميسة من الفتيات الوقوف ي� دائرة واالستماع ّ
تطلب ّ
ن
ش
أيديهن عىل 
ما�" ،ومع كل جملة ،عىل الفتيات أن يضعن
ّ
تغ� ّ
الميسة "جمل ي
عندها ي
تش� الجملة.
مختلف أنحاء
أجسامهن بحسب ما ي
ّ
الميسة ارباك الفتيات بقول جملة ووضع يدها عىل الجزء الخطأ من جسمها.
تحاول ّ
عىل الفتيات عدم نقل الحركة الخطأ وإال يخرسن.
تستمر اللعبة إىل أن تربح فتاة واحدة.
التال إذا أرادت ذلك.
تكون جائزتها قيادة النشاط ي
ش
ش
ش
ش
شا�"
ما� _
عالمما� – جيت ّ
أضمه – فتح تمو – خطف ي
ي
ما� " :جمل ي
أغنية جمل ي

األرنب والفهد والســلحفاة
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4
.5

122

محفز

1حركة أ
الرنب هي القفز وحركة الفهد هي الركض وحركة السلحفاة هي التحرك عىل مهل،
و"اجمدن  "FREEZE -هي إليقاف الحركات ك ّلها.
ف
ف
طرف من الغرفة ،والهدف هو الوصول إىل خط النهاية.
صف ي� ٍ
2تقف الفتيات ي� ٍ
الميسة باللعبة حيث تقول اسم أحد الحيوانات وعىل الفتيات القيام بالحركة
3تبدأ ّ
الخاصة بذلك الحيوان.
ف ّ
 4ي� حال قيام الفتاة بالحركة الخطأ ،عليها العودة إىل أول الصف.
5أول فتاة تصل إىل خط النهاية تكون الفائزة.

املالحق

نحت التمثال
النوع

كاسر الجليد

محفز

المواد

ين
للعين�
وشاح أو عصابة

المدة

 15دقيقة

الخطوات

أطل� من متطوعة الخروج إىل خارج الغرفة.
 1 .1ب ي
فتات�ن التطوع والقيام بشكل بجسمهما وعدم التحرك ،كما التمثال.
أطل� من ي
 2 .2ب ي
العين�ن قبل دخولها الغرفة ،وعليها لمس
3 .3عىل المتطوعة خارج الغرفة أن تكون معصوبة
ي
ن
ين
تمثال�  .
تخمن من هما
الفتات�ن بشكل ي
ي
التمثال� ،وعند االنتهاء عليها أن ّ

فتحــي يا وردة ،ضمي يا وردة
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4

محفز

أطل� من الفتيات الوقوف ف ي� دائرة ،يداً بيد.
 1بي
ف
أطل� من فتاة واحدة أن تتطوع للوقوف ي� الوسط.
 2بي
تغن�ن "ضمي يا وردة"،
3تبدأ كل الفتيات بالغناء "ف ّتحي يا وردة ،ضمي يا وردة" .وعندما ي
أ
تغن�ن 
عىل الفتيات التحرك إىل المام نحو وسط الدائرة (قريباً من المتطوعة) ،وعندما ي
عليهن التحرك بعيد ًا عن وسط الدائرة وبعيد ًا عن المتطوعة.
"فتحي يا وردة"،
ّ
ف
 4ف� النهاية ،ت
يخ�ن المتطوعة ي� وسط الدائرة.
ي

أ
ضمي يا وردة ،هون ن
ن
حبيت
الغنية :ف ّتحي يا وردةّ ،
نزل� يا امي ،هون ّ
ي
خ� ،هون ي
بوس� ي ي
الخياطة.
شوكوالته ،هون بيت ّ
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طاق طاق طاقية
النوع

كاسر الجليد

المواد

ّقبعة

المدة

 ١٠دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4

محفز

أطل� من الفتيات الجلوس ف ي� دائرة.
 1بي
ش
وتم� حول الفتيات.
القبعة
اطل� من فتاة واحدة أن تكون متطوعة .عليها أن تمسك ّ
ي
 2بي
ش
بالم� حول الدائرة ّثم تقوم
طاقية" ،تقوم المتطوعة
3تبدأ الفتيات بالغناء "طاق طاق ّ
ي
ن
ت
تغ� الفتيات آخر
أن تتوقّف
وتضع ّ
ال� تكون خلفها عندما ي
القبعة عىل رأس الفتاة ي
أ
كلمت�ن من الغنية.
ي
المساك بالمتطوعة فيما تحاول المتطوعة الجلوس مكان
4عىل الفتاة أن تقف وتحاول إ
الفتاة.

أ
حول واركب عالفرس.
طاقية،
ي
طاقيت�ن بع ّل ّية ،رن رن يا رجسّ ،
الغنية :طاق طاق ّ

أوه كوبيتا
النوع

كاسر الجليد

المواد

ش
ال �ء
ي

المدة

 ٥دقائق

الخطوات

.1
.2
.3
.4

124

محفز

أطل� من الفتيات الوقوف ف ي� دائرة.
 1بي
ف
2تقول كل فتاة "أوه كوبيتا" بنا ًء عىل كيف تشعر اليوم أي ي� حال كانت سعيدة ،بإمكانها
غناؤها .وإذا كانت تعبة ،بإمكانها التثاؤب.
اق�حي بعض الطرق لتنفيذها �ف
3بعد أن تكون كل فتاة قد حصلت عىل دورها ،ت
ي
المجموعة ،مثال الصوت الخائف أو الغناء أو الغضب أو السعادة ،إلخ.
4أعطي الفتيات الفرصة أيضاً ت
 الق�اح بعض الطرق المختلفة لقولها.

املالحق

الملحق
بطاقات األسئلة

الك�ى
إذا ربحت الجائزة ب
ين
تفعل�؟
ماذا

لك فرصة لقاء
إذا تث ّنت ِ
ف
أي شخص ي� العالم من
يكون؟

لك الفرصة
إذا أتيحت ف ِ
بأن ش
تعي� ي� حقبة
ي
تاريخ ّية مع ّينة أي حقبة
تختارين ولماذا؟

لك الفرصة
إذا أتيحت ِ
تر� حيواناً أي حيوان
أن ب ي ّ
تختارين ولماذا؟

أي مهارة حيات ّية تشعرين
بحاجة إلكتسابها؟
أنّك
ٍ

لك الفرصة
إذا أتيحت ِ
أن ت
تس�جعي يوماً من
حياتك أي يوم تختارين
ولماذا؟

لك الفرصة أن
إذا أتيحت ف ِ
تغ�ي شيئاً ي� شخصيتك
يّ
تغ�ين ولماذا؟
ماذا ي ّ

ما هي المهنة ت
ال�
ي
تتم َّن ي ن� أن تمارسيها ف ي�
المستقبل؟

برنامجك
ما هو
ِ
المفضل؟
ّ

من هو مثلك أ
العىل ف ي�
ِ
الحياة؟

أ
ت
ال� ال
ما هي الشياء ي
يمكن أن تغفريها؟

ين
ين
إجابيت�
صفت�
أذكري
يّ ن
ين
لديك.
وأخرت�
سلبيت� ِ

المفضل
من هو ممث ّل ِك
ّ
المفضلة؟
ّلتك
ّ
أو ممث ِ

أخ�ينا حادثة مضحكة
ب
أحد
معك أو مع ٍ
جرت ِ
تعرفينه (دون ذكر
اسمه).
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تستخدم
يدها ن
اليم�

تحب الهرر

لديها ث
أك�
من ثالثة
أخوة شبان

لم تركب
طائرة من
قبل

تتع ّلم لغة

التقت
بشخص
ٍ
مشهور

تحب
ال ّ
الشوكوالتة

ركبت عىل
دراجة نارية
من قبل

ركبت عىل
حصان من
قبل

تستخدم
يدها
اليرسى

تعرف
العزف عىل
آلة موسيقية

ج ّيدة ف ي�
مادة الفنون
(الرسم
أ
والشغال
اليدوية)

حرة
مساحة ّ

ابنة وحيدة

ال تأكل
اللحوم

تجيد لعبة
رياضية

ليس لديها
حساب
فايسبوك

ال تجيد
السباحة

تحب الكالب
ّ

لونها
المفضل هو
ّ
أ
الحمر

تم التجميع من قبل فريق عمل برنامج الفتيات المراهقات ،ضمن فريق حماية ي ن
وتمك� المرأة -لجنة إالنقاذ الدولية ،لبنان.
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