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 مقدمة
ة تلعب   دورا الشباب فتر

 
ي  قويا
 
 وتكوين المهارات واكتساب والقيم المواقف تعميق خاللها ويتم، الفرد  تشكيل ف

ة وهذه . والمرونة والطاقة باإلبداع تتسم مرحلة إنها أي الحياه أفق ورسم السليمة السلوكيات ات كلها الفتر  قادرة ممت  
ة نسبة تفتقر ذلك، من وبالرغم .سليمة بطريقة لهاأو تن تم إن صحي  لمستقبل األسس وضع عىلي   هؤالء من كبت 

ي اإلنجابية  الصحةو  األرسةتنظيم  وخدمات معلومات إل الوصول إل الشباب
جمة يحتاجونها التر  واقع إل قراراتهم لتر

ي 
 
ي  واالحتياجات المشاكل من العديد ولديهم، والمستقبلية الحالية حياتهم ف

 
اإلنجابية  والصحة األرسةتنظيم  مجال ف

 . تلبيتها  المراد
 

 
 
المعلومات ب امدادهم من خاللشباب الدعم  بأهمية المجلس الدولي للسكان بجمهورية مرص العربية من وايمانا

ي مجال تنظيم 
 
 من سعي المجلس والصحة االنجابية األرسةوتحسي   اتجاهاتهم وتنمية مهاراتهم ف

 
، وكذلك انطالقا

ي تنمية 
 
ي  المجتمعات ودفعها نحو التقدم والتطور، والمساهمةللمساهمة ف

 
 ،2030 المستدامة التنمية هدافأ تحقيق ف

ي 
ي إلعداد مثقف  يمكنهم  سنة 34إل  18من الفئة العمرية  من الشباب أقرانقام المجلس بإعداد هذا المنهج التدريت 
 ماكن تقديم الخدمات الصحية. أ هم وارشادهم إلأقرانتقديم المعلومات وتحسي   اتجاهات وتنمية مهارات 

 
ي من  هذا  ويتألف التدريبية  األنشطة، وتتضمن كل جلسة جزء خاص بالتمارين و جلسة عرسر  إحدىالمنهج التدريت 

 والجزء الخاص بالمعلومات النظرية: 

 الصحة العامة والصحة اإلنجابية. ل: والجلسة األ •

 الدورة الشهرية. الجلسة الثانية:  •

ي تنظيم الجلسة الثالثة:  •
 
 والصحة االنجابية.  األرسةدور الرجل ف

ي للمقبلي   عىل الزواج. الجلسة الرابعة:  •  المشورة والفحص الطت 

 رسطان الثدي. الجلسة الخامسة:  •

 الحمل واإلنجاب والرضاعة الطبيعية. الجلسة السادسة:  •

 والمباعدة بي   الوالدات والتوقيت األمثل للحمل.  األرسةتنظيم الجلسة السابعة:  •

 . األرسةوسائل تنظيم : ثامنةالجلسة ال •

 . األرسةاألفكار المغلوطة عن وسائل تنظيم ة: التاسع الجلسة •

 والمشورة.  قرانالفرق بي   تثقيف األة: عارسر الجلسة ال •

•  :  المنقولة جنسيا.  األمراضالجلسة الحادية عرسر

 الغاية
مبنية عىل معرفة أيضا اتخاذ قرارات صحية حرة و من أجل اإلنجابية العامة والصحة مواضيع الصحة بالشباب رفع وعي 

 دون أي اجبار من أي نوع. 
 

 التدريبية األهداف
 . العامةوالصحة  األرسةحول تنظيم  تحسي   معرفة المشاركي    •

ي  •
 . أقرانتطوير مهارات المشاركي   كمثقف 

 . العامةوالصحة  األرسةرفع قدرات المشاركي   عىل التعامل مع احتياجات تنظيم  •
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 التنفيذأسلوب 
ي تضمن المشاركة 

سيتم تنفيذ التدريب من منظور تعزيز المشاركة الفعالة وبالتالي استخدام أساليب التعليم التفاعىلي التر
، وتمكينهم من إقامة روابط مبتكرة بي   مختلف القضايا، ومن هذه األساليب:   الدائمة للمتدربي  

ات  • ة.  النقاشيةالمحاض   القصت 

•  . ي
 العصف الذهت 

 دراسات الحالة.  •

 . االدوار لعب  •

 التشاركي من خالل مجموعات العمل.  والتحليل النقدي التفكت   •

 االفالم.  عرض •

 ساليب المتابعة والتقييمأ
 نتائج االختبار القبىلي والبعدي.  •

 ردود فعل المشاركي   أثناء التدريب.  •

•  .  استمارات التقييم اليومي

ي للدورة.  •
 استمارة التقييم النهائ 
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 خطة وزمن الجلسات

 الجلسة االفتتاحية: التعارف وكش الجليد

 الجلسة التدريبية: مهارات التواصل الفعال  

 اسلوب التدريب الموضوع الزمن
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

: شبكة (1) نشاط دقيقة 35

 المعلومات
 جهاز عرض.  • تمرين

ة.  •  بكرة خيط كبت 

 قواعد الدورة.  دقائق 15
وع  مقدمة حول المرسر

 واهدافه. 

 جهاز عرض.  • عروض تقديمية

أقالم  –سبورة ورقية  •
 ماركر. 

.  دقائق 10 استمارة اسئلة االختبار  اإلجابة  عىل استمارة اسئلة.  االختبار القبىلي
 .  القبىلي

 دقيقة 60اإلجمالي 

 اسلوب التدريب الموضوع الزمن
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

(: مدي 1)نشاط  • دقيقة 180
 انتباهنا لصحتنا ...! 

(: برامج 2نشاط ) •
تثقيف األقران 

 وأهميتها. 

(: ثالثون 3نشاط ) •
 ثانية من الشهرة. 

ي 4نشاط ) •
(: اسمعت 

 أستمع اليك. 

(: رسالة 5نشاط ) •
 الدقيقة الواحدة. 

أقالم  –سبورة ورقية   • تمارين
 ماركر. 

مراحل تغيت  السلوك  • دقيقة 90
ي.   البرسر

ي  •
التواصل اللفظ 

. وال ي
 تواصل غت  اللفظ 

مكونات دائرة التواصل  •
 وعوائق التواصل. 

عناض الرسالة المؤثرة  •
ي تغيت  السلوك. 

 
 ف

ات نقاشية )عروض  محاض 
 تقديمية(

 جهاز عرض  •

أقالم  –سبورة ورقية  •
 ماركر  

 دقيقة 270اإلجمالي 
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 الجلسة التدريبية: المحافظة عىل الصحة العامة    

 الجلسة التدريبية: التغذية السليمة واالمراض المتعلقة بسوء التغذية 

 

 التدريباسلوب  الموضوع الزمن
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

نشاط: كيفية انتقال  دقيقة 30
 الجراثيم

أقالم  –سبورة ورقية  • تمرين
 ماركر 

نوعي   من الحبوب   •
من ألوان مختلفة 

العدس  – األرز )
 األصفر(. 

المحافظة عىلي النظافة  • دقيقة 45
 الشخصية. 

المحافظة عىل نظافة  •
 البيئة. 

المحافظة عىل نظافة  •
 المياه. 

المحافظة عىل نظافة  •
 الطعام. 

•  / ي
النشاط البدئ 

 ممارسة الرياضة. 

•  .  االمتناع عن التدخي  

تجنب المخدرات  •
 واالدمان. 

ة نقاشية  • محاض 
)  )عرض تقديمي

عرض فيلم عن  •
 المخدرات واالدمان. 

 جهاز عرض  •

أقالم  –سبورة ورقية  •
 ماركر  

 دقيقة 75اإلجمالي 

ي  الزمن  اسلوب التدريب المحتوى التدريت 
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

 أقالم ماركر  –سبورة ورقية  تمرين نشاط: التحدي دقيقة 40

مفهوم التغذية  • دقيقة 50
 السليمة. 

 أنواع الطعام.  •

المكونات الغذائية  •
 الدقيقة. 

مواصفات الغذاء  •
 الصحي المتوازن. 

االمراض المتعقلة  •
 بسوء التغذية

ة نقاشية  • محاض 
)  )عرض تقديمي

عرض فيلم عن  •
 التغذية السليمة. 

 جهاز عرض  •

أقالم  –سبورة ورقية  •
 ماركر  

 دقيقة 90اإلجمالي 
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  اإلنجابية مكونات الصحةالجلسة التدريبية: 

 الجلسة التدريبية: الدورة الشهرية   

ي تنظيم 
 
 اإلنجابيةوالصحة  األرسةالجلسة التدريبية: دور الرجل ف

 اسلوب التدريب الموضوع الزمن
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

نشاط: مكونات الصحة  دقيقة 15
 اإلنجابية

 أقالم ماركر.  –سبورة ورقية  تمارين

مفاهيم الصحة العامة  دقيقة 15
 والصحة اإلنجابية. 

ات نقاشية   جهاز عرض  • محاض 

أقالم  –سبورة ورقية  •
 ماركر  

 دقيقة 60اإلجمالي 

ي  الزمن  اسلوب التدريب المحتوى التدريب 
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

ي    ح وفسيولوجيا  دقيقة 25 نشاط: ترسر
 األعضاء التناسلية األنثوية. 

 أقالم ماركر  –سبورة ورقية  تمرين

ي    ح وفسيولوجيا  • دقيقة 50 الترسر
األعضاء التناسلية 

 األنثوية. 

 الدورة الشهرية •

ة نقاشية )عرض  محاض 
)  تقديمي

 جهاز عرض  •

أقالم  –سبورة ورقية  •
 ماركر  

 دقيقة 75اإلجمالي 

ي  الزمن  اسلوب التدريب المحتوى التدريب 
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

ي    ح 1نشاط ) دقيقة 25 (: ترسر
وفسيولوجيا األعضاء 

 التناسلية للرجل

سخ بعدد المشاركي   ن تمرين
 (3للملحق رقم )

(: هل توافق عىل 2نشاط ) دقيقة 25
 ...؟

 أقالم ماركر   –سبورة ورقية  تمرين

ي    ح وفسيولوجيا  • دقيقة 25 الترسر
األعضاء التناسلية 

 للرجل

ي تنظيم  •
 
دور الرجل ف

األرسة والصحة 
اإلنجابية )نحو زوجته 

 نحو ابنائه(.  -

ة نقاشية )عرض  محاض 
)  تقديمي

 جهاز عرض  •

أقالم  –سبورة ورقية  •
 ماركر  

 دقيقة 75اإلجمالي 
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 الجلسة التدريبية: المشورة والفحص للمقبلي   عىل الزواج 

 الكشف المبكر عن رسطان الثديالجلسة التدريبية: 

 الجلسة التدريبية: الحمل واإلنجاب والرضاعة الطبيعية

 

  

ي  الزمن  اسلوب التدريب المحتوى التدريب 
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

أقالم  –سبورة ورقية  • تمرين نشاط: لعب األدوار دقيقة 20
 ماركر. 

المشورة والفحص قبل  دقيقة 25
 الزواج. 

ة نقاشية )عرض  محاض 
)  تقديمي

 جهاز عرض  •

أقالم  –سبورة ورقية  •
 ماركر  

 دقيقة 45اإلجمالي 

ي  الزمن  اسلوب التدريب المحتوى التدريب 
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

الكشف المبكر عن رسطان  دقيقة 30
 الثدي

ة نقاشية )عرض  محاض 
)  تقديمي

 جهاز عرض  •

أقالم  –سبورة ورقية  •
 ماركر  

ي  الزمن  اسلوب التدريب المحتوى التدريب 
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

األم  (: لعبة صحة1نشاط ) دقيقة 30
 الحامل )الكروت(

أقالم  –سبورة ورقية  • تمرين
 ماركر. 

عدد من الكروت  •
خاصة بمتابعة الحمل 
 ومتابعة ما بعد الوالدة. 

 رعاية ومتابعة الحمل.  • دقيقة 60

 الوالدة اآلمنة.  •

 رعاية ما بعد الوالدة.  •

ة نقاشية  • محاض 
)  )عرض تقديمي

عرض فيلم عن متابعة  •
 الحمل. 

عرض فيلم عن  •
 الوالدة. 

 جهاز عرض  •

أقالم  –سبورة ورقية  •
 ماركر  

 دقيقة 90  اإلجمالي 
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 والمباعدة بي   الوالدات    األرسةالجلسة التدريبية: تنظيم 

  األرسةالجلسة التدريبية: وسائل تنظيم 

ي  الزمن  اسلوب التدريب المحتوى التدريب 
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

(: لعبة صحة األم 1نشاط ) دقيقة 30
 والطفل

أقالم  –سبورة ورقية  • تمرين
 ماركر 

تحضت  مجموعتي   من  •
ي حسب 

الكروت يكف 
 ، عدد المشاركي  

المجموعة األولي  بها 
مهام رب األرسة، 

والمجموعة األخرى بها 
 طلبات األبناء. 

 أقالم ماركر –سبورة ورقية  تمرين (: خطوة القوة2نشاط ) دقيقة 30

 معت  تنظيم األرسة.  • دقيقة 15

 فوائد تنظيم األرسة.  •

ة  نقاشية )عرض محاض 
)  تقديمي

 جهاز عرض  •

أقالم  –سبورة ورقية  •
 ماركر  

 دقيقة 75اإلجمالي 

ي  الزمن  اسلوب التدريب المحتوى التدريب 
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

(: اشكال وسائل 1نشاط ) دقيقة 15
 تنظيم األرسة

 أقالم ماركر  –سبورة ورقية  تمرين

(: مباراة االسئلة 2نشاط ) دقيقة 35
 الخمسة. 

سبورة ورقية واقالم  • تمرين
 ماركر. 

نسخ من الجزء  3 •
النظري لوسائل تنظيم 

 األرسة. 

كيس به قطع مطوية  •
من الورق عىلي كل منها 
اسم وسيلة من وسائل 

 تنظيم األرسة. 

ة للفريق  • جائزة صغت 
 الفائز )إن أمكن(. 

ة نقاشية )عرض  وسائل تنظيم األرسة دقيقة 25 محاض 
)  تقديمي

 جهاز عرض •

أقالم  –ورقية  سبورة •
 ماركر  

 دقيقة 75اإلجمالي 
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      األرسةاألفكار المغلوطة عن وسائل تنظيم : الجلسة التدريبية

 المنقولة جنسيا وااليدز  األمراضالجلسة التدريبية: 

 فرق بي   المشورة وتثقيف القرناءالجلسة: ال

 
 

  

ي  الزمن  اسلوب التدريب المحتوى التدريب 
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

 أقالم ماركر  –سبورة ورقية  تمرين (: حرب الكرات 1نشاط ) دقيقة 15

المغلوطة عن  األفكار  دقيقة 25
 وسائل تنظيم األرسة

ة نقاشية )عرض  محاض 
)  تقديمي

 جهاز عرض  •

أقالم  –سبورة ورقية  •
 ماركر  

 دقيقة 40االجمالي 

ي المحتوى  الزمن  اسلوب التدريب التدريب 
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

العدوى المنقولة جنسيا  دقيقة 30
 وااليدز

ة نقاشية )عرض  محاض 
)  تقديمي

 جهاز عرض  •

أقالم  –سبورة ورقية  •
 ماركر  

ي  الزمن  اسلوب التدريب المحتوى التدريب 
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

 أقالم ماركر  –سبورة ورقية  تمرين نشاط: ما الفرق بي   ...؟  دقيقة 30 
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 التعارف وكش الجليدالجلسة االفتتاحية: 

  زمن الجلسة

 دقيقة 60

   خطة الجلسة

 األنشطة

 
 

 

 

  

 اسلوب التدريب الموضوع الزمن
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

(: شبكة 1نشاط ) دقيقة 35
 المعلومات

بكرة خيط  - عرض جهاز  تمرين
ة  كبت 

مقدمة حول  - قواعد الدورة دقائق 15
وع واهدافه  المرسر

سبورة ورقية  - جهاز عرض عروض تقديمية
 أقالم ماركر   –

استمارة اسئلة االختبار  اإلجابة  عىل استمارة اسئلة االختبار القبىلي  دقائق 10
 القبىلي 

 شبكة المعلومات (1)  النشاط

مساعدة المشاركي   عىل التعرف عىل بعضهم البعض وكرس حواجز الرتابة بينهم من  النشاطالهدف من 
 .  أجل خلق بيئة مناسبة وجيدة للتعليم التشاركي بي   المشاركي  

ة األدوات المطلوبة  بكرة خيط كبت 

 الخطوات
 
 
 
 
 

ي دائرة ثم أطلب من كل مشارك ذكر أسمه وإسم  •
 
أطلب من المشاركي   الوقوف ف
 الشهرة الذي يفضل أن ينادى به. 

أطلب من أحد المشاركي   الحفاظ عىل طرف الخيط بيده اليرسى )اإلبقاء عىل  •
 نهاية الخيط(. ثم عليه أن يذكر اسم أحد المشاركي   مع إلقاء بكرة الخيط إليه. 

ي النهاية سوف تتشكل شبكة من الخيوط ومن هذا الشكل, اسأل المشاركي    •
 
ف

  هذا الشكل لدينا خالل التدريب؟بماذا يمكن أن  يعت  

أكد عىل المشاركي   أن التدريب ال يمكن أن يحقق ثماره دون تحقيق التواصل بي    الختام
المشاركي   عىل مختلف المستويات وأنه ال يمكن لشخص واحد أن يمثل تلك الشبكة 

تتضح الفريدة من نوعها وأن التدريب ينتهج نهجا تشاركيا فالكل يشارك برأيه حتر 
 رؤية التدريب. 
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 :  مهارات التواصل الفعال           الجلسة األولي

 زمن الجلسة
 دقيقة 270

 خطة الجلسة

 االهداف التدريبية
 بنهاية هذه الجلسة التدريبية سوف يستطيع كل مشارك/مشاركة أن: 

 يناقش أهمية برامج تثقيف األقران وأهميتها )مراحل تغيت  السلوك(.  •

ي  •
. يفرق بي   التواصل اللفظ  ي

 والتواصل غت  اللفظ 

 يوضح مكونات دائرة التواصل وعوائق التواصل.  •

ح عناض  • ي تغيت  السلوكيرسر
 
 الرسالة المؤثرة ف

  

الوسائل التدريبية  اسلوب التدريب الموضوع الزمن
 المساعدة

(: مدي 1نشاط ) • دقيقة 180
 انتباهنا لصحتنا ...! 

(: برامج 2نشاط ) •
تثقيف األقران 

 وأهميتها. 

ثالثون  (: 3نشاط ) •
 ثانية من الشهرة. 

ي 4نشاط ) •
(: اسمعت 

 أستمع اليك. 

(: رسالة 5نشاط ) •
 الدقيقة الواحدة. 

أقالم  –سبورة ورقية   تمارين

 ماركر. 

مراحل تغيت  السلوك  • دقيقة 90
ي.   البرسر

ي  •
التواصل اللفظ 
والتواصل غت  

 . ي
 اللفظ 

مكونات دائرة  •
التواصل وعوائق 

 التواصل. 

عناض الرسالة  •
ي تغيت  المؤثرة 
 
ف
 السلوك. 

ات نقاشية  محاض 
 )عروض تقديمية(

سبورة ورقية  - جهاز عرض
 أقالم ماركر   –



14 

 األنشطة
ي خطر

 
 نحن نضع صحتنا ف

 مدي انتباهنا لصحتنا ...!  (1)النشاط 

، وأيضا تشجيع المشاركي   عىل قبول  الهدف من النشاط ي وأهمية عملية التغيت 
فهم السلوك اإلنسائ 

ان هناك العديد من األشخاص الذين يترصفون بطريقة ليست هي األفضل 
 بالنسبة لصحتهم. 

 الخطوات
 

اجعل كل المشاركي   يقفون أمام كراسيهم، وقدم التمرين بقول: "لبدء هذا  •
الي الوقوف امام كراسيكم. سوف اقرأ بعض  التمرين، انتم جميعا تحتاجون

تيب، إذا كانت اجابتك بنعم ستظل واقفا اما إذا كانت االجابة ب  الجمل بالتر
ي جالسا حتر اذا 

"ال"، يجب عليك ان تجلس. ولكن إذا جلست مرة، ستبفر
 ". نعمكانت اجابتك عىلي الجمل التالية ب"

تيب بصوت اطلب من المشاركي   ان يقفوا، ثم قم بقراءة الج • مل التالية بالتر
 واضح: 
o  أقوم باالستحمام يوميا 
o  أقوم بغسل األيدي قبل وبعد األكل 
o ال أدخن السجائر 
o  اتناول طعاما صحيا وال أتناول األغذية الرسيعة 
o اقوم بعمل تمارين رياضية بانتظام مرتي   عىل األقل اسبوعيا 
o  ي مرتي   يوميا

 اقوم بغسيل اسنائ 
o شهور 6بانتظام كل  اقوم بعمل فحوص طبية 

ي هذه  •
 
ك ف ء المشتر ي

كي   ما الشر عندما يجلس كل االشخاص، اسأل المشتر
الجمل. ثم وضح انها كلها متعلقة بالسلوكيات الصحية. ووضح انه بينما 

نعلم جميعا ما االفضل بالنسبة لصحتنا، فإننا ال نستخدم دائما هذه 
. عىل سبيل المثال، بالرغم من ي

اننا نعرف انه ال يجب  المعلومات كما ينبع 
علينا اكل كثت  من الحلويات والسكريات، فان ارادتنا ليست دائما قوية 

عندما نحتاج اليها وان قطعة ثانية من االيس كريم اوالكعك قد تنادينا من 
 الثالجة! 

ي خطر دائما.  الختام: 
 
ي عملنا، يمكن ان نمر عىلي اشخاص يضعون صحتهم ف

 
وضح انه ف

ي معظمنا نقوم بإيذاء أنفسنا بشكل او باخر. وغالبا ما 
 
ولكن من المهم تذكر اننا ف

نكون محظوظي   لعدم المعاناة من عواقب وخيمة. وهذا ليس صحيحا بالنسبة 
ي دورنا كمثقفي   لألقران من زمال 

 ؤنا. لكل شخص وهنا يأئر

 

ي خطر
 
 نحن نضع صحتنا ف

 برامج تثقيف األقران وأهميتها   (2) النشاط

مساعدة المشاركي   عىل تفهم أدوارهم كمثقفي   لألقران ضمن برنامج متكامل  الهدف من النشاط
 لرفع التوعية الصحية. وأيضا مناقشة أهمية برامج تثقيف األقران. 

 الخطوات
 

ي الجلسة السابقة تعلمنا أننا والعديد دائما يمكن التقديم للجلسة بقول "  •
 
ف

ض  ي خطر، ودورنا هو تغت  ذلك، لنتخذ مثاال لذلك ونفتر
 
ما نضع صحتنا ف

اننا نحتاج ان نقنع بعض األشخاص بغسل األسنان مرتي   يوميا. فماذا 
 نحتاج لذلك؟"

-وعىل السبورة الورقية ارسم جدول من أربعة صفوف لكل من )المعلومات  •
الموارد(، ومن ثم قم بتجميع التعليقات من  –المهارات  – الدوافع

ي مكانه المناسب عىل سبيل المثال )نحتاج ان 
 
المشاركي   وضع كل تعليق ف

ي صف المعلومات، لو غسلت أسنانك 
 
نقول لهم أهمية غسل األسنان ف

ي خانة الدوافع، نحتاج الي فرشة أسنان ومعجون 
 
فستحميها من التسوس ف

ي خانة الموا
 
 رد وهكذا. ف
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 يمراحل تغيب  السلوك البشر  الجزء النظري: 

يالمثال التالي يوضح   مراحل تغيت  السلوك البرسر
  )العقل( المعرفة

لية ألقناع إحدى السيدات كي تستخدم وسائل تعت  عن الجانب اإلدراكي للمعلومات.  ي زيارة مت  
 
ذهبت مقدمة الخدمة ف

بكافة الوسائل المتاحة تنظيم األرسة وتحدثت معها عن فوائد تنظيم األرسة لها وألرستها، وقدمت لها المشورة المتعلقة 
ي مشورتها حيث تأكدت من وصول المعلومات إل السيدة

 
 . وكانت مقدمة الخدمة موفقة ف

 

) ي
 
 الموافقة )اتجاه مبدن

لية ظهرت عالمات الرضا والقبول عىل وجه السيدة.  ي نهاية الزيارة المت  
 
 ف

 

 االتجاه/ النية والعزم )القلب(
  . ي

دة مع مقدمة الخدمة أن تستعمل إحدى الوسائل بعد مناقشة هذا الموضوع مع قررت السي يعت  عن الجانب العاطف 
 زوجها عند عودته. 

 

 (التضف )الممارسة
/األيدي.   ي

ي األسبوع التالي ذهبت السيدة ال العيادة وابتسمت لمقدمة الخدمة وقالت لها لقد  يعت  عن الجانب األدائ 
 
ف

ي واريد استخدام اللولب وتم تركيب   اللولب لها بعد أن قام الطبيب بالكشف عليها ومناقشتها. وافق زوج 

  

عندما ينتهي الجميع من المشاركة، وضح اننا من أجل أن نغت  السلوك علينا  •
أن نقدم للشخص المعلومات الصحيحة ومن ثم خلق الدافع للتغيت  ونوفر 
للشخص الموارد الكافية الي جانب تعليمه المهارات الالزمة لذلك وهذا هو 

ي 
 
ي أقران ولكن يجب األخذ ف

الحسبان ان عملية التغيت  دورنا ببساطة كمثقف 
ة ووقت طويل.   ليست بالعملية السهلة وتحتاج الي جهود كبت 

ي نهاية الجلسة ان تثقيف األقران هي أداة مهمة لتغيت  العادات الصحية  الختام
 
وضح ف

ي أقران. 
ي أهمية دورنا كمثقف 

ي مجتمعنا و هنا يأئر
 
 الخاطئة ف
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 مهارات التواصل الفعال
ي أستمع اليك ) مهارات التواصل الفعال(

 اسمعت 

 التعرف عىل مهارات التواصل الفعال.   (3) النشاط

 أقالم ماركر.  –سبورة ورقية  الهدف من النشاط

المتدربي   ال أزواج. كل زوج من المشاركي   يكون به شخص يقوم الميرس بتقسيم  • األدوات المطلوبة
 )ا( وشخص )ب(. 

: يقوم الشخص )ا( باختالق موضوع يحاول ان يتحدث عنه إل  • ي المرة األولي
 
ف

ي ال يستمع الي 
الشخص )ب(. ويحاول الشخص )ب( أن يفعل كل ما يستطيع حتر

 دقائق والحظ المجموعات.  ٥الشخص)ا(، أعظي 
o ي المجموعات عما فعلوه لىك يتشتتوا انتباه )ا(، األشخاص  اسأل

 
)ب( ف

 ودون ما يتم ذكره عىل السبورة الورقية عىل سبيل المثال: 
ي الساعة.  ▪

 
 النظر ف

ي الموبايل.  ▪
 
 التحدث ف

 المقاطعة.  ▪
 عدم التفاعل.  ▪
 إظهار الالمباالة.  ▪
. تجا ▪

 
 هل المتحدث أو تركه تماما

o  ي المجموعات عن مشاعرهم
 
نتيجة ذلك ودون ما يتم اسأل األشخاص )ا( ف

 ذكره عىل السبورة الورقية عىل سبيل المثال: 
 االحساس بالتجاهل  ▪
 اإلحباط  ▪
 الغضب ▪
ي المرة الثانية: نبه أن اآلن مهمة األشخاص )ب( هي محاولة  ▪

 
ف

االستماع الجيد لم يقوله األشخاص )ا( واترك لهم خمس دقائق 
 والحظ المجموعات. 

o ي المجموعات
 
عن ما فعلوه لىك ينصتوا باهتمام  اسأل األشخاص )ب( ف

 ودون ما يتم ذكره عىل السبورة الورقية عىل سبيل المثال: 
 االهتمام بالموضوع.  ▪
 االنصات الجيد.  ▪
 التفاعل مع المتحدث.  ▪
 القاء أسئلة توضيحية.  ▪
▪  .  التواصل بالعيني  

o  ي المجموعات عن مشاعرهم نتيجة ذلك ودون ما يتم
 
اسأل األشخاص )ا( ف

 السبورة الورقية عىل سبيل المثال:. ذكره عىل 
 االحساس بالتفاعل واالهتمام.  ▪
ي الجزء األول من التمرين.  ▪

 
 اختالف عما جرى ف

 التقدير.  ▪

ي رسي    ع حول ما تعتقد المجموعات من عناض تساعد  •
قم بعد االنتهاء بعصف ذهت 

 عىل إيصال المعلومة. 

وأهمية ايصال المعلومة للفئة المستهدفة اربط بي   التمرين واهميته وبي   تثقيف القرين  الخطوات
ح دائرة االتصال  . ومن ثم رسر
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 الجزء النظري

 رة التواصل وعوائق عملية التواصلدائ مكونات
هو التواصل بطريقة فعالة بي   شخصي   أو أكتر تؤدي ال الفهم المتبادل بي   مرسل  :  تعريف التواصل الفعال

 تقبل لتغيت  اتجاهاته أو سلوكه. المعلومات ومستقبلها والتأثت  عىل المس

ات يريد ان ينقلها  • المرسل )مثقف القرين(: وهو الشخص الذي يبدأ عملية االتصال ولديه معلومات وخت 
ي المصنع. 

 
 لزمالئه ف

 المستقبل) العمال(: وهو الشخص أو األشخاص الذين يتلقون الرسالة )عمال المصنع(.  •

 لفظية. الرسالة: يمكن ان تكون لفظية أو غت   •

احة او االنتقاالت  • ي وقت االستر
 
ة ف  –بورشورات او مطويات  –مناقشات جماعية  – قناة االتصال: رسالة مبارسر

 .  عت  وسائل التواصل االجتماعي

ي يتلقاها من مثقفالقرين )األثر او التغيت  الذي حدث عىل العامل  •
التغذية الراجعة: رد فعل العامل للرسالة التر

ي أم  (سواء ايجائ  ي  سلت 
 

 عوائق عملية التواصل
 
ا
 : عوائق تتعلق بمثقف القرين نفسهأول
 مثقف القرين غت  ملم بالموضوع.  •

 مثقف القرين يستخدم كلمات صعبة.  •

ي التحدث غت  سليمة أو تسبب الضيق.  •
 
ة صوته وطريقته ف  مثقف القرين نت 

ي كل موضوع.  •
 
 مثقف القرين متمسك برأيه ف

 الكثت  واالنصات القليل. مثقف القرين يميل ال التحدث  •

•  :  كما تتأثر قدرة مثقف القرين عىل االقناع بما يىلي
o  ام باألمانة العلمية -مصداقيته )الصدق  الثقة بالنفس(. -االلتر 

o ي التعامل مع اآلخرين -المظهر العام -ذبية )الشخصية الجا
 
ة ف  مكانته وسط العمال(.  –الخت 

 

: عوائق تتعلق بالعمال
ً
 ثانيا
ي أمور خاصة(.  •

 
ود )يفكر ف  العامل كثت  الرسحان والرسر

 العامل غت  مهتم بالموضوع الذي تتم مناقشته.  •

 العامل شخصية مسيطرة يتحدث دائما وال يعظي فرصة ألي شخص للتحدث.  •

 العامل يستمتع بجعل مثقف القرين يشعر باإلحباط.  •

•  :  كما تتأثر قدرة العامل عىل االقتناع بما يىلي
o سية: الميول واالتجاهات والمعتقدات والحالة المزاجية وحالته المزاجية. الحالة النف 

o  النادي...( واعتقاداتهم. -االصدقاء  –المجتمع الذي ينتمي اليه )االرسة 

o ي نفس الموضوع
 
اته السابقة ف  خت 

 

: عوائق تتعلق بالرسالة
ً
 ثالثا
ي والتعليمي للعمال.  •

 
 أن تكون الرسالة غت  واضحة وصعبة وغت  مالئمة للمستوى الثقاف

 الرسالة طويلة ومعقدة.  •
 

: عوائق تتعلق بظروف وبيئة االتصال
ً
 رابعا
ي وجود العديد من األشخاص او الزمالء •

 
 أو صوت اآلالت المرتفع(. -المكان غت  مناسب )عنت  المصنع ف

 العمل او ضغط الشغل( الميعاد غت  مناسب )وقت  •
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: عوائ
ً
 ق تتعلق باستجابة العمال للرسالةخامسا

ي تلك الرسالة 
 
ي الحوار وأن يستمع لرأيه ف

 
اكه ف قد ال يبدي العامل أي اهتمام بالرسالة، ولذلك عىل مثقف القرين إرسر

ي تطوير رسالته. 
 
 حتر لو سلبيا او مخالف للرأي ويستخدم ذلك ف

ي والتواصل
ي  التواصل اللفظ 

 غب  اللفظ 

ي الت: الجزء النظري
ي والتواصل غب  اللفظ 

 واصل اللفظ 

ي )لغة الجسد(
 أوال: التواصل غت  اللفظ 

 تواصل العيني   
: الحفاظ عىل التواصل البرصي • ي  اإليجائ 

ي تدل عىل الرفض  •
: النظرات الحادة )التر ي ي اتجاه آخر  –(السلت 

 
 قرب.  النظر المبارسر عن -النظر ف

 

ات الوجه    تعبب 
 االيحاء بالثقة. -اإليجابية: االبتسام وعدم إظهار التوتر  •

 التثاؤب أو إظهار الملل.  –الوجه غت  المعت   -العبوس وتقطيب الوجه السلبية:  •
 

 اليدين  –الرأس  -حركات الجسم 
االنحناء قليال باتجاه المتحدث إلظهار حسن -” اإليجابية: االشارات تشجيعية )هز الرأس وكأنك تقول "نعم •

 تربيت عىل الظهر(. -االستماع له 

 السلبية: هز الرأس وكأنك تقول ال.  •
 

 

 

 

  

 ثالثون ثانية من الشهرة )مهارات التحدث الفعالة للجمهور(  (4) النشاط

ة ايجابية بقدر االمكان لبناء  الهدف من النشاط اعطاء المشاركي   فرصة للتحدث مع الجمهور وجعل الخت 
 الثقة

 الخطوات
 

ك ثالثي   ثانية للتحدث الي المجموعة عن ء  وضح انه سوف يتم اعطاء كل مشتر ي
اي شر
ي التصفيق 

 
ي نهاية الثالثي   ثانية سوف ابدأ ف

 
يرغب فيه، أخت  كل المشاركي   انه: "ف

ي سوف يكون 
ي منتصف الجملة، ان تصفيفر

 
عج اذا كنت ف إلظهار التقدير لجهودك ال تت  

ي التصفيق والذي سوف يظهر تقديرا ايجابيا لجهودك اثناء 
 
االشارة لكل شخص ليبدأ ف

صصة لك. ويمكنك ان تفعل ما تريد. عموما حتر اذا توقفت عن الثالثي   ثانية المخ
ي تنتهي الثالثون ثانية الخاصة بك. ويجب عىل 

ي التصفيق حتر
 
التحدث سوف ال نبدأ ف

ي المجموعة ان يعظي كل متحدث انتباهه الكامل واهتمامه المبتهج 
 
كل فرد ف

ال تحاولوا المتحمس. من فضلكم ال تقاطعوا اي متحدث بأي حال من االحوال. 
مساعدتهم بأي طريقة. يجب ان نصفق بنفس الصوت المرتفع ألخر شخص كما فعلنا 

 مع اول شخص ولكل شخص بينهم"
ي منتصف الجملة، 

 
اطلب من الشخص االول ان يبدأ: وبعد ثالثي   ثانية، حتر إذا كان ف

ي صامت
ة اثناء يجب ان تبدأ التصفيق. قد يجب علينا احيانا ان تذكر المجموعة بأن تبفر

تحدث شخص ما وان تعظي له االنتباه الكامل. وذكرهم ايضا بأن ينتظروا حتر تعطيهم 
ي التصفيق. 

 
 االشارة قبل أن يبدأوا ف
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اب أو االبتعاد عن محدثك  االقبر
ها حرما خاصا به غت  مسموح للجم • اقه وكلما ذادت مكانة الشخص ازدادت لكل شخص مساحة يعتت  يع اختر

اق حرم اآلخرين.  اقه وذادت قدرته عىل اختر  مساحة هذا الحرم وقلت قدرة اآلخرين عىل اختر

ي ذلك  •
 
ي التقليل من مكانته ويكون الفيصل ف

اب الزائد من محدثك الحميمية كما قد يعت  ي االقتر
وقد يعت 

ات االخرى المصاحبة.   التعبت 

 

 الجيد )اإلنصات(الستماع ا
 االستماع: هو وصول اصوات الذن المستمع فقط.  •

االنصات: مرحلة تىلي االستماع ونستخدم فيها ليس االذن فقط وانما ايضا العي   والفكر وحركات الجسم ثم  •
ي صورة

 
 رد فعل.  االستجابة لها بعد ذلك ف

اس بأهميته وتقديره وتزيد ثقته الحكم، يعزز التواصل ويعظي المتحدث اإلحس االستماع الجيد والخالي من •
 بنفسه. 

 

ي 
 ثانيا: التواصل اللفظ 

ي 
 المدح والتشجيع اللفظ 

•  : ي  اإليجائ 
o  ي المزيد عن ذلك...( إظهار

ئ   )أخت 
 اهتمام لالستماع أكتر

o  )تأييد مشاعر المتحدث )أنا أتفهم كيف تشعر 

o  سؤالك رائع(  –نقطة جيدة  -تأييد أفكار المتحدث ) هذا صحيح 

o  ي خاطره / ها شكر
 
 المتحدث عىل ثقته بك لمشاركة ما يجول ف

•  : ي  السلت 
o  هذه فكرة غبية( -األحكام الشخصية أو األحكام المسبقة. )هذا خطأ 

o  .مقاطعة المتحدث 

o بالتحدث عن نفسك أو تغيت  الموضوع.  البدء 

  

 صوت واللغة البسيطةال
•  : ي  اإليجائ 

o  ة ي توصل مشاعر االلفة مع اآلخرين نت 
 الصوت الهادئة التر

o  ،األبطاء للفكرة المّعقدة أو الفكرة الجادة 

o  .كت   عليها
ي تريد التر

 استخدام الصوت للتأثت  عىل الكلمات التر

o  استخدام لغة مناسبة ومفهومة )تمنع حدوث سوء الفهم كما تشجع عىل طرح التساؤالت واتخاذ
ة(. المدروسة وال االختيارات  مستنت 

•  : ي  السلت 
o  ة ي تسبب الملل. نت 

 الصوت الثابتة التر

o  .الصوت المرتفع للغاية أو المنخفض للغاية أو الحاد 

o  .ي التحدث
 
 الرسعة ف

o مفهومةصعبة غت  لغة دام استخ . 

 

 إعادة الصياغة والتوضيح
 طلب التوضيح أكتر للتأكد من فهم المتحدث  •

 مع منح الفرصة لآلخر للرد عىل الجملة المصاغة. إعادة ما قاله المتحدث بأسلوب بسيط ومفهوم  •
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 فن توجيه األسئلة
•  .)  األسئلة المفتوحة: )ماذا، أين، كيف، متر

 األسئلة المغلقة: )االجابة بنعم أو ال فقط(.  •

 االستفسار )لماذا(.  •

 ية. تيار خاألسئلة اإل  •
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ي تغيب  السلوك
 
 عنارص الرسالة المؤثرة ف

 

 

  

 الواحدةرسالة الدقيقة  (5النشاط )

 بناء رسالة واضحة وجذابة خالل دقيقة واحدة.  الهدف من النشاط

 أقالم ماركر.  –سبورة ورقية  األدوات المطلوبة

 الخطوات
 

ابدأ الجلسة بقول ) خالل الجلسة الماضية تعملنا ما هي عناض دائرة االتصال ومنها  •
ي هذه الجلسة سنتدرب سويا عىل بناء رسالة واضحة 

 
وجذابة من خالل الرسالة، ف

 استخدام تقنية رسالة الدقيقة الواحدة (

 ابة مكونات رسالة الدقيقة الواحدة: عىل السبورة الورقية، قم بكت •

 أمثلة عىل رسائل الدقيقة الواحدة:  •
o  ي التخن والسمنة، وتصدق

 
سمعت امبارح ان مرص هي من الدول العالية أوي ف

ي كلها وزنها زايد وانا كنت كده فعال، وده ممكن يتغت  مثال لو 
غالبا نص عيلتر

ي 
 
الشاي وقللنا كمان الزيوت  بدلنا العيش األبيض بالعيش األسمر وقللنا السكر ف

ي األكل. ايه رأيك إنك كمان تعمل ده وتحافظ عىل صحتك. 
 
 والسمنة ف

o  ي
ي  120تعرف أن مرص متوقع تبفر

 
ي أدم ف

، وده كتت  أوي، الواحد 2020مليون بت 
ب، بس  ي المواصالت ومصاريف المدارس لألوالد وكمان األكل والرسر

 
ي ف

ي بيعائ 
بفر

اثني   ورباهم وعلمهم صح وهللا يبقوا بمية عيل  لو كل واحد فينا خلف عيل او 
فوه قدام أهله وناسه.   ويرسر

ي  •
 
ي منها رسالة ف

ي من الممكن أن نبت 
ي رأيكم ما هي المواضيع التر

 
قم بسؤال المشاركي   )ف

دقيقة واحدة( وقم بتسجيل المواضيع عىل السبورة الورقية ومن ثم اطلب من كل 
ي دقيقة واحدة 

 
 عن أحد تلك المواضيع. شخص ان يكتب رسالة ف

ي نهاية العرض قم بالتعليق العام عىل 
 
اطلب من كل شخص عرض الرسائل امام الجميع وف

 األداء وعن ما يمكن فعله لتحسي   تلك الرسائل. 

ي التدريب  الختام
 
ي نهاية التدريب أكد عىل أننا سنحتاج الي نقل الرسائل والمعلومات الجديدة ف

 
ف

 لزمالئنا وأقراننا وتلك التقنية ستجعل من رسالتنا رسالة مشوقة وجذابة وواضحة. 

هل تعلم أن .... سمعت قبل كده عن ....  للمشكلة:  اعرض حقيقة جذابة •
 األرقام بتقول ............ 

أعرف حد من   ... أنا مثال مريت بنفس التجربة.....  : احكي قصة شخصية •
ي ... 

ي قريتنا .... .... أصدقائ 
 
 .... .... .. حصل ف

بس ده كان ممكن نتجنبه لو  لحل المشكلة:  اعرض أسباب /نتائج / نصائح •
. عارف لو كان الشخص ..... .. المشكلة ديه كانت ممكن تتحل لو ... ..... ... 

 .. ..... عمل .... 

.... حابب تعرف أكتر ممكن اوجهك .... ايه رأيك لو احنا كمان عملنا .  : غب   •

 . ...... ... 
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ي تغيب  السلوك: الجزء النظري
 
 عنارص الرسالة المؤثرة ف

ي تغيت  السلوك هي 
 
 عناض الرسالة المؤثرة ف

كما يجب أن تتناول    مفهومة للمستهدفي   و يجب أن تكون الرسالة واضحة  رسالة واضحة تجذب االنتباه:  •
ي المشاركة تهموتثت  رغب تجذب انتباه المستهدفي   ويتذكرونها باستمرار  موضوع واحد حتر ال يحدث لبس. 

 
 . ف

  مقنعة )تدخل القلب وتقنع العقل(:  •
 
لفكر المستهدفي   وأن تثت  يجب أن يكون محتوى الرسالة مقنعا

 عواطفهم )معظم الناس يتحركون حينما يقتنعون بما يدعوهم إل الحركة ويحرك عواطفهم. 

ي المرسل، ومدى مصداقيته، ومدى قناعتهم بإمكانية  تخلق الثقة:  •
 
ي الرسالة تعتمد عىل ثقتهم ف

 
ثقة الناس ف
 لذا يجب عىل الرسالة أن:   تحقيق مضمون الرسالة. 

o وية الثقافية للمستقبل. تراعي اله 

o   م باألمانة العلمية وتذكر الحقائق بطريقة علمية. تلتر 

•  : ون سلوكهم إال عندما  تتضمن منفعة للمستهدفي   تغيت  السلوك يحتاج إل حافز قوى، المستهدفون ال يغت 
 .  يكون هناك منافع شخصية تتحقق لهم من هذا التغيت 

ي التنفيذ:  •
 
انتهاء مناقشة الرسالة مع المستهدفي   يجب أن يكون دور بعد  توضح دور المستهدفي   ف

 من الرسالة يتم مناقشته معهم والتأكيد عىل أهميته لهم. 
 
ي حل المشكلة جزءا

 
 المستهدفي   ف
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 المحافظة عىل الصحة العامة           الجلسة الثانية: 

 زمن الجلسة

 دقيقة 75 

   خطة الجلسة

  االهداف التدريبية
 يستطيع كل مشارك/مشاركة أن: بنهاية هذه الجلسة التدريبية سوف 

 يتعرف عىل مفهوم الصحة.  •

 يذكر طرق انتقال الجراثيم.  •

 يرسد متر يجب غسل الوجه واأليدي وخطوات غسل االيدي.  •

 يوضح كيفية العناية بالفم واالسنان.  •

•  . ح كيفية إتباع السلوك الصحي لمنع عدوى الجهاز التنفشي  يرسر

 يناقش كيفية المحافظة عىل نظافة البيئة.  •

ح كيفية المحافظة عىل نظافة المياه.  •  يرسر

 يناقش كيفية المحافظة عىل نظافة الطعام.  •

 يبي   أهمية ممارسة الرياضة.  •

ار التدخي   وفوائد االقالع عنه وكيفية االقالع عنه.  •  يناقش اض 

 يرسد المشاكل الجسيمة الناتجة من استخدام المخدرات.  •
 
 
 

 اسلوب التدريب الموضوع الزمن
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

نشاط: كيفية انتقال  دقيقة 30
 الجراثيم

أقالم ماركر  –سبورة ورقية  تمرين

وعي   من الحبوب من ن -
 – األرز )ألوان مختلفة 

 العدس األصفر(. 

المحافظة عىلي  • دقيقة 45
 النظافة الشخصية. 

المحافظة عىل نظافة  •
 البيئة. 

المحافظة عىل نظافة  •
 المياه. 

المحافظة عىل نظافة  •
 الطعام. 

•  / ي
النشاط البدئ 

 ممارسة الرياضة. 

•  .  االمتناع عن التدخي  

تجنب المخدرات  •
 واالدمان. 

ة نقاشية  • محاض 
)  )عرض تقديمي

عرض فيلم عن  •
 المخدرات واالدمان. 

سبورة ورقية  -جهاز عرض 
 أقالم ماركر   –
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 األنشطة

 عىل الصحة العامة           المحافظة : الجزء النظري
اتزان االنسان من الناحية الجسدية والنفسية واالجتماعية مع البيئة المحيطة وليست مجرد  لةحا المقصود بالصحة
 خلوه من االمراض. 

 

 طرق انتشار الجراثيم
•  :  الطريق المبارسر

o  شخص مريض إل شخص سليم: من خالل اللمس أو السعال أو العطس امامه أو تقبيله أو ممارسة من
 العملية الجنسية معه. 

o  ات/الزواحف( إل شخص سليم: من خالل المالمسة أو ي ذلك الطيور/الحرسر
 
من حيوان مريض )بما ف

ي يأكلها االنسان. 
 القرص أو العض أو تناول الحيوانات التر

o  ة الحمل أو الوالدة أو الرضاعة الطبيعية.  الحاملمن االم : خالل فتر  للجني  

•  :  الطريق غت  المبارسر
o  اآلالت  –أسطح المكاتب  –سماعة الهاتف  –عن طريق لمس األشياء الملوثة )مثل: مقابض االبواب

 والماكينات....(. 

o  .عت  الهواء 

o  .عت  الماء 

o  .عت  الطعام 

 طرق المحافظة عىل الصحة العامة
: ا
ا
 لمحافظة عىل النظافة الشخصيةأول

أساسيات من أهم قواعد الصحة العامة االهتمام بالنظافة الشخصية والعناية بالجسم والمحافظة عىل نظافته. ومن 
 :   النظافة الشخصية ما يىلي

 
  

 الجراثيمكيفية انتقال  نوان النشاطع

العدس  –)األرز   نوعي   من الحبوب من ألوان مختلفة –أقالم ماركر  –سبورة ورقية  األدوات المطلوبة

 األصفر(. 

 الخطوات
 

ي أكياس غت  شفافة قم بتقسيم الحبوب بنسب متساوية عىل حسب عدد  •
 
ف

 المشاركي   عىل ان يكون األرز هو األكتر عددا، وعدد أقل من العدس. 

ح للمشاركي   ان كل شخص سيقوم بالتعرف عىل أحد المتدربي   من خالل  • ارسر
اسمه وعمله وهوايته المفضلة ومن ثم يقوم كل شخص بأخذ بعض من 

ي كيسه. 
 
 الحبوب من كيس األخر دون رؤيتها ويضعها ف

 دقائق حتر يشارك كل متدرب عىل األقل مع خمسة أخرين.  10اترك لهم مدة  •

ع الي أماكنهم ومن ثم قم بإدارة الحوار مستعينا باألسئلة ثم اطلب منهم الرجو  •
 التالية: 
o  من منكم ما زال كيسه يحتوي عىل نوع واحد من الحبوب؟ 
o  هل كان من الممكن ان نمنع حدوث ذلك؟ 
o   برأيكم ما هو الهدف من التدريب؟ 

ات  الختام ي نهاية النشاط عىل الميرس ان يوضح اننا نتعامل يوميا مع العرسر
 
من البرسر ف

ي التدريب قد ينتقل الينا العديد من 
 
والمعدات داخل المصانع وبنفس الكيفية ف

الجراثيم غت  المرئية من خالل التعامالت اليومية وهنا يجب عىل كل فرد مننا حماية 
  نفسه والمحيطي   به من خطر العدوي عن طريق اتباع اإلرشادات الصحية السليمة. 
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  غسل الوجه واأليدي
وسات عن غسل الوجه واأليدي من أهم وسائل الوقاية من األمراض حيث أنه من الممكن أن تنقل  الميكروبات والفت 

 .  طريق األيدي الملوثة إل أغشية الجهاز التنفشي

 

 يجب غسل الوجه

 ومساًء قبل النوم.  •
 
 عند االستيقاظ صباحا

 
 يوميا

 بعد الرجوع من المصنع.  •
 

 يجب غسل األيدي

 بعد الرجوع من المصنع.  •

 قبل وبعد إعداد الطعام.  •

 بعد قضاء الحاجة.  •

 بعد الكحة أو العطس أو التمخط.  •

•  . ي ي المجال الطت 
 
ي أو القفازات ف

ر
 بعد خلع القناع الواف

 

 كيفية غسل األيدي
 العملية السليمة لغسل األيدي تتم إما بالماء الجاري والصابون ثم التنشيف أو عن طريق دعك األيدي بالكحول. 

  

فرك باطن كف اليد اليمت  مع ظهر كف اليد اليرسى ثم  فرك باطن كف اليد اليمت  مع باطن كف اليد اليرسى. 
 .  باطن كف اليد اليرسى مع ظهر كف اليد اليمت 

 

 

باطن كف اليد اليمت  مع باطن كف اليد اليرسى مع 
 تداخل وفرك األصابع. 

ي باطن كف اليد المقابلة مع تداخل 
 
فرك ظهر األصابع ف

 األصابع. 

غسل اليدين يحميك من انتقال 
الجراثيم، احرص عىل غسلها بعد 

 استخدام دورة المياه
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ي  فرك ابهام اليد اليرسى باليد اليمت  والعكس بالعكس. 
 
فرك أصابع اليد اليرسى المتشابكة للخلف ولألمام ف

 بالعكس. باطن اليد اليمت  والعكس 

 
 العناية بالفم واألسنان

األسنان البيضاء تضف  عىل الوجه ابتسامة جذابة وعدم االهتمام باألسنان يسبب تسوسها وإصابة اللثة بالتهابات وإفراز 
 رائحة كري  هة ولذلك يجب: 

 غسل ومضمضة الفم بعد األكالت.  •

ي الصباح وقبل النوم.  •
 
 غسل األسنان بالفرشاة والمعجون ف

 والمضمضة مع المرور  •
 
ي حالة عدم توفر فرشاة األسنان والمعجون يمكن االستعاضة عنهما بغسل الفم جيدا

 
ف

 عىل األسنان باألصبع للتأكد من التخلص من بقايا األطعمة. 
 

 الصحي لمنع عدوى الجهاز التنفسي إتباع السلوك 

 تغطية األنف والفم أثناء السعال والعطس.  •

ي األيدي وإنما باستخدام كم المالبس.  عدم العطس أو السعال •
 
 ف

 عدم البصق عىل األرض.  •

ي تم استعمالها مثل المناديل.  •
 غسل األيدي بعد السعال أو العطس أو مالمسة األشياء التر

•  .  تجنب مالمسة اليدين لإلفرازات المخاطية أو لألنسجة الداخلية لألنف أو العي  

 ذات االستخدام الواحد. تنظيف األنف باستخدام المناديل الورقية  •

ي سله النفايات.  •
 
 التخلص من المناديل الورقية بعد االستعمال ف

•  .  عدم استخدام أدوات الغت 

 عدم التقبيل.  •
 

:  ملحوظة ي
ي حالة عدم توفر المناديل الورقية يمكن استخدام المناديل القماشية مع مراعاة اآلئر

 
 ف

 تحديد استخدامها لشخص واحد فقط.  •

ها باس •  تمرار. تغيت 

 غسل مناديل المصاب منفردة بالماء الساخن والصابون.  •

ي الشمس وكيها بالمكواة.  •
 
 نرسر المناديل ف
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: المحافظة عىل نظافة البيئة 
ً
 ثانيا
 يجب تنظيف األرضيات والسطح والحوائط باستخدام الماء والكلور.  •

•  .
 
ي األكياس المخصصة وغلقها جيدا

 
 التخلص من القمامة عن طريف جمعها ف

ي صندوق مخصص لذلك ومغظ.  •
 
 وضع القمامة ف

 عن طريق جامعي القمامة.  •
 
 التخلص من القمامة يوميا

 غسل أدوات الطعام والرساب بالماء الساخن والصابون.  •

ي الشمس. غسل المالبس وأفرش األرسة بالماء الساخن والصابون ونرسر  •
 
 ها ف

التهوية الجيدة: يجب الحفاظ عىل تهوية المنازل وأماكن التجمعات عن طريق فتح النوافذ واألبواب المتقابلة  •
 التنشيط مرور التيارات الهوائية. 

ع يتجنب قضاء الحاجة ورم القمامة بها.  •  مراعاة عدم تلوث مجارى المياه والتر
 
 يجب أيضا

 

: المحافظة عىل نظاف
ً
 ة المياهثالثا
 مصدر آمن للمياه.  •

ي مصدرها.  •
 
 غىل المياه المشكوك ف

ب المياه النقية.  •  رسر

ي أوعية نظيفة محكمة الغلق.  •
 
 تخزين المياه ف

 استخدام إناء نظيف الستخراج الماء وغسل األيدي.  •
 

: المحافظة عىل نظافة الطعام
ً
 رابعا
 غسل األيدي قبل إعداد الطعام.  •

 جة. غسل األيدي بعد قضاء الحا •

ي إعداد الطعام.  •
 
ي واألسطح المستخدمة ف

 غسل األوائ 

ات.  •  التخلص من الحرسر

ء عن الطعام المطه.  • ي
 فصل الطعام الت 

•  .
 
 طه الطعام جيدا

ي الثالجة.  •
 
 وضع الطعام ف

ي الطه.  •
 
 استخدام مياه نظيفة ف

 

/ ممارسة الرياضة ي
 
 خامسا: االهتمام بالنشاط البدن

ي ممارسة الرياضة مهما كان عمر األنسان.  •
 
 البدء ف

ي تفضلها  •
 مرات عىل األقل أسبوعيا كلعب الكرة او السباحة او الجري.  3يمكنك ممارسة الرياضة التر

ي  •
ي ممارسة المشر

 
 ف
 
إذا كان ظروف العمل داخل المصنع ال تسمح، فيمكنك قضاء حوالي نصف ساعة يوميا

.  5لمدة 
 
ي األسبوع وبالنسبة للشباب ساعة يوميا

 
 أيام ف

 
 ممارسة الرياضةاهمية 

الدم  يساعد عىل الحماية والوقاية من األمراض مثل: السمنة و السكري وبعض أنواع الرسطانات وارتفاع ضغط •
 ويحسن من الرفاهة النفسية. 

ي الرياضات والتمارين البدنية يمكن أن يعزز من النمو  •
 
فيه: إن المشاركة ف مصدر للتفاعل االجتماعي والتر

ي ويوفر فرص بناء صداقات وأنشطة اجتماعية حيوية.   الجسدي اإليجائ 

: الشباب والفتيات الذين يمارسون  • للرياضة البدنية مقارنة بهؤالء الذين ال تحسن األداء األكاديمي واالجتماعي
 يمارسون. 

 

 

 



28 

: االمتناع عن التدخي   
ً
 سادسا

كات التدخي   حمالتها اإلعالنية لتحسي   صورتها ولتبعد  ة بعد ان كثفت رسر ي اآلونة األخت 
 
ة ف انترسر التدخي   بصورة كبت 

 عن األذهان الصورة القبيحة المرتبطة بالتدخي   وأخطاره. 
 

ار التدخي     أرص 
قلب واألوعية الدموية مهما اختلفت أنواع التدخي   فإنه يؤثر بشكل أو بآخر عىل أجهزه الجسم المختلفة وبالذات ال

 . ار التدخي   إل: والرئتي    وتنقسم أض 

ة طويلة:  • ي تحدث نتيجة التدخي   لفتر
ار التر  األض 

o ا يؤدي إل انبعاث رائحة إصابة اللثة واألسنان بالميكروبات والفطريات بسبب جفاف الفم والحلق مم
 غت  مستحبة من الفم. 

o  .ايي   والجلطات  امراض القلب واالوعية الدموية: االزمات القلبية والذبحة الصدرية وتصلب الرسر

o  الرسطانات )بسبب انبعاث غاز أول أكسيد الكربون السام الذي يمتص عن طريق الدم واألغشية
ل إل جميع أجزاء الجسم(: رسطان الرئة والحنجرة المخاطية المبطنة للفم والجهاز التنفشي ليص

 بعض األحيان يؤدى التدخي   إل رسطان الدم. 
 
 وتجويف الفم والمريء والبنكرياس والمثانة وف

o  .)السعال الشديد )نتيجة اندفاع الدخان بدرجة حرارته العالية ال الصدر مما يؤدى إل تهيج الصدر 

o تي   وأطراف األصابع )بسبب انبعاث أول أكسيد الكربون وهو صعوبة وضيق التنفس مع زرقان بالشف
ي تؤدي الي نقص األكسجي   بالدم(. 

 أحد الغازات السامه التر

o ة من كفاءة الرئة. يق  لل بدرجة كبت 

 

ار ا •   لغليون )البايب(أض 
o  باإلضافة إلي كل 

ر التدخي    ما تم ذكره سابقا من أض 

o بسبب درجة حرارتهرسطا : .  نات بالفم والشفتي    العالية المالصقة للشفتي  

  

ار تدخي   الشيشة/االرجيلة •  أض 
o  .تضخم وانتفاخ وتليف الرئة )نتيجة النفس العميق الذى يأخذه المدخن ليسحب الدخان إل الشيشة

 من الشيشة تنتفخ الرئة وتتمدد إل أن تصل إل مرحلة ال تعود فيها 
 
ي كل مره يأخذ فيها المدخن نفسا

فف 
 بعض األحيان يحدث تليف بالرئة(. إل حجمها الطب

 
 يعي وبالتالي تقل وظائفها وف

 

ار التد •  خي   عىل الصحة االنجابية للمرأةأض 
o  .ف وانزالق المشيمة والوالدة المبكرة وتسمم الحمل  زيادة احتماالت حدوث اإلجهاض والت  

o ر. يقلل من قدرة المرأة عىل االنجاب ويزيد من نسبة العقم وانقطاع الطمث المبك 

o  ي يستعملن
ايي   والسكتة الدماغية خاصة الالئر يزيد من نسبة اإلصابة بأمراض القلب وتصلب الرسر

 الوسائل الهرمونية لتنظيم األرسة. 

o  ة الصوت ويزيد من تجاعيد الوجه ويؤثر عىل نضارة الوجه والجلد بشكل عام )وذلك ي نت 
 
 ف
 
ا يحدث تغت 

ي تلك األماكن(. 
 
 ألنه يسبب نقص األكسجي   ف

o  .يزيد من إمكانية حدوث هشاشة العظام 

 

ي الوالدة •
ار التدخي   عىل حديتر  أض 

o  .الموت المفاج   لألطفال 

o  .التهابات واضطرابات األذن الوسظ 

o  .ضيق التنفس وأزمات الصدر والسعال 
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ي تصيب المحي •
ار التر (األض   طي   بالمدخني   )التدخي   السلت 

o ي الوالدة.  ال يقترص أثر التدخي   عىل المدخن فقط بل
 المحيطي   به خاصة األطفال وحديتر

 
 يشمل أيضا

 
يعتقد أن االكتفاء بسحب دخان السيجارة إل فمه فقط  دون وصوله إل الصدر أنه آمن ولن يصيبه  من ملحوظة هامة

، حيث أن  ر فهو مخظ  ي السيجارة تمتص عن طريق الغشاء المخاطي المبطن للفم.  80ض 
 
 % من المركبات الموجودة ف

 

  فوائد اإلقالع عن التدخي   

ي الصحة العامة.  •
 
 تحسن رسي    ع وواضح ف

 رائحة الفم لتعود طبيعية. تحسن  •

ي الشم والتذوق وبالتالي تزداد الشهية.  •
 تحسن حاستر

 وال يصيبه اإلحساس بضيق النفس عند ممارسة أي مجهود.  •
 
 يصبح أكتر نشاطا

 تقل نسبة إمكانية إصابته بأمراض القلب والرئة والرسطانات.  •

 تنم شعور الثقة بالنفس والقدرة عىل مقاومة هذه العادة.  •

ي  •
 
 ألطفاله ولمن حوله ويصبح لهم قدوة ف

 
 جيدا

ً
ي ذلك يعظ مثال

 
الشخص الذي يقلع عن التدخي   ويستمر ف
 لها. 

 
ا  مقاومة أي عادة سيئة لىك ال يصبح أست 

 
 كيفية اإلقالع عن التدخي   

 تسلح باإلرادة القوية.  •

•  .
 
 باإلقالع عن التدخي   نهائيا

ً
 اتخذ القرار اوال

. اختار يوم أو تاري    خ مح •  دد لإلقالع عن التدخي  

•  .  تخلص من كل معدات التدخي  

•  .  ال تستبدل السيجارة بأي نوع من أنواع التدخي  

•  . ي وقتك مع أشخاص غت  مدخني  
 اقض 

 استخدام أي وسيلة مساعدة كاللبان او لصقات النيكوتي   بعد استشارة الطبيب.  •

اوات.  • كت   عىل استبدال السجائر بالفواكه والخرص 
 قم بالتر

 رس الرياضة يوميا. ما •
 

ي قد 
 تصاحب عملية التوقف عن التدخي    األعراض البر

 الضيق والعصبية.  •

 الصداع.  •

•  . كت  
 عدم القدرة عىل التر

 قلة النوم.  •

ي تناول الطعام(.   •
 
اهة ف  ازدياد الشهية وبالتالي زيارة الوزن )إذا كانت هناك رسر

ي طرد المواد الضارة(.  •
 
ي تخرج من الرئة )ألن الجسم يبدأ ف

 زيادة اإلفرازات التر
 

ي 
 
 يبدأ النيكوتي   ف

 
ة طويلة حتر يتم التخلص من المواد الضارة الموجودة بالجسم وأيضا كل هذه األعراض تحدث لفتر

 .  الوصول إل مستواه الطبيعي
 

 وهو يدخنها مقارنة بالسجائر األخرى وهذا غت   "السجائر الخفيفة" ملحوظة
 
تعبت  مضلل ليشعر المدخن أنه أكتر أمانا

صحيح عىل اإلطالق ألنه عندما تقل نسبة النيكوتي   والقار بالسيجارة فإن المدخن يضبط نفسه عىل عدد أكت  من 
ي كان يد

خنها سابقا وبالتالي كلما قلت نسبة السجائر حتر يحصل عىل نفس ما يحتاجه من كمية النيكوتي   والقار التر
ي كل مرة من 

 
ي يسحبها ف

النيكوتي   والقار كلما ارتفع استهالك عدد السجائر الخفيفة وازدادت كميات الدخان التر
ي صدرهم حتر يشعروا أنهم حصلوا عىل ما يريدونه 

 
السيجارة بل إن بعض المدخني   يلجأون ال حبس هذه الدخان ف

 لقار. من كمية النيكوتي   وا
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 سابعا: تجنب المخدرات واالدمان
 

 تعريف للمخدرات
ي تسبب اإلدمان 

هي مجموعة من المواد المثبطة أو المنشطة التر
ي المركزي ويحظر  ( وتسمم الجهاز العصت  ي

)االعتماد النفشي والبدئ 
 يحددها القانون وال تستخدم إال بواسطة من يرخص له بذلك.  ها أو تصنيعها إال ألغراضتداولها أو زراعت

 
 تعريف اإلدمان

هو تعاطي الفرد المتكرر للمواد المؤثرة فيصبح معتمدا عليها مما يؤدي إل حالة نفسية وأحيانا عضوية، وتسيطر عىل 
 المطلوبة بأي ثمن. المتعاطي رغبة قهرية ترغمه عىل محاولة الحصول عىل المادة 

العقاقت   –أدوية التخسيس  –العديد من العقاقت  يمكن أن تسبب اإلدمان متضمنة عقاقت  مثل: مسكنات األلم 

 المنومة حيث يمكن أن يصبح الشخص مدمنا بدون إدراك أنها تسبب ذلك. 
ي أو يتطلب التغلب عىل اإلدمان, اإلضار وقوة اإلرادة واإليمان بالنفس وبيئة داعمة 

 
اف ومساندة تتضمن غالبا عالج احتر

 . ي ي برنامج عالج 
 
 االنضمام ف

 
ي يستخدمها الناسأنو 

 اع المخدرات البر

 الكحوليات.  •

التبغ والحشيش )القنب( والكافايي   والماريجوانا  •
وين( باإلضافة إل  )البانجو( والكوكايي   )الهت 

ين   –االسيتون  -التيت   –المستنشقات )البت  
 المنظفات(.  –الغراء/الكلة 

 
ي السنوات الحد ملحوظة

 
. وف يثة ازداد الكحوليات والتبغ هما أكتر المخدرات المستخدمة شيوعا عىل المستوى العالمي

ي بعض الدول بشكل محزن ومأساوي. 
 
 استخدام الفتيات والنساء للتبغ ف

 
 تجة من استخدام المخدراتالمشاكل الجسيمة النا

التهاب وتآكل ماليي   الخاليا العصبية للمخ مما يؤدي  •
السمعية والبرصية إل فقدان الذاكرة والهالوس 

 والفكرية. 

ي حالة القيادة تحت تأثت  الكحوليات  •
 
الحوادث ف

 والمخدرات األخرى. 

اتخاذ أفعال تؤدي إل الندم والحرسة مثل سوء العالقة الزوجية واألرسية، )تزايد احتماالت وقوع الطالق  •
 وانحراف االطفال(. 

 بكر بينما تقل الرغبة الجنسية عند المرأة المدمنة. القذف الم -العقم  -إصابة الرجل المدمن بالعجز الجنشي  •

ي أو الحمل غت  المرغوب فيه عند ممارسة  • وس نقص المناعة البرسر العدوى المنقولة جنسيا أو انتقال فت 
 الجنس بدون وقاية. 

وس االلتهاب الكبدي نتيجة تبادل الرسنجات أثناء حقن المخدرا • ي أو فت  وس نقص المناعة البرسر  ت. انتقال فت 

•  . ي حالة استخدام المرأة الحامل لبعض المخدرات والعقاقت 
 
: ف  تشوهات الجني  

ي السجائر أو االشخاص الذين يقضون أوقات طويلة  •
اإلصابة بالرسطان أو أمراض أخرى تهدد حياة مدخت 

ي السجائر. 
 بالقرب من مدخت 

اء المخدرات )أي يبيع نفسه  • ها من أجل الحصول عىل أموال لرسر قبول الرشوة واالختالس والرسقة والبغاء وغت 
 .)
 
 وشعبا

 
 وأرسته ومجتمعه وطنا

  التسمم أو الوفاة عند تناول جرعات عالية.  •
 

 ثامنا: االهتمام بالتغذية السليمة
ي سوف يتم التطرق إليها بالتفص

 
 الجلسة التدريبية الثالثةيل ف

ي 
 
ي األول هيدوس عىل األحزان، وف

 
الكيف ف

 األخر هيدوس عليك وعىل حياتك. 

اإلدمان مرض ويمكن الشفاء والتخلص منه، 
 محتاج منك بس العزيمة

اتصل بالخط الساخن لعالج اإلدمان عىل 
ي رسية  16023

 
ي الخدمة ف

تامة ومجانية وتلفر
 كمان

هيقلولك خليك راجل وجرب السيجارة، قلهم 
" أل، خليك انت راجل وقولي لو عرفت تبطلها 

 أسبوع"
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الجلسة التدريبية الثالثة: التغذية السليمة 

 واالمراض المتعلقة بسوء التغذية 

 زمن الجلسة
 دقيقة 90

  خطة الجلسة

 االهداف التدريبية
 هذه الجلسة التدريبية سوف يستطيع كل مشارك/مشاركة أن: بنهاية 

 يتعرف عىل مفهوم التغذية السليمة.  •

ح أنواع الطعام.  •  يرسر

 يناقش المكونات الغذائية الدقيقة.  •

 مواصفات الغذاء الصحي المتوازن.  يحدد  •

 يحدد االمراض المتعلقة بسوء التغذية.  •

 نقص الحديد.  يناقش مفهوم االنيميا )فقر الدم( واعراضها وعالج •

ح أعراض وعالج مرض السكر )داء السكري(.  •  يرسر

ي تساعد عىل ارتفاع ضغط الدم وكيفية الوقاية منه.  •
 يناقش مفهوم ضغط الدم والعوامل التر

 
 
 
 
 
 

 

 

ي  الزمن الوسائل التدريبية  اسلوب التدريب المحتوى التدريب 
 المساعدة

 أقالم ماركر  –سبورة ورقية  تمرين نشاط: التحدي دقيقة 40

مفهوم التغذية  • دقيقة 50
 السليمة. 

 أنواع الطعام.  •

المكونات الغذائية  •
 الدقيقة. 

مواصفات الغذاء  •
 الصحي المتوازن. 

االمراض المتعقلة  •
 بسوء التغذية

ة نقاشية )عرض  محاض 
)  تقديمي

 
 

عرض فيلم عن التغذية 
 السليمة. 

سبورة ورقية  -جهاز عرض 
 أقالم ماركر   –
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 األنشطة
 التحدي عنوان النشاط

 تعلم المعلومات األساسية عن االمراض المتعلقة بالتغذية بشكل مرح وجذاب.  الهدف من النشاط

 سبورة ورقية لتسجيل الدرجات.  األدوات المطلوبة

 الخطوات
 

. اطلب من قسم  •  الي فريقي   او ثالثة فرق او أكتر حسب عدد المشاركي  
المشاركي  

 كل فريق ان يختار اسم وشعار له ومتحدثا باسمه. 

ي الوصول الي اإلجابة ولكن فقط يقوم  •
 
يجب عىل كل أعضاء الفريق المشاركة ف

 المتحدث بعرض اإلجابة أمام الفرق األخرى. 

وضح انك ستقوم بطرح األسئلة بالتتالي عىل الفرق، اذا لم يستطع أحد الفرق  •
، يقوم الفريق الذي يليه باإلجابة. توضع نقطة ي خالل مدة قدرها دقيقتي  

 
 اإلجابة ف

 لكل إجابة صحيحة. 

ي توجيه األسئلة وبعد كل إجابة صحيحة، يتم توضيح لماذا تلك اإلجابة ابد •
 
أ ف

 صحيحة وما هي األفكار الخاطئة الشائعة حولها. 
o ما المقصود بفقر الدم/ االنيميا؟ 

 نقص الدم بالجسم  ▪
 نقص كرات الدم الحمراء  ▪
 نقص كرات الدم البيضاء  ▪

o  أعراض لألنيميا  3اذكر 
o األكتر شيوعا لفقر الدم نقص ....  السبب 

 الحديد  ▪
 فيتامي   ب  ▪
 الكالسيوم  ▪

o  يمكن معرفة إذا كان الفرد مصابا بفقر الدم/ االنيميا عن طريق تحليل 
 الدم  ▪
 البول  ▪
از  ▪  الت 

o  تحتوي عىل الحديد  الطعاماذكر ثالثة أنواع من 
o السموم  :  البيضاء هي

وين والكوكايي    •  الهت 

 الملح والسكر  •

 األبيض الدقيق •
o  ما المقصود بمرض السكري؟ 

 السكر بالدم وجود  ▪
 ارتفاع السكر بالدم   ▪
 السكر بالدم  انخفاض ▪

o  أعراض لمرض السكري   3اذكر 
o اذكر ثالث عادات صحية للتغلب عىل مرض السكري 
o  ضغط الدم الطبيعي يكون 

▪ 120/80 
▪ 90/40 
▪ 200/120  

o  ي حدوث ارتفاع ضغط الدم هو:  العنرص
 
ي األهم ف

 الغذائ 
 السكر  ▪
 الدقيق ▪
 الملح  ▪

o  :ي معدله الطبيعي عن طريق
 
 يمكن الحفاظ عىل ضغط الدم ف
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 تناول وجبات صحية بملح أقل.  ▪
▪  . ي

 ممارسة رياضة المشر
▪  .  اإلقالع عن التدخي  

 كل ما سبق. 

ي نهاية التدريب قم بمراجعة االمراض رسيعا مع التأكيد عىلي طرق اكتشاف تلك  • الختام
 
ف

 األمراض وطرق اكتشافها.  

 التحدي عنوان النشاط

 تعلم المعلومات األساسية عن االمراض المتعلقة بالتغذية بشكل مرح وجذاب.  الهدف من النشاط

 سبورة ورقية لتسجيل الدرجات.  األدوات المطلوبة

  الخطوات
 

. اطلب من كل  •  الي فريقي   او ثالثة فرق او أكتر حسب عدد المشاركي  
قسم المشاركي  

 فريق ان يختار اسم وشعار له ومتحدثا باسمه. 

ي الوصول الي اإلجابة ولكن فقط يقوم  •
 
يجب عىل كل أعضاء الفريق المشاركة ف

 المتحدث بعرض اإلجابة أمام الفرق األخرى. 

ح األسئلة بالتتالي عىل الفرق، اذا لم يستطع أحد الفرق اإلجابة وضح انك ستقوم بطر  •
، يقوم الفريق الذي يليه باإلجابة. توضع نقطة لكل إجابة  ي خالل مدة قدرها دقيقتي  

 
ف

 صحيحة. 

ي توجيه األسئلة وبعد كل إجابة صحيحة، يتم توضيح لماذا تلك اإلجابة  •
 
ابدأ ف

 ولها. صحيحة وما هي األفكار الخاطئة الشائعة ح
o ما المقصود بفقر الدم/ االنيميا؟ 

 نقص الدم بالجسم  ▪
 نقص كرات الدم الحمراء  ▪
 نقص كرات الدم البيضاء  ▪

o  أعراض لألنيميا  3اذكر 
o  .... السبب األكتر شيوعا لفقر الدم نقص 

 الحديد  ▪
 فيتامي   ب  ▪
 الكالسيوم  ▪

o  يمكن معرفة إذا كان الفرد مصابا بفقر الدم/ االنيميا عن طريق تحليل 
 الدم  ▪
 البول  ▪
از  ▪  الت 

o  اذكر ثالثة أنواع من الطعام تحتوي عىل الحديد 
o  :  السموم البيضاء هي

وين والكوكايي    ▪  الهت 
 الملح والسكر  ▪
 قيق األبيضالد ▪

o  ما المقصود بمرض السكري؟ 
 وجود السكر بالدم  ▪
 ارتفاع السكر بالدم   ▪
 انخفاض السكر بالدم  ▪

o  أعراض لمرض السكري   3اذكر 
o اذكر ثالث عادات صحية للتغلب عىل مرض السكري 
o  ضغط الدم الطبيعي يكون 

▪ 120/80 
▪ 90/40 
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 التغذية السليمةالجزء النظري: 

 سليمةمفهوم التغذية ال
تعت  تناول الطعام المناسب والمتوازن بالكميات المناسبة ومن مختلف المجموعات الغذائية لمحافظة عىل قوة وصحة 

ي حالة التعرض لها 
 
 . جسمك وبالتالي يصبح لديك المقاومة والمناعة الكفاية لمواجهة األمراض والشفاء منها ف

 

  الطعامأنواع 
 تنقسم األطعمة إل ثالثة مجموعات رئيسية: 

تمد الجسم بالطاقة الالزمة للنشاط والحركة والدفء والعمليات  أطعمة الطاقة )الكربوهيدرات والدهون(:  •
 الحيوية األساسية. وتتكون من: 

o  ( والدرنات )مثل البطاطس والبطاطا  النشويات: مثل الحبوب بأنواعها )القمح واالرز والذرة والشعت 
 والقلقاس(. 

o  .السكريات 

o  الدهون: سواء الدهون الحيوانية مثل السمن، وزيت السمك أو الزيوت النباتية بأنواعها مثل )زيت
 ون، زيت الذرة، زيت عباد الشمس، زيت فول الصويا، زيت بذرة القطن(. الزيت

 

•  :) ي
ر
ي والنبان

 
وتي   الحيوان  الجسم وتتكون من:  الزمه للنمو وتجديد الخاليا داخل أطعمة البناء )الب 

o  مثل اللحوم واألسماك والتونة وصدور الفراخ والبيض واللي   ومنتجاته )الجبنة : ي
وتي   الحيوائ  الت 

 القريش(. 

o مثل : ي
وتي   النبائر  البقول بأنواعها )الفول والعدس والحمص والفاصوليا(.  الت 

 

ورية للوقاية أطعمة الوقاية )الفيتامينات واألمالح المعدنية(:  • من األمراض وزيادة مقاومة الجسم  هي ض 
 : ي
 
 ونشاطه وتوجد ف

o الطازجة 
 
وات بأنواعها وخصوصا  الخرص 

o  .الفواكه بأنواعها ومنتجاتها 

 

  معلومات تهمك لغذاء صحي 
 الخت   األسمر أفضل من الخت   األبيض ألنه غت  بالفيتامينات واألمالح المعدنية واأللياف الغذائية.  •

ي ماء وخل )لتر ماء + ملعقة  •
 
 بالماء الجاري ونقعها ف

 
وات والفاكهة الطازجة وغسلها جيدا يجب اختيار الخرص 

 خل أو ملعقة ليمون( قبل التناول أو الطه. 

 )عند أقل من  •
 
دا ي مغطاة ومت 

ي أوائ 
 
 بالثالجة  10يجب حفظ الغذاء ف

 
ي الثالجة( وإذا كان الطعام محفوظا

 
م ف

 ان قبل تناوله. فسخنه حتر الغلي

▪ 200/120  
o  :ي حدوث ارتفاع ضغط الدم هو

 
ي األهم ف

 العنرص الغذائ 
 السكر  ▪
 الدقيق ▪
 الملح  ▪

o  :ي معدله الطبيعي عن طريق
 
 يمكن الحفاظ عىل ضغط الدم ف

 تناول وجبات صحية بملح أقل.  ▪
▪  . ي

 ممارسة رياضة المشر
▪  .  اإلقالع عن التدخي  
 كل ما سبق.  ▪

ي نهاية التدريب قم بمراجعة االمراض رسيعا مع التأكيد عىلي طرق اكتشاف تلك األمراض  الختام
 
ف

 وطرق اكتشافها.  
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وتينات  • وتينات فيها ويجعلها أقرب للت  ي وجبة واحدة يرفع من القيمة الغذائية للت 
 
تناول الحبوب والبقول ف

ي أو خت   مع البصارة.   الحيوانية مثل تناول الخت  مع الفول المدمس أو الطعمية أو تناول طبق كرسر

ي  تناول األطعمة الغنية بفيتامي   ج يسهل امتصاص الحديد  •
ي الجسم ويفر

 
من الغذاء مما يزيد من كمية الحديد ف

 من األنيميا. 

ة ألن ذلك يعوق امتصاص الحديد من الغذاء مما يؤدى إل  • ب الشاي أثناء أو بعد تناول الطعام مبارسر تجنب رسر
 اإلصابة باألنيميا لذلك يجب تناول الشاي بي   الوجبات. 

 تجنب استخدام الزيت المقدوح عند تغت  لونه.  •

ي يقبل عليها األطفال.  •
 تجنب تناول األغذية المضاف إليها ألوان صناعية وخاصة الحلوى التر

ي تناول األغذية المضاف إليها مواد حافظة )الفاكهة المجففة  •
 
وبات السكرية  –عدم اإلرساف ف  –المرسر

 السجق(.  –البسطرمة  –منتجات اللحوم مثل الالنشون 

وبات المحالة تودي إل البدانة.  •  مقاومة العطش بالماء ألن المرسر

ي لمدة  •
ي اليوم إل جانب الغذاء الصحي المتوازن يضمن حياة صحية  60-30مزاولة الرياضة أو المشر

 
دقيقة ف

 سليمة. 
 

  المكونات الغذائية الدقيقة
 بكميات 

 
هي مغذيات هامة يحتاج إليها الجسم يوميا

ضئيلة ولكنها أساسية للنمو ولصحة الكبار والصغار 
ويعتت  نقصها من أهم مشاكل التغذية. مثل: الحديد 

 وفيتامي   أ واليود والكالسيوم. 
 

 )الزم لصحة وحيوية الجسم( عنض الحديد 
ي تؤثر بشكل كبت  عىل وظائف الجسم الفسيولوجية وتقلل من قدرة  إلنقص الحديد يؤدى 

األنيميا أو فقر الدم التر
 يؤثر نقص الحديد عىل السيدة 

 
. أيضا كت  

األنسان عىل أداء مهامه بكفاءة وتؤثر عىل التحصيل الدراشي والقدرة عىل التر
يف قبل أو بعد الوالدة. الحامل فيسبب االجهاض المبكر أو موت الجني   أو والدة جني   ناق ص وزن وقد يعرض األم لت  

لذلك عىل السيدة الحامل التوجه إل أقرب مركز لمتابعة الحمل لىك تحصل عىل أقراص الحديد وحمض الفوليك وتفر 
ي األكل: من اإلصابة بأنيميا نقص الحديد. نفسها 

 
  مصادر الحديد ف

 اللحوم واألسماك والكبد والكالوى.  •

وات الور  • . الخرص   قية الداكنة مثل: السبانخ والباذنجان والفلفل األخرص 

 الفاكهة مثل: البلح والتفاح والمانجو والفراولة.  •

 العسل األسود.  •
 

  يتامي   أ ف
اإلبصار ويحم من العم يحافظ فيتامي   أ عىل سالمة الجلد واألغشية المخاطية وكذلك يرفع مناعة الجسم وقوة 

 مصادر فيتامي   أ:  الليىل. 

 لبان ومنتجاتها وصفار البيض والقشدة والزبدة. األ •

اء والحمراء والصفراء )مكونات طبق السلطة(.  • وات الملونة: الخرص   الخرص 

 
 نض اليودع

ي والعقىلي 
ي تكوين هرمون الغدة الدرقية الالزم للنمو الجسمائ 

 
ي أساشي يدخل ف

 ولقيام أجهزة الجسم اليود عنرص غذائ 
 نقص اليود يؤدي إل:  بوظائفها. 

ة مثل: تضخم الغدة الدرقية واختالل وظائف المخ ووالدة طفل ميت أو ناقص  • : مضاعفات خطت  ي الجني  
 
ف

 .  النمو مما يؤدى إل ارتفاع وفيات األطفال الرضع وأطفال ما قبل السن المدرشي

 العقم. كما يسبب نقص اليود اإلعياء والخمول مما يؤدى إل عدم القدرة  •
 
: اإلجهاض المتكرر وأحيانا ي البالغي  

 
ف

 عىل العمل واإلنتاج. 
ي ا  

 
ستخدم الملح المدعم باليود والمتوفر ف

 محالت البقالة

احرص أن ينال أطفالك عىل التغذية الصحية 
ة مش بعدد األطفال ولكن بأطفال  السليمة، العت 

 ءأصحا 
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 مصادر اليود: 

 والدواجن والبيض والحليب ومشتقاته  اللحوم الحمراء •

وات والفواكه.  •  الخرص 

 ومية من اليود يتم تزويد ملح الطعام بعنرص اليود. ولتمكي   المواطني   من الحصول عىل احتياجاتهم الي •
 

 الكالسيوم
 الكالسيوم العظام واألسنان. وتحتاج السيدات والفتيات كميات إضافية من الكالسيوم: يقوي 

 أثناء مرحلة الطفولة: يساعد الكالسيوم عىل نمو حوض الفتاة بعرض كاٍف يسمح لها بوالدة آمنة.  •

ي من الكالسيوم لتساعد عظام طفلها عىل النمو ولتحافظ عىل قوة  أثناء الحمل: تحتاج الحامل •
إل ما يكف 

 عظامها وأسنانها. 

ي الثدي.  •
 
ا إلنتاج الحليب ف وري   أثناء الرضاعة الطبيعية: يعتت  الكالسيوم ض 

ا للوقاية من ضعف العظام )هشاشة العظام(.  أثناء منتصف العمر والشيخوخة: يعتت   • وري   الكالسيوم ض 
 

 الكالسيوم:  مصادر 

•  .  الحليب واللي   الرايب والزبادي، والجي  

اء.  • وات الورقية الخرص   الخرص 

 البقوليات وخاصة فول الصويا.  •

 سمسم األرض.  •

 الكلس )كربونات الكالسيوم(.  •
 

 )مواصفات الغذاء الصحي المتوازن(التغذية السليمة 
 يحتوي عىل جميع العناض الغذائية )بما يناسب ك •

 
 ل فرد حسب سنه وجنسه ومجهوده(. أن يكون متنوعا

وات.   •  أن يحتوي عىل الكثت  من الفاكهة والخرص 

 أن يكون قليل الدهون والزيوت.  •

 أن يكون قليل الملح والسكر.  •

 من أي ملوثات كيميائية او  •
 
 خاليا

 
أن يكون آمنا

 د ضارة بالصحة. بيولوجية او موا

 مع الحالة االقتصادية لألرسة.  •
 
 أن يكون متماشيا

ي المجتمع.  •
 
 مع العادات الغذائية السائدة ف

 
 أن يكون متماشيا

 شهور من لي   األم فقط.  6بالنسبة لألطفال: أن يتم إرضاع الطفل رضاعة طبيعية مطلقة لمدة  •

 عواقب التغذية غت  السليمة
 والتعلم. تعوق القدرة عىل التعليم  •

 تقلل القدرة عىل مقاومة العدوى.  •

ة المراهقة.  •  تعوق النمو الجسدي السليم اثناء فتر

ي العديد من الحاالت(.  •
 
 تسبب مشاكل صحية لألم الحامل والمرضع وللطفل )وقد تؤدي إل الوفاة ف

ي منتصف العمر أو كبار السن.  •
 
ي ف

 تسبب ضعف وهشاشة العظام للنساء الالئر

تناول األطعمة الغنية بالدهنيات والسكريات قد يؤدي إل السمنة أو البول السكري أو ارتفاع ضغط االكثار من  •
 الدم أو أمراض القلب. 

 االمراض المتعلقة بسوء التغذية  الجزء النظري: 

 األنيميا )فقر الدم(
ي لتلبية 

تعتت  االنيميا )فقر الدم( حالة يكون فيها عدد خاليا الدم الحمراء أو قدرتها عىل حمل األوكسجي   ال يكف 
. ويعتت   احتياجات الجسم.  يمكن قياس فقر الدم من خالل عمل تحليل صورة دم كاملة وقياس نسبة الهيموجلوبي  

ا لف
 
ة الطمث أو الوالدة قد تصا قر الدم . نقص الحديد السبب األكتر شيوع ب المرأة بفقر الدم جراء فقد الدم خالل فتر

وات والفاكهة  نوع وجبتك الغذائية بي   الخرص 
وتينات  والحبوب والت 



37 

إن لم تأكل أطعمة يحتاجها جسدها. يمكن للمرأة الحامل أن تتناول مكمالت الحديد اذا احتاجت ولكن عليها قبل ذلك 
 زيارة مركز الرعاية الصحية أو الصيدلي لمعرفة الكمية المناسبة لذلك. 

 

 (أعراض االنيميا )فقر الدم
 شحوب الجلد وشفافيته.  •

  شحوب داخل الجفون.  •

 شحوب اللثة.  •

 ابيضاض األظافر.  •

 الضعف والتعب •

ي الحاالت الشديدة(.  •
 
ي الوجه والقدمي   )ف

 
 تورم ف

ي الحاالت الشديدة(.  •
 
ي التنفس )ف

 
 ضيق ف

 

 عالج نقص الحديد
اوح أعمارهن بي   تناول  • ي تتر

ميليجرام  18سنة تحتاج إل  30إل  18األطعمة الغنية بالحديد: السيدات اللوائر
ا.   من الحديد يومي 

ي تكون  •
اوات التر ي تساعد عىل امتصاص الجسم للحديد: وتشمل تناول الفواكه أو الخرص 

تناول األطعمة التر
 . ا لفيتامي   شي

 
ا جيد  مصدر 

ي هذه األطعمة يسهل عىل تناول اللحوم الحمراء  •
 
الخالية من الدهون والدواجن واألسماك،: حيث إن الحديد ف

ي األطعمة النباتية. 
 
 الجسم امتصاصه مقارنة مع الحديد الموجود ف

 

 مرض السكر )داء السكري(
ي األشخاص الذين يعانون من هذا المرض لديه

 
 : األعراض المبكرة لداء السكريالدم. م نسبة عالية من السكر ف

 العطش الدائم.  •

ة.  •  التبول الكثت  وبكميات كبت 

 الشعور الدائم بالتعب.  •

 الشعور الدائم بالجوع.  •

 نقص الوزن.  •

 االلتهابات المهبلية المتكررة.  •
قد تتشابه تلك االعراض مع اعراض امراض اخري لذلك يجب مراجعة الرعاية الصحية وإجراء اختبار السكر صائم 

 وفاطر لتشخيص داء السكري. 

