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دليل الجلســات التوعوية حول
الصحة النفســية المخّصصة للشباب

يحتــوي هــذا الدليــل علــى خمســة جلســات توعويــة تتمحــور حــول االضطرابــات النفســية ذات االولويــة عنــد الشــباب. ينصــح 
باســتخدام هــذا الدليــل مــن قبــل االختصاصييــن فــي العمــل االجتماعــي أو العامليــن فــي مجــال التوعيــة الصحيــة المدّربيــن 

علــى الطــرق التفاعليــة للتوعيــة. 

ان الجلســات المطروحــة هــي جلســات تفاعليــة بحيــث يختبــر الشــباب المعلومــات عــن طريــق العمــل وليــس التلقيــن. 
لذلــك مــن الضــروري اتبــاع الخطــوات المذكــورة فــي هــذا الدليــل واالســتعانة بالشــرائح المحضــرة كمــا هــو ملحــوظ. يرجــى 

ــل المعلومــات التــي ســيتم مشــاركتها مــع الشــباب. االنتبــاه علــى أن الشــرائح  ليســت أســاس الجلســة بــل هــي تكّم
تهــدف كل جلســة الــى زيــادة الوعــي عنــد الشــباب حــول الموضــوع المطــروح وكيفيــة الوقايــة منــه أو تحديــد العــوارض أو 
تقديــم المســاعدة. فــي حــال تــم اكتشــاف حالــة بيــن المشــاركين، يجــب علــى ميّســر الجلســة الرجــوع الــى دليــل »الصحــة 
النفســية والدعــم النفســي االجتماعــي – دليــل تدريــب االختصاصييــن فــي العمــل االجتماعــي )مخصــص للشــباب(« لتحديــد 

الحالــة والعمــل علــى ادارتهــا أو إحالتهــا. 

القواعد األساسية
قبــل البــدء فــي مناقشــة الجلســات، مــن المهــم االتفــاق مــع المشــاركين أو تذكيرهــم ببعــض القواعــد األساســية للجلســات. 
هــذا األمــر ضــروري ألن المناقشــة قــد تتطــرق إلــى مواضيــع شــخصية أو حساســة وقــد يكــون أحــد المشــاركين قــد مــّر بخبــرة 
شــخصية صعبــة ومــن المرّجــح أن يتشــارك المشــاركون مشــاعرهم وآرائهــم ضمــن الحــوارات. لذلــك مــن المهــم إنشــاء 

بيئــة آمنــة لهــذا الموضــوع وذلــك عبــر االتفــاق علــى قواعــد أساســية مناســبة تتضمــن:
أن ال يســأل أحد أســئلة شخصية.  •

اقتــراح اســتخدام تقنيــات التباعــد عنــد التحــدث عن خبرة شــخصية مثل: التحدث عن »صديق...«، »شــخص أعرفه ...«  •
بدالً من التحدث عن نفســك أو إعطاء أســماء.  

الحق في اســتخدام كلمة »PASS« أو عدم إبداء الرأي  أو االجابة على ســؤال معّين.  •
أن لــكل فــرد الحــق في إبداء الرأي ومشــاركة أفكاره.  •

المحافظة على الســرية وعدم تناقل الخبرات خارج اطار الجلســات.  •

مــن المهــم االحتفــاظ بنســخة مــن قائمــة القواعد األساســية المتفق عليها للرجوع إليها خالل الجلســات.
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الجلسة األولى: االكتئاب
أهداف الجلسة:

أن يحدد المشــاركون آثار الوصمة على االشــخاص الذين لديهم اضطرابات نفســية  •
أن يعّرف المشــاركون االكتئاب  •

أن يعدد المشــاركون عوارض االكتئاب  •
أن يحدد المشــاركون طرق العالج ووســائل المســاعدة  •

أن يحــدد المشــاركون دورهــم فــي تقديم المســاعدة لمن تظهــر عليه عوارض االكتئاب  •

المواد والتحضير:
اختبــار قبــل وبعد الجلســة )ملحق 1(  •

أوراق كبيرة  •
أقالم   •

 Markers  •
Projector + Laptop  •

مالحظة: 
قبل البدء بالجلســة يوّزع الميســر اختبار ما قبل الجلســة ويشــرح للمشــاركين أن هذا االختبار هو لتقييم فعالية 

الجلســة وســيملؤون نفس االختبار بعد االنتهاء.

7-1 PowerPoint slides – )االفتتاحيــة: )15 دقيقــة
يشــرح الميّســر أن هذه الجلســة االولى من ضمن 5 جلســات تتناول موضوع الصحة النفســية واالضطرابات النفســية ذات 
االولوية عند الشــباب. شــارك أهداف الجلســة مع المشــاركين واشــرح أيضا أنه بينما ُينظر إلى الصحة النفســية واالكتئاب 

علــى أنهمــا مــن المواضيــع المحظــورة ، فإننــا نســتطيع اليوم أن نتحدث عنها. ال بأس في طرح األســئلة واستكشــاف 
الموضوع. إذا كان هناك شــيء ليس مناســًبا لإلجابة عنه خالل الجلســة، فســوف تتناوله بشــكل فردي بعد الجلســة.

يســأل الميّســر المشــاركين االســئلة التالية ويحاول أن يشــرك الجميع في النقاش:
ما هي بعض األشــياء الســلبية التي ســمعتها عن األشــخاص الذين لديهم اضطرابات نفســية؟ )قد تتضمن  -1

األجوبــة أمــور مثــل االرتباط بالعنــف، الجنون, وما إلى ذلك(  
ما هي بعض األشــياء اإليجابية التي ســمعتها عن المرض النفســي؟ )قد تتضمن األجوبة أشــياء مثل اإلبداع، الفن،  -2

الشــهرة وما الى ذلك(  
هــل تعلمــون مــا معنــى كلمــة »وصمــة«؟ )بعد أن يجمع أفكار المشــاركين يقوم الميّســر بتعريــف الوصمة على أّنها  -3
» الوصمة هي عندما ينظر الشــخص إلى شــخص آخر بطريقة ســلبية بناء على خاصية مختلفة )مثل لون البشــرة  

أو العرق أو الجندر، الخ( أو اضطراب معّين )اضطراب نفســي، أو إضطراب ناتج عن إســتخدام المواد المســببة  
لإلدمــان، فيــروس نقص المناعة البشــرية / اإليدز، الخ(”.   

كيــف تؤثــر الوصمــة علــى حيــاة االشــخاص الذين لديهم اضطرابات نفســية؟ )قد تتضمن االجوبة قرار األشــخاص عدم  -4
الحصــول علــى المســاعدة والعــالج علــى الرغــم مــن أنهم سيســتفيدون منه ، الحزن والتعاســة ، وعدم القدرة على  

الحصــول علــى وظيفــة أو العثــور علــى ســكن ، وفقدان أصدقائهم ، والضغط النفســي على األســرة بأكملها.(  
تظهــر األبحــاث أنــه حتــى عندمــا تكــون خدمات الصحة النفســية  متوفرة ويعرف الناس عنها ، فإن األشــخاص  

يرفضــون الوصــول إليهــا خوًفا مــن وصمهم و رفضهم.  
كيــف يمكننــا تخفيــف الوصمــة؟ )قــد تتضمــن االجوبة االنتباه الــى الكلمات المســتخدمة، التعّرف على االضطرابات  -5

النفســية وعوارضهــا، العمــل علــى تصحيــح المعلومــات المغلوطة، التعّرف على خبرات معاشــة، التدخل عند ســماع  
أي شــخص يقوم بوصم شــخص لديه اضطرابات نفســية، وما الى ذلك(  

بمــا أن الــكل متفــق علــى أن الوصمــة تســيء الى االشــخاص لنعمــل معا على تخفيف الوصمــة ولنتعّرف أكثر على
بعض االضطرابات الشــائعة لدى الشــباب.

الرئيسية:  النشاطات 
17-8 PowerPoint slides  )عمــل مجموعــات: )55 دقيقــة  -1

قّســم المشــاركين الــى 3 مجموعــات وأعطــي كل مجموعــات ورقــة كبيرة ليدّونوا أفكارهــم مكتوب عليها احد  
االســئلة التالية: )10 دقائق(  

مجموعــة 1: مــا هــو االكتئاب؟ ما هي عوارضه؟  
مجموعــة 2: كيــف أعــرف اذا كان أحــد أصدقائــي يعانــي من االكتئاب؟ كيف يمكنني مســاعدته؟  
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مجموعــة 3: مــا هــي طــرق العــالج والمعلومــات والنصائح التي تعتقدون أنها قد تســاعد في تحســين االكتئاب؟   
بينمــا تعمــل كل مجموعــة علــى جمــع أفكارهــا قم بالتجول بين المجموعات وتأّكد من حســن ســير العمل  

والمعلومــات التي تجمع.  
أطلــب مــن كل مجموعــة أن تعّيــن ممثــال عنهــا ليعــرض العمل. وأســأل المجموعات األخــرى بعد كل عرض اذا كانت  

تــود أن تزيــد أي معلومــة. )15 دقيقة(  
أعــرض الشــرائح المحّضــرة لتصحيــح وتثبيــت المعلومات بعد عــرض كل مجموعة. )20 دقيقة(  

بعــض العــرض تأكــد اذا كان هنــاك أي استفســار تــم قم بعــرض الفيديو التالي: )10 دقائق(  
https://video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=A2KIbMrMei9gOs0AHhxXNyoA;_ylu=Y
29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=video+about+depresssion+in+arabi
 action=view&6b55158df6ada4abf0493c2b4ad455e2=vid&6=piv-web&fr=mcafee#id=c&fr2

بعــد انتهــاء الفيديــو اســأل المشــاركين:«ما الــذي لفتكــم في هذا الفيديو؟« ثم اترك مجــال للنقاش وابداء الرأي.  

لعــب أدوار )15 دقيقة(    -2
أطلــب مــن شــخصين التطــوع ألداء لعــب االدوار. أعط الشــخص االول التعليمات التالية:  

» أنت فتاة/فتى تشــعر بعوارض االكتئاب منذ حوالي الشــهرين وذلك بعد تشــخيص أحد أقاربك بمرض الســرطان.  
منــذ ذلــك الوقــت ينتابــك الحــزن معظــم الوقــت، ال تنــام جيدا، لم تعد تمارس الرياضــة، فقدت بعض الوزن وال ترى  

أصدقــاؤك خــالل العطلــة. ســيحاول صديقــك معرفــة مــا بــك لكنك في البدء تتردد في اخبــاره خوفا من ردة فعله«  
اعط الشــخص الثانــي التعليمات التالية:  

» الحظــت منــذ بعــض الوقــت أن صديقــك غيــر مرتــاح ويحــاول التهرب منك. حاول معرفة ماذا يجري معــه. كن منفتحا  
وأشــعره بالراحــة والثقة لكي يخبرك«  

اترك مجال للعب الدور حوالي 3-4 دقائق. بعد ذلك، اســأل المشــاركين:  
مــا هــي الطــرق المفيدة التــي رأيتموها في هذا العرض؟  •

مــاذا كنتم ســتغيرون لــو كنتم مكانهم؟  •
اذا كان لديكــم المزيــد مــن الوقــت يمكنكــم طلب مــن متطوعين آخرين تأدية الدور.  

الخاتمة: )5 دقائق(
أشــكر المشــاركين على المعلومات القيمة والصراحة التي أبدوها خالل الجلســة.

ذّكرهــم بأنــه يمكنهــم التحــدث إليــك مباشــرة فــي أي وقــت اذا كانــوا قلقون على أنفســهم أو على صديق. أكد لهم أن 
المواضيع واالمور ســتظل ســرية ويمكنهم الوثوق بك للمســاعدة.

عالج أي أســئلة أو استفســارات حول الجلســة االولى. قم بتوزيع اختبار ما بعد الجلســة.
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الجلســة الثانية: ايذاء الذات واالنتحار
أهداف الجلسة:

أن يحــدد المشــاركين عوامــل الحماية والخطــر المتعلقة باالنتحار.  •
أن يعرف االشــخاص االشــارات التحذيرية التي تحدد إذا كان الشــخص لديه أفكار انتحار.  •

أن يحدد المشــاركين دورهم في تقديم مســاعدة لشــخص لديه أفكار انتحار.  •

المواد والتحضير:
اختبــار قبــل وبعد الجلســة )ملحق 2(  •

Laptop + Projector  •
ملحــق 3 )عــدد 3( مقصوص ومبعثر  •

كرتــون أبيض عدد 3  •
غراء  •

مالحظة: 
من المهم في هذه الجلســة عدم الحديث عن طرق محددة يســتعملها االشــخاص اليذاء أنفســهم أو الطرق التي  •

قد يخفي بها الناس إيذاء أنفســهم ، حيث يمكن أن يوفر ذلك تعليمات ألي مشــارك معّرض اليذاء نفســه.  
•  قبل البدء بالجلســة يوّزع الميســر اختبار ما قبل الجلســة ويشــرح للمشــاركين أن هذا االختبار هو لتقييم فعالية

الجلســة وســيملؤون نفس االختبار بعد االنتهاء.  

االفتتاحية: )10 دقائق(
تأكد ان كان هناك أية معلومات أو أســئلة حول الجلســة االولى ثم خّبر المشــاركين بأّن موضوع جلســة اليوم هو عن 

االنتحار. 

قم بطرح االســئلة التالية:
مــا هــو ايــذاء الــذات؟ مــا هــو االنتحار؟ لماذا يقوم بعض االشــخاص باالنتحار؟  ما عالقــة االنتحار باالكتئاب؟

افســح المجــال أمــام المشــاركين لقــول كل االفــكار التــي تراودهم حول الموضوع لتتمكن مــن تحديد مواقفهم 
ومعلوماتهــم حــول الموضــوع. حــاول أن يتمكــن المشــاركون من تكويــن تعريف اليذاء الذات و االنتحار.

الرئيسية: النشاطات 
22 -1 PowerPoint slides )اختبــار معلومــات وتعاريــف )35 دقيقــة

ابــدأ بعــرض الشــرائح المحضــرة دون وصــف الســلوكيات بالتفصيل وأوضح للمشــاركين أن إيذاء الــذات يصف مجموعة 
واســعة من الطرق التي يســتخدمها الشــخص اليذاء أو تعريض نفســه للخطر من أجل إدارة األفكار أو المشــاعر 

الصعبة أو الخبرات الســيئة. وأوضح أّن اإلنتحار هو رد فعل مأســاوي على ظروف الحياة الّصعبة. يعاني األشــخاص 
الذيــن تراودهــم أفــكار ومشــاعر انتحاريــة من آالم عاطفية شــديدة . واألشــخاص الذين يقدمون علــى اإلنتحار غالبا ما 
تطغــى عليهــم مشــاعر اليــأس واإلحبــاط والعجــز. ال ينتــج  اإلنتحار عن ضعف نفســي أو عيب في الشــخصية ,والناس 

الذيــن يفكــرون فــي اإلنتحــار يشــعرون وكأّن ألمهــم لــن ينتهي أبدا وأن اإلنتحار هو الســبيل الوحيــد لوقف معاناتهم.

بعــد عــرض التعاريــف ابــدأ باختبــار المعلومات. يمكنك تقســيم المشــاركين الى فريقين وجعل االختبار مســابقة 
بينهمــا أو أطلــب مــن المشــاركين التجمــع فــي وســط الغرفــة وعند قراءة البيانات يتوّجهون الــى اليمين اذا كان الجواب 

»صــح« والــى اليســار اذا كان الجــواب »خطــأ«. بعد انهاء االختبار اســأل المشــاركين عن أكثر معلومــة فاجأتهم ولماذا؟
 

 28-23 PowerPoint slides )عمــل مجموعــات )40 دقيقــة
فّســر للمشــاركين أنهم سيناقشــون اآلن عوامل الخطر وعوامل الحماية واالشــارات التحذيرية. عّرف كل من التعابير 

المذكورة مســتعينا بالشــرائح ثّم قّســم المشــاركين الى 3 مجموعات وأعط كل مجموعة التعابير المذكورة في 
الملحــق 3 بعــد أن تكــون قــد قصصتهــا وبعثرتهــا. أعــط كل مجموعــة كرتونة كبيرة مقســمة علــى النحو التالي واطلب 

منهــم تقســيم التعابيــر ولصقهــا حيث يرون مناســبا. )10 دقائق(
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أطلــب مــن كل مجموعــة أن تعــرض أحــد العوامــل وتأكد مــن صحة المعلومات لدى كل مجموعــة. )10 دقائق( 

االشارات التحذيريةعوامل الحمايةعوامل الخطر

ــا مــا يتــم الخلــط بيــن عوامــل الخطــر والعالمــات  قــم بالتشــديد علــى أّن عوامــل الخطــر ليســت عالمــات تحذيريــة وغالًب
التحذيريــة. تشــير العالمــات التحذيريــة إلــى وجــود خطــر مباشــر لالنتحــار، بينمــا تشــير عوامــل الخطــر إلــى زيــادة خطــر 

االنتحــار لــدى الشــخص.

عنــد ظهــور أي عالمــة تحذيرية يجــب علينا التدخل.

اســأل المشــاركين ما هي برأيهم الطرق التي ممكن من خاللها التدخل لمســاعدة شــخص لديه عالمات تحذيرية.
ثــم قــم بعــرض الخطــوات الواجــب اتباعهــا وناقش التســاؤالت التي قد تنتج مثل افشــاء الســر أو غيرها )15 دقيقة(

الخاتمة: )5 دقائق(
أشــكر المشــاركين على المعلومات القيمة والصراحة التي أبدوها خالل الجلســة.

ذّكرهــم بأنــه يمكنهــم التحــدث إليــك مباشــرة فــي أي وقــت اذا كانــوا قلقون على أنفســهم أو على صديق. أكد لهم أن 
المواضيع واالمور ســتظل ســرية ويمكنهم الوثوق بك للمســاعدة. ذّكرهم بالخط الســاخن 1564 وأطلب منهم حفظ 

الرقــم جيدا واســتخدامه عند الحاجة.

عالج أي أســئلة أو استفســارات حول الجلســة الثانية. قم بتوزيع اختبار ما بعد الجلســة.
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الجلســة الثالثة: الضغط النفســي واضطرابات القلق
أهداف الجلسة:

أن يوضــح المشــاركون أن الضغــط النفســي هــو جزء طبيعي مــن الحياة اليومية.  •
أن يمّيــز المشــاركون بيــن الضغــط النفســي أو القلق اليومــي واضطرابات القلق.  •

أن يحدد المشــاركون التغيرات الجســدية والســلوكية التي تنتج عن الضغط النفســي.  •
أن يعدد المشــاركون طرق فعالة لتخفيف الضغط النفســي.  •

أن يتعلــم المشــاركين تقنيــة التنفــس لتخفيف الضغط النفســي.  •

المواد والتحضير:
اختبــار ما قبل الجلســة )ملحق 4(  •

ملحــق رقم 5  •
أقالم + أوراق  •

Laptop & Projector  •

8-1 PowerPoint slides )االفتتاحيــة: )10 دقائق
ــأّن موضــوع جلســة اليــوم  ــر المشــاركين ب ــة معلومــات أو أســئلة حــول الجلســة الســابقة ثــم خّب تأكــد ان كان هنــاك أي
هــو عــن الضغــط النفســي والقلــق. قــم بتوزيــع اختبــار قبــل الجلســة. بعــد انهــاء االختبــار، أطلــب مــن المشــاركين رفــع 

أيديهــم اذا كان جوابهــم »نعــم« علــى االســئلة التــي ســتطرحها.

هــل شــعرتم بالقلــق أو الضيــق أو الضغط النفســي خالل العام الماضي؟  •
هل شــعرتم بالقلق أو الضيق أو الضغط النفســي خالل الشــهر الماضي؟  •

هل شــعرتم بالقلق أو الضيق أو الضغط النفســي خالل االســبوع الماضي؟  •
هل شــعرتم بالقلق أو الضيق أو الضغط النفســي اليوم؟  •

بمــا أن الجميــع قــد مــّر بحالــة مــن الضغط النفســي فنســتطيع أن نقول أن الضغط النفســي هــو جزء طبيعي من
الحياة. هو طريقة يســتخدمها الجســم ليطلعنا على وجود خطب ما. ثم أطرح الســؤال التالي:

هل الضغط النفســي هو شــيء ســلبي أو ايجابي؟ فّســر أن الضغط النفســي ليس دائما ســلبّيا. في كثير من  •
االحيــان هــو ايجابــي ويســاعد فــي تخطــي الصعوبــات مثــال الضغــط النفســي والقلــق قبــل االمتحانــات يدفعنــا     

للدرس والتحضير.   

الرئيسية: النشاطات 
 17-9 PowerPoint slides )عمــل فــردي وعــرض )30 دقيقة

وّزع الملحــق رقــم رقــم 5 وأطلــب مــن كل مشــارك أن يفّكــر فــي أوقــات كان فيهــا يعانــي مــن ضغــط نفســي ويملــىء 
الملحــق حســب مــا حصــل معــه آنــذاك )5 دقائــق(

اســأل المشــاركين عمــا ذكــروه فــي المشــاعر، العــوارض الجســدية والتغيــرات الســلوكية ثــم أعــرض الشــرائح وأوضــح 
لهــم كيــف يؤثــر الضغــط النفســي علــى كل هــذه االمــور )15 دقيقــة(

أطــرح الســؤال التالــي: متــى يصبــح الضغــط النفســي مرضّيــا؟ أو متــى نقــول اضطــراب نفســي بــدل مــن ضغــط نفســي؟ 
ثــم أعــرض الشــرائح للتفســير)10 دقائــق(

 20-18 PowerPoint slide )مجموعــات صغيــرة وتمريــن تطبيقــي )25 دقيقة
اطلــب مــن كل شــخصين جالســين قــرب بعضهمــا أن يفّكــرا بطــرق تســاعدهم أو قــد تســاعدهم علــى تخفيــف الضغــط 

النفســي وتدوينها ومناقشــتها ســوّيا.

أطلــب مــن كل شــخصين أن يعرضــوا الطــرق التــي تســاعد فــي تخفيــف الضغــط النفســي. أطلــب مــن أحــد المشــاركين 
تدويــن الطــرق علــى ورقــة كبيــرة علــى الحائــط. اذا لــم يذكــر المشــاركون كل الطــرق، قــم بعــرض الطــرق الموجــودة فــي 
الشــرائح أيضــا. فّســر للمشــاركين أنــه يوجــد طــرق صحيــة للتعامــل مــع الضغــط النفســي وطــرق غيــر صحيــة. الطــرق 
غيــر الصحيــة قــد تفيــد علــى المــدى القصيــر لمــن ســينتج عنهــا ضغــط نفســي أســوأ علــى المــدى الطويــل أو أضــرار 
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أخــرى. )15 دقيقــة(
أطلــب مــن كل مشــارك اختيــار 6 طــرق لتخفيــف الضغــط النفســي مــن الطــرق التــي طرحــت وتدوينهــا علــى ورقــة كمــا هــو 
مبّيــن أدنــاه ثــم اطلــب مــن كل شــخص أن يمــّر حــول المشــاركين ويجــد مشــاركا يمــارس احــدى الطــرق التــي دونوهــا. كل 
شــخص عليــه أن يوقــع فــي خانــة الطريقــة التــي يســتعملها. )هــذا التمريــن يســاعد علــى كســر الجليــد بيــن المشــاركين( 

)10 دقائــق(

الركضأكل الحلوياتاالستماع الى الموسيقى

التوقيع:التوقيع:التوقيع:

الخروج الى الطبيعةالجلوس وحيداتمارين التنفس/االسترخاء

التوقيع:التوقيع:التوقيع:

 22-21 PowerPoint slides )تمريــن تطبيقــي – التنفس )15 دقيقة
قــل للمشــاركين أنكــم ســتتمّرنون علــى طريقــة اســترخاء مــن خــالل طريقــة معّينــة للتنفــس. فّســر الطريقــة وجّســدها 
حســب الشــرائح. بعــد االنتهــاء مــن التمريــن اســأل المشــاركين عــن شــعورهم بعــد التمريــن. أخبرهــم أنــه مــن المفضــل 

اســتعمال هــذه التقنيــة مــرات متعــددة خــالل النهــار وقبــل النــوم بامكانهــا أن تســاعد علــى التغلــب علــى االرق.

الخاتمة )5 دقائق(
أشــكر المشــاركين على المعلومات القيمة والصراحة التي أبدوها خالل الجلســة.

ذّكرهــم بأنــه يمكنهــم التحــدث إليــك مباشــرة فــي أي وقــت اذا كانــوا قلقــون علــى أنفســهم أو علــى صديــق. أكــد لهــم 
أن المواضيــع واالمــور ســتظل ســرية ويمكنهــم الوثــوق بــك للمســاعدة. ذّكرهــم بالخــط الســاخن 1564 وأطلــب منهــم 
حفــظ الرقــم جيــدا واســتخدامه عنــد الحاجــة أو االتصــال بالمركــز للمســاعدة. حّثهــم علــى ممارســة تمريــن التنفــس فــي 

االيــام القادمــة.

عالج أي أســئلة أو استفســارات حول الجلســة الثالثة. قم بتوزيع اختبار ما بعد الجلســة.
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الجلســة الرابعة: اســتخدام المواد المسببة لالدمان
أهداف الجلسة:

أن يعّرف المشــاركون  المواد المســببة لالدمان وتصنيفاتها.  •
أن يمّيــز المشــاركون بيــن عوامــل الخطــر وعوامل الحماية المتعلقة باســتخدام المواد.  •

أن يحدد المشــاركين المخاطر التي قد تنتج عن اســتخدام المواد.  •

المواد والتحضير:
Laptop & Projector  •

اختبــار ما قبل الجلســة )ملحق 6(  •
ملحق 7  •

أقالم  •

مالحظة: 
مــن المهــم قــراءة الفقــرة المخصصــة لهــذا الموضــوع جيــدا فــي الدليــل للتعــرف علــى مختلــف المــواد وتأثيرهــا. مــن 
الممكــن أن يذكــر المشــاركون مــواد ال تعرفونهــا أو اســماء لــم تختبروهــا. يمكــن تدويــن هــذه المــواد والبحــث عنهــا 

ــة فــي الجلســة المقبلــة.  واالجاب

 4-1 PowerPoint slides )االفتتاحيــة: )15 دقيقة
تأكد ان كان هناك أية معلومات أو أســئلة حول الجلســة الســابقة ثم خّبر المشــاركين بأّن موضوع جلســة اليوم هو 

عن اســتخدام المواد المســببة لالدمان. قم بتوزيع اختبار قبل الجلســة. بعد انهاء االختبار، اســأل المشــاركين: ما هي 
المواد المســببة لالدمان؟ ما هي االنواع التي يعرفونها؟ ما هي االســباب التي قد تدفع الشــخص الى االســتخدام؟ ما 

هــي المخاطــر التي تترافق مع االســتخدام؟

افســح المجال أمام الجميع لقول آرائهم وأفكارهم ثم قل لهم أنكم ســتعالجون كل هذه االســئلة خالل جلســة 
اليوم.

الرئيسية: النشاطات 
 7-5 PowerPoint slides )عــرض حــول المــواد والمخاطر )20 دقيقة

ابدأ يتصنيف المواد. أعرض الشــرائح واشــرح أن هناك الكثير من االنواع واالصناف لكننا في هذه الجلســة ســنصّنف 
المواد حســب تأثيرها على الشــخص. 

اطلــب مــن المشــاركين أن يحاولــوا تصنيــف كل مــادة تم ذكرها في البداية حســب التصنيفــات الثالثة المذكورة.

فــي حــال لــم يتــم ذكــر الكافيين اســأل المشــاركين اذا كانــوا يعتبرون الكافيين من هذه المواد. اطرح نفس الســؤال 
اذا لــم يتــم ذكــر النيكوتيــن. وضــح أن النيكوتين هــي أكثر مادة تؤدي الى االدمان.

بعــد االنتهــاء مــن تصنيــف المــواد اطلــب من كل مشــارك أن يدّون أمامه مخاطر وآثار اســتخدام المواد بمــا فيها الكحول 
والنيكوتيــن وتقســيمها حســب مخاطر حاليــة ومخاطر بعيدة المدى. 

أطلــب مــن كل مشــارك أن يقــدم خطــر حالــي وخطــر بعيد المــدى لفتح المجال أمام الجميع بالمشــاركة. من المهم 
فــي هــذه الفئــة العمريــة التركيــز علــى المخاطــر والتاثيــرات الحالية ألن هــذه الفئة ال تكترث وال تعتقد نفســها معنية 

بالمخاطــر البعيدة المدى. 

بعض االمثلة:
حوادث الســير، رائحة الفم والثياب الكريهة، خســارة االصدقاء، خســارة عالقات مهمة، التهابات...  •

ســرطان، تقرحات، التهابات وأمراض مزمنة، العزلة، المشــاكل المادية، المشــاكل العائلية واالجتماعية، مشــاكل مع  •
القانون، ...  

 9-8 PowerPoint slides )عمــل مجموعات )25 دقيقة
قســم المشــاركين الــى مجموعتيــن وأعــط كل مجموعــة احــدى االوراق الكبيرة المحضرة مســبقا الموجودة في الملحق 

7.  أطلب من كل مجموعة مناقشــة االســئلة التالية:
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لماذا يســتخدم الشــباب المواد المســببة لالدمان؟
لماذا ال يســتخدم الشــباب المواد المســببة لالدمان؟

بعــد مناقشــة هــذه االســئلة اطلــب مــن كل مجموعــة أن تحــاول وضع االفكار التي تمت مناقشــتها ضمن الجدول 
الموجــود فــي الورقة التي معهم. 

وضح أن االســباب التي تدفع الى اســتخدام المواد تدعى »عوامل الخطر« واالســباب التي تمنع من االســتخدام تدعى 
»عوامل الحماية«. 

العوامل الفردية:
 الفضــول، زيــادة الثقــة بالنفــس، ليظهــروا »” cool ، للتكلــم بارتياح، االضطرابات النفســية، ...

العوامل االجتماعية: غياب االهل، رفاق الســوء، عدم وجود هوايات يمارســها الشــخص، عدم وجود عمل، عدم 
االمخــراط بالمدرســة، توفر المــواد في المجتمع،....

أطلــب مــن الفريقيــن أن يعرضوا عملهم. 
أســألهم كيــف يمكننــا أن نزيــل عوامــل الخطــر؟ أو أن نخفف من خطورتها؟

تكلم عن:
أهميــة طلــب المســاعدة عنــد الشــعور بــأي من االعــراض التالية: عدم القدرة على التكلــم بطالقة امام عدد من  •

االشــخاص، شــعور بالضيق، الملل، عدم الثقة بالنفس،...  
تنظيم الوقت   •

ادراج الهوايــات ضمن النشــاطات اليومية   •

10 PowerPoint slide )الخاتمــة:  )5 دقائــق
وّضــح للمشــاركين أن االضطرابــات الناتجــة عــن اســتخدام المــواد أو مــا يعرف باالدمان هي حالة صحيــة بحاجة لتدخل 

مختص وليســت مســألة ارادة أو أخالق. ذّكرهم بأنه يمكنهم التحدث إليك مباشــرة في أي وقت اذا كانوا بحاجة ألي 
مساعدة.

أشــكر المشــاركين على المعلومات القيمة والصراحة التي أبدوها خالل الجلســة.

عالج أي أســئلة أو استفســارات حول الجلســة الرابعة. قم بتوزيع اختبار ما بعد الجلســة.
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الجلســة الخامسة: المشاكل السلوكية والمشــاكل المتعلقة 
بالضغوطات في صفوف الشــباب

 
أهداف الجلسة:

أن يعــدد المشــاركون فوائــد وأضرار االنتمــاء الى المجموعة.  •
أن يحــدد المشــاركون الطــرق التــي يمكنهم من خاللهــا مواجهة ضغط االقران.  •

أن يمّيز المشــاركون بين ضغط االقران االيجابي والســلبي.  •
أن يحدد المشــاركين خصائص العالقات الســليمة.  •

المواد والتحضير:
Laptop & Projector  •

اختبــار ما قبل الجلســة )ملحق 8(  •
أوراق وأقالم  •

االفتتاحية:
تأكد ان كان هناك أية معلومات أو أســئلة حول الجلســة الســابقة ثم خّبر المشــاركين بأّن موضوع جلســة اليوم هو 

عن ضغط االقران والعالقات الســليمة. قم بتوزيع اختبار قبل الجلســة. بعد انهاء االختبار، اســأل المشــاركين:
مــا هــي أهميــة العالقــات واالصدقاء في حياتكــم؟ لماذا نبني عالقات؟

الرئيسية: النشاطات 
6-4 PowerPoint slides )ضغــط االقــران – عمــل مجموعــات )40 دقيقة

قّســم المشــاركين الــى 3 مجموعــات واطلــب من كل مجموعــة التفكير ب: )10 دقائق(
 

أضــرار االنتماء الى مجموعةفوائــد االنتماء الى مجموعة

 
أطلــب مــن كل مجموعــة عــرض عملهــا واجمــع كل المعلومــات ضمن ورقة واحدة كبيرة مقســومة الى قســمين.)5 دقائق(

الفوائــد: )بعــض االجوبة المتوقعة(
تبادل خبرات  •

ضغــط أو تحفيــز ايجابــي )رياضة، أكل صحي،..(  •
أفكار متنوعة  •

شــعور بالمسؤولية  •
دعــم أعضــاء المجموعة لبعضهم  •

مشاركة الهموم  •
القيام بنشــاطات مسلية  •

تحقيق الذات  •
شعور باالمان  •

االضرار: )بعــض االجوبة المتوقعة(
غياب القرار الشــخصي   •

عــدم توازن القوى  •
بــروز عفــوي لقائد المجموعة  •

ضغــط المجموعــة واالقــران )تدخيــن، كحول، كذب، تغيب عن المدرســة، تنمر،...(  •
انغــالق على المجموعة  •

ألفــت نظــر المشــاركين الــى أن االنتمــاء الــى مجموعــة لــه فوائد وأضرار عدة. خصوصا موضــوع ضغط االقران الذي يمكن أن 
يكون ايجابي أو ســلبي.

اســأل المشــاركين: هل تأثرتم يوما ما بضغط االقران؟ ســلبيا أم ايجابيا؟ افســح المجال لتشــارك الخبرات. )5 دقائق(
أطلــب مــن المجموعــات الثالثــة التفكيــر بطــرق مفيــدة تســاعد على مواجهة ضغط االقران الســلبي ثم أطلب من كل 

مجموعــة أن تعــرض عملهــا.)20 دقيقة( اســتعمل الشــرائح المحضرة الكمال االفكار.
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9-7 PowerPoint slides )العالقات الســليمة )30 دقيقة

فّســر للمشــاركين أنه في القســم الثاني من هذه الجلســة ستناقشــون العالقات الســليمة والغير ســليمة. ممكن أن 
تكــون هــذه العالقــات مــن نفــس الجنس أو من جنســين مختلفين )فتاة وصديقتهــا، فتاة وحبيبها،...(

اطلــب مــن كل شــخصين جاليــن قــرب بعضهمــا أن يفكــرا بمــا يريدان من العالقات حســب الجــدول التالي: )ممكن أن تعطي 
أمثلــة مثــل: كيــف أريــد حــل المشــاكل؟ كيــف أفضل أن يكون التواصل؟ ما هو الدعم الذي أريد؟ الســرية؟(

مــا ال أريده في هذه العالقةمــا أريده في هذه العالقة

أعــط مجــال لــكل مجموعــة لعــرض أفكارهــا وحــاول أن تبنــي صورة أو صفات للصديق الرائع والصديــق الغير مرغوب به 
وادعو المشــاركين الى تذكر هذه الصفات دائما النها تســاعد في بناء العالقات واســتمرارها.

اطلب من المشــاركين التجمع في وســط القاعة وقل لهم أنك ســتقوم بتالوة بعض المواقف. اذا كان المشــارك يعتقد 
أّن هذا الموقف يشــير الى عالقة مســيئة يتجه الى يمين القاعة اذا كان يعتقد أن الموقف يشــير الى عالقة ســليمة يتجه 

الى الشــمال. اذا لم يكن أكيد يبقى في الوســط.

اقرأ الجمل التالية: )افســح مجال لمناقشــة االفكار(

عالقة سليمةيرسل الفتى رسالة الى حبيبته يقول لها "أحبك"
يرسل الفتى عدد كبير من الرسائل للتأكد من مكان حببته 

عالقة غير سليمة – عدم الثقة – محاولة للسيطرةويطلب منها أن ترسل له "Selfie" ليصدقها

يستعمل الشاب ألقاب لمناداة صديقه

 حسب، اذا كان هذا التصرف متكرر وغير مريح فاذا
 يزعج الشخص ويعتبر غير سليم لكن اذا كانت االقاب

 معروفة ومتفق عليها من قبل الشخصين فيعتبر
التصرف سليم

تهدد القتاة صديقتها باليتعاد عنها والبحث عن صديقة 
عالقة غير سليمة – محاولة للسيطرة وتهديدأخرى لكنها ال تفعل ذلك

يستعمل أحد الشباب الدفش، والركل عند وجوده مع 
عالقة غير سليمة – استخدام للعنف الجسديأصدقاءه

يبدأ أحد االصدقاء بالصراخ والعصبية اذا قال أحدهم انه ذاهب 
للقاء أصدقاء آخرين.

عالقة غير سليمة – يحاول الشخص السيطرة ومنع 
اآلخر من الحصول على أصدقاء آخرين. ال يجب أن 
تمنعكم العالقات من وجود أصدقاء آخرين في 

حياتكم

عالقة غير سليمة – عنف/اساءة معنويةتقول الفتاة لصدقيها أنه مغّفل وغير ذكي

اســأل المشــاركين اذا كان لديهم أمثلة اضافية. قم بمناقشــتها.

الخاتمة: )10 دقائق(
أشــكر المشــاركين على المعلومات القيمة والصراحة التي أبدوها خالل الجلســة.

عالج أي أســئلة أو استفســارات حول الجلســة الخامســة.
أطلب من كل مشــارك أن يقول لك شــيء ايجابي وآخر ســلبي حول الجلســات الخمســة التي قمتم بها. اســمع ودّون االراء 

بهدف تحســين البرنامج.
قــم بتوزيــع اختبار ما بعد الجلســة.

ذّكر المشــاركين بأهمية طلب المســاعدة عند الحاجة وذكرهم بالخط الســاخن 1564. 

الشمال
عالقة سليمة

اليمين
عالقة مسيئة

الوسط
غير أكيد
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ملحــق 1:  اختبــار قبل  وبعد الجلســة االولى

خطأ صح

معظم االشخاص الذين لديهم اضطرابات نفسية هم عنيفون 1

يصيب االكتئاب حوالي 5 % من المراهقين حول العالم 2

العالج الدوائي اي مضادات االكتئاب هي العالج الوحيد المتوفر لالشخاص الذين 
يعانون من االكتئاب 3

ممكن أن يكون تناول الطعام بشكل أقل أو عدم الطهي أحد عوارض االكتئاب. 4

تراجع النتائج الدراسية يعتبر من أحد عوارض االكتئاب 5

نادرا ما يتحسن االشخاص الذين يعانون من االكتئاب 6

العصبية الزائدة ال تعتبر من عوارض االكتئاب 7
  

الرجــاء وضــع دائــرة حــول رقــم فــي كل عبــارة أدناه لإلشــارة إلى مــدى موافقتك على كل منها. الرقــم 1 يعني أنك غير موافق 
أبــدا علــى البيــان و5 يعني أنك موافــق تماما عليه.

موافق  غير
موافق البيان

5 4 3 2 1 أعرف كيف أدعم شخًصا يعاني من اضطراب نفسي 8

5 4 3 2 1 إذا كان صديقي يعاني من اضطراب نفسي، فسأظل صديقه 9

5 4 3 2 1 يمكن ألي شخص أن يواجه مشكلة في الصحة النفسية 10

5 4 3 2 1 الوصمة تجاه شخص يعاني من مشكلة نفسية سيجعله يشعر بسوء 11

 
ملحــق 2: اختبــار قبل  وبعد الجلســة الثانية

خطأ صح

عالمّيا،  يموت بسبب اإلنتحار ما يقارب 800000 شخص سنوّي 1

يمــوت فــي لبنــان شــخص واحد كل ثالثــة أيام من جّراء اإلنتحار 2

اإلنتحار هو الســبب الرئيســي الثاني للوفاة في الفئة العمرية الممتدة من ســّن 15  
حتى سّن 29 3

الوقايــة من االنتحــار غير ممكنة 4

ســؤال االشــخاص عن االنتحار ســوف يدفعهم على االنتحار 5

يوجــد فــي لبنــان خط وطني ســاخن للوقاية من  اإلنتحار 6

حوالي 90% من االشــخاص الذين يموتون بســبب االنتحار يعانون من اضطرابات 
نفسية 7
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مــاذا أفعل أوال لمســاعدة صديــق يفكر في االنتحار؟   8
ا.   ال تســأل أبدا إذا كان الشــخص يفكر في االنتحار  

ب. اســأل إذا كان الشــخص لديه خطة لالنتحار و توقيت معين  
ا ج.  أتعهد إلبقاء موضوع االنتحار ســرّ  

د.   اتركــه وحــده للحصــول علــى بعض الراحة  

الرجــاء وضــع دائــرة حــول رقــم فــي كل عبــارة أدناه لإلشــارة إلى مــدى موافقتك على كل منها. الرقــم 1 يعني أنك غير موافق 
أبــدا علــى البيــان و5 يعني أنك موافــق تماما عليه.

موافق  غير
موافق البيان

5 4 3 2 1 أعرف مؤشــرات الخطر التي تدل على أن الشــخص لديه أفكار انتحار 9

5 4 3 2 1 إذا كان لــدى صديقــي أفــكار اليذاء ذاته أعرف كيف أســاعده 10

5 4 3 2 1 األشــخاص الذين يؤذون أنفســهم هم مجرد باحثين عن االهتمام 11
 

ملحــق 3: عوامل الحماية والخطر واالشــارات التحذيرية

توّفر عالجات فعالة لالضطرابات محاولة انتحار سابقة
االنشغال بالمواضيع المتعلقة بالموتالنفسية

الحديث عن االنتحاردعم عائليمحاوالت انتحار ضمن العائلة

تغيير السلوكأصدقاء داعمين ومتفهمينالشعور باليأس

لتخلي عن أشياء خاصةقدرة على حل المشاكلالسلوك المتهور

عدم القدرة على الوصول الى خدمات 
زيادة استخدام المخدرات أو الكحولقدرة على حل النزاعات بطرق سلميةالصحة النفسية

التخطيط لالنتحار من خالل صياغة الشعور باالنتماء اضطرابات نفسية
الطريقة المنوي تطبيقها

الحصول على أسلحةتقنيات تواصل جيدةاعتداءات جنسية

ظهور تغير ملحوظ في نواحي االمراض المزمنة
شخصيته وتغيرات كبيرة في المزاج

التعرض لحوادث صادمة
انعزال الشخص التاّم أو رغبته في 

البقاء بمفرده على عكس حالته 
الطبيعية المعتادة

الحديث عن موضوع اإلنتحار كأن يقول 
الشخص "أريد أن أقتل نفسي ، لم أعد 

أحّب الحياة".

رفض التواصل خالفا لحالته االعتيادية.

الحديث عن اليأس أو العجز أو انعدام 
القيمة الذاتّية.

حالة هياج، عنف أو ضيق شديد
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ملحــق 4:  اختبــار قبل  وبعد الجلســة الثالثة

خطأ صح

الضغــط النفســي هو جــزء طبيعي من الحياة 1

لمســاعدة االشــخاص المصابين بإضطرابات القلق يجب الطلب منهم عدم الشــعور 
بالقلــق والتحكم بأفكارهم 2

الضغط النفســي هو حالة ســلبية ومضّرة 3

اذا كنت تشــعر بضغط نفســي فهذا يعني أنك تعاني من اضطراب نفســي 4

التكلم مع شــخص أثق به يمكن أن يســاعد على تخفيف الضغط النفســي 5

الضغط النفســي يؤثر على المشــاعر والســلوك والجسد 6

الجلــوس فــي الســرير خــالل النهار يســاعد على تنظيم النــوم وتخفيف الضغط 
النفسي 7

الشــعور بخفقــان متســارع فــي دقــات القلب وتعّرق االطراف خــالل االمتحان يمكن أن 
يكــون عالمــة الصابتك بأمراض القلب 8

   
 

ملحــق 5: التغيــرات الناتجة عن الضغط النفســي

امأل الرســم أدناه بأمثلة عن حاالت تكون فيها تحت ضغط نفســي معّين مثال أشــعر أنني خائق وقلق / جســديا:
تتعّرق يداي وأشــعر بضيق في التنفس/ ســلوكيا: أصبح عدائي مع االشــخاص من حولي.

ما هي المشــاعر التي تشعر بها؟
)أكتب المشاعر(

كيف يتأثر ســلوكك أو تصرفاتك؟
)أعط أمثلة(

كيف تتأثر جســدّيا بالضغط النفسي؟
)أرســم التأثيرات على الجسم(
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 ملحــق 6: اختبــار قبل  وبعد الجلســة الرابعة

خطأ صح

الكافييــن يعتبــر من المواد المســببة لالدمان.  1

الهيرويــن هــي المــادة االقــوى مــن حيث القدرة على دفع الشــخص لالدمان عليها 2

الشــخص المدمن هو شــخص مريض وبحاجة لرعاية صحية 3

الشــخص المدمن هو شــخص ال يتمتع بأخالق عالية 4

ممارســة الهوايات ممكن أن يلعب دور في حماية االشــخاص من اســتخدام المواد 
المسببة لالدمان 5

الحشــيش يعتبر من المواد المنشــطة 6

الكافييــن يعتبر من المواد المنشــطة 7

الهيرويــن يعتبر من المواد المنشــطة 8
 

 
ملحــق 7: عمل مجموعات

مجموعة رقم 1:

لماذا يســتخدم االشخاص المواد المسببة لالدمان؟

عوامــل اجتماعية او بيئية عوامــل فردية/شخصية

مجموعة رقم 2:

لماذا ال يســتخدم االشــخاص المواد المسببة لالدمان؟

عوامــل اجتماعية او بيئية عوامــل فردية/شخصية