 
 لعالجا

 يمكن السيطرة عىل داء السكري كليا من خالل: 

ي الخاص بك:  مراقبة •
 النظام الغذائ 

o  .)ي الدم
 
ات أكت  )القيام بذلك يساعد عىل إبقاء نسبة السكر ذاتها ف  تناول وجبات أصغر عىل فتر

o  .ة من السكريات  تجنب تناول كميات كبت 

o  .محاولة إنقاص الوزن الزائد، إن وجد 

o األطعمة الغنية بالدهون )مثل: الزبدة والسمن والدهن والزيوت(. ناول ب تتجن 

 استشارة الطبيب لوصف الدواء المناسب.  •
 

  

ي حالة الشعور 
 
استرسر الممرضة ف

بالتعب باستمرار، األنيميا سهل 
 عالجها
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 ارتفاع ضغط الدم
ي الجسم.  •

 
ايي   خالل دورته ف  عبارة عن قوة ضغط الدم عىل جدران الرسر

ا  • ة طويلة. حيث قد يرتفع ضغط الدم وينخفض طوال اليوم، ولكن يصبح مشكلة صحية إذا استمر مرتفع  لفتر
 يزيد ارتفاع ضغط الدم من التعرض ألمراض القلب والسكتة الدماغية. 

 الكتشاف اإلصابة بارتفاع ضغط الدم هي قياس ضغط الدم عند الطبيب أو الرعاية الصحية.  الطريقة الوحيدة •

ي العمر، عدم ممارسة الرياضة او تن •
 
ي تساعد عىل ارتفاع ضغط الدم: التقدم ف

اول األغذية الرسيعة، العوامل التر
ة.  أو تناول  الملح بكميات كبت 

 

 الوقاية من ارتفاع ضغط الدم
•                              . ي صحي

 نظام غذائ 

 ممارسة الرياضة.  •

 الحفاظ عىل وزن مناسب.  •

 عن التدخي    اإلقالع  •
 

  

احذر السموم البيضاء الثالثة: الملح 
 والسكر والدقيق االبيض
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الصحة مكونات : الرابعة التدريبيةالجلسة 

            اإلنجابية 

  زمن الجلسة
 دقيقة 30

 خطة الجلسة

 التدريبية األهداف
 بنهاية هذه الجلسة التدريبية سوف يستطيع كل مشارك/مشاركة أن: 

 والصحة اإلنجابية.  العامة معرفة المفاهيم العامة عن الصحة •

 ومكوناتها. اإلنجابية رفة أهمية الصحة مع •

 األنشطة

 

الوسائل التدريبية  اسلوب التدريب الموضوع الزمن
 المساعدة

نشاط: مكونات الصحة  دقيقة 15
 اإلنجابية

 أقالم ماركر.  –سبورة ورقية  تمارين

مفاهيم الصحة العامة  دقيقة 15
 . اإلنجابيةوالصحة 

ات نقاشية  سبورة ورقية  -جهاز عرض  محاض 
 أقالم ماركر   –

 مكونات الصحة اإلنجابية  النشاط 

مساعدة المشاركي   عىل معرفة مفهوم الصحة اإلنجابية بشكل أو سع ، والتعرف عىل  الهدف من النشاط
 مكونات الصحة اإلنجابية المختلفة. 

ي وجهة نظرك من هو الشخص السليم صحيا ؟ وما  • الخطوات
 
: ف ابدأ النشاط بسؤال المشاركي  

ي يجب 
ام بها أو  تجنبها ؟ يمكنك تسجيل المشاركات عىل لوحة هي العادات التر اإللتر 

 قالبة. 

ومن ثم اربط المشاركات السابقة بموضع الجلسة من خالل توضيح " أن الصحة  •
اإلنجابية مكون أساشي من مكونات الصحة العامة وأن عىل الفرد والمجتمعات 

 جتمع بأكمله. االهتمام بها ألنها تؤثر عىل األفراد وعىل األرس وعىل الم

عىل لوحة قالبة اكتب عنوان بخط واضح كبت  )مكونات الصحة اإلنجابية( و  من  •
يك  –تحته ثالثة دوائر متداخلة بها ) أنا  أنا والمجتمع ( ومن ثم وزع عىل  –أنا والرسر

ي بالهم اذا ذكرنا كلمة ) 
 
المشاركي   عدة كروت واطلب منهم كتابة ماذا يخطر ف

ي الثالثة دوائر. الصحة اإلنجابية ( و 
 
ي مكانها المناسب ف

 
 وضعها ف

، أقرا المشاركات بصوت عالي وناقشها معهم.   بعد انتهاء المشاركي  

ح مفهوم الصحة ومفهوم الصحة اإلنجابية ومكوناتها.  الختام ي نهاية التمرين ارسر
 
 ف
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  الجزء النظري

 مفهوم الصحة
والنفسية واالجتماعية مع البيئة المحيطة وليست مجرد خلوه من الصحة هي حاله اتزان االنسان من الناحية الجسدية 

ي بعض السلوكيات المفيدة للصحة  األمراض. 
ليس من المهم أن تعيش أطول ولكن أن تعيش أفضل. يحتاج اإلنسان لتبت 

ة مثل: التدخي   واإلد ، وتجنب بعض السلوكيات المرص  مان لىكي مثل: التغذية السليمة، ممارسة الرياضة، النوم الصحي
 يتمتع بحياة سليمة وصحة جيدة. 

 

 مفهوم الصحة اإلنجابية
الوصول إل حالة من اكتمال السالمة البدنية والنفسية “عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة اإلنجابية عىل أنها 

ي األمور ذات العالقة بوظائف الجهاز التناسىلي وعملياته وليس فقط الخلو من األمراض أو 
 
والعقلية واالجتماعية ف

ي سن اإلنجاب 
 
 من الصحة العامة، تعكس المستوى الصحي للرجل والمرأة ف

 
 أساسيا

 
 جزءا

ّ
  “اإلعاقة وهي تعد

 

 الفئات المستهدفة بالصحة اإلنجابية
ة الوالدة: للحفاظ عىل صحته وبقائه وحمايته ونمائه.  •  الطفل ما بعد فتر

ي قد تؤدي ألخطار تهدد صحتهم الحالية والمستقبلية  •
المراهقي   والشباب: لتجنيبهم السلوكيات الضارة التر

ي سيشكلونها. ولرفع الوعي لديهم ليجهزوا أنفسهم للمستقبل ويتحملوا مسؤوليات
 هم تجاه صحتهم واألرس التر

ي سن اإلنجاب: لرفع المستوى الصحي لهما.  •
 
 الرجل والمرأة ف

ي تتعلق بالجهاز التناسىلي وكشفها المبكر ما أمكن  •
النساء ما بعد سن اإلنجاب: للوقاية من األمراض التر

ها. وت  دبت 
 

 مكونات الصحة اإلنجابية
 مرحلة الطفولة  •

o نوع االجتماعي وعدم التفرقة بي   الطفل االنتر والذكرعدم التمت   بالنسبة لل 

o  منع الممارسات الضارة مثل ختان االناث 

o  )ي   التيتانوس
 الوقاية من األمراض المختلفة وتقديم التطعيمات )الحصبة األلمائ 

o  ارشادات خاصة بالتغذية تقديم 

 

 مرحلة المراهقة •
o ات الفسيولوجية التثقيف ي والتغت    اإلنجائ 

o  عن الصحة العامة والغذاءتوعية 

o تجنب الزواج المبكر  

 

ي عمر الشباب ،مرحلة ما قبل الزواج •
 
 تهتم هذه المرحلة بتقديم الخدمات الصحية ف

o  ي  التثقيف اإلنجائ 

o  فحص ما قبل الزواج  

 

  وتشمل تقديم خدمات ،اإلنجاب مرحلة •
o االمومة االمنة 

o  تنظيم األرسة  

o  عالج العقم 

o    اآلمن الوقاية من اإلجهاض غت 

o  التغذية السليمة  

o امراض الجهاز التناسىلي  عالج  
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ي  • : ، مرحلة ما بعد العمر اإلنجان  ي
 وتهتم هذه المرحلة باآلئر

o ات الفسيولوجية   المشورة عن التغت 

o  انقطاع الدورة الشهرية وعالج األمراض المصاحبة  

o  )الوقاية من أمراض ورسطانات )الثدي، عنق الرحم 

o  امالوقاية من هشاشة العظ  
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 الشهرية : الدورةالخامسة الجلسة التدريبية

 من الجلسةز 
      دقيقة 75

 خطة الجلسة

 التدريبية األهداف 
 بنهاية هذه الجلسة التدريبية سوف يستطيع كل مشارك/مشاركة أن: 

 يتعرف عىل مفهوم الدورة الشهرية.  •

ح مراحل الدورة الشهرية  • ي يمر بها الجسم اثناءها. يرسر
ات التر  والتغت 

 يذكر اعراض الحيض/الطمث.  •

ة الحيض.  •  يعظي ارشادات عامة اثناء فتر

ة التبويض وأعراضها. يح •  دد فتر

 االنشطة

 

ي  الزمن الوسائل التدريبية  اسلوب التدريب المحتوى التدريب 
 المساعدة

ي    ح  دقيقة 25 نشاط: ترسر
وفسيولوجيا األعضاء 

 التناسلية األنثوية. 

 أقالم ماركر  –سبورة ورقية  تمرين

ي    ح وفسيولوجيا  • دقيقة 50 الترسر
األعضاء التناسلية 

 األنثوية. 

 الدورة الشهرية •

ة نقاشية  سبورة ورقية  -ض جهاز عر  محاض 
 أقالم ماركر   –

ي    ح وفسيولوجيا  (1النشاط )  التناسلية األنثويةاألعضاء ترسر

 ووظيفة كل منها. التناسلية األنثوية األساسية األعضاء التعرف عىل  الهدف من النشاط

 (2(، )1نسخ بعدد المشاركي   للملحق رقم ) المطلوبة  األدوات

يمكنك بدأ الجلسة بالهدف من الجلسة التدريبية " سنتعرف اليوم عىل معلومات  • الخطوات
ي األطفال وكيف يمكننا الحفاظ عىل نظافة أجسادنا 

جديدة عن أجسادنا ومن أين يأئر
ة الطمث  التناسلية األنثوية". األعضاء ولكن بداية سنتعرف عىل  وصحتنا خالل فتر

قم بتوزي    ع الملحق ثم أطلب من المشاركي   ان يقوم كل منهم عىل حدة بقراءة اسم  •
 العضو ووظيفته ومن ثم كتابة رقم الرسم المناسب لوظيفة العضو بجانبه. 

من المشاركي   باالستعانة بسبورة ورقية عليها الرسم الخاص بالجهاز التناسىلي اطلب  •
 مراجعة أجابتهم بمشاركتها مع زمالؤهم، قم بتصحيح اإلجابات إذا احتجت لذلك. 

والوظيفة الهامة لكل عضو األعضاء ان تقوم بمراجعة رسيعة لكل  عىلنهاية النشاط احرص  الختام
 وربط ذلك بالنشاط التالي للتعرف عىل الدورة الشهرية. 
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:  : (1مرفق )  التناسلية الداخليةاألعضاء الجهاز التناسىلي لألنبى

 
ي وسط الحوض، يوفر البيئة المناسبة لنمو الجني   أثناء 

 
ي الشكل يقع ف الرحم: عضو عضىلي كمتر

 الحمل. 
 

ي الرحم وتتكون فيهما البويضات وتقومان بإفراز الهرمونات  المبيضان: غدتان توجدان عىل جانت 
 ث وانتظام الدورة الشهرية وحدوث واستمرارية الحمل. األنثوية المسئولة عن حدو 

 

ي جسم الرحم وتنتهي كل منهما بفتحة خارجية بها  ي فالوب: قناتان رفيعتان تبدآن من أعىل جانت 
قنائر

 زوائد اللتقاط البويضة عند خروجها من المبيض. 
 

طنة بأغشية مخاطية المهبل: قناة عضلية أسطوانية تمتد من فتحة المهبل إل عنق الرحم وهي مب
 ويمر من خاللها دم الحيض شهريا ويمر المولود من خاللها أيضا أثناء الوالدة الطبيعية. 
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: : (2مرفق )  التناسلية الخارجيةاألعضاء الجهاز التناسىلي لألنبى

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

ي عملية 
 
 حساسية عند المرأة وله دور كبت  ف

. البظر: هو العضو األكتر  اإلشباع الجنشي
 

غلفة البظر: هو الجزء المسئول عن حماية البظر من االحتكاك المبارسر بالمالبس وأثناء العالقة 
 الجنسية. 

 

ي 
ر
ان: ثنيتان من الجلد يغطيهما الشعر من الخارج، يمتدان عىل طول الفرج ويغطيان باف الشفران الكبت 

 األعضاء لحمايتها 

 

يطان  ان: رسر ي باألو عية الدموية واألعصاب وتحتويان عىل العديد الشفران الصغت 
من الجلد الرقيق الغت 

ي تساعد المرأة عىل اإلحساس الطبيعي بالجماع كما أنها تعمل عىل حماية 
من النهايات العصبية التر

 عن الجسم. 
 
ي اتجاه واحد بعيدا

 
ي البول والمهبل وتوجيه تيار البول ف

 فتحتر

 

البول ويمر منها دم الحيض شهريا وتستقبل قضيب الرجل عند اللقاء فتحة المهبل: تقع خلف فتحة 
، ويخرج منها الجني   عن الوالدة.   الجنشي

 

ي 
 
مرتفع فينوس: تجمع من الدهون تحت الجلد يغظي العانة ويحميها من الصدمات ويظهر الشعر ف

 هذه المنطقة عند البلوغ. 
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           والطمث  الدورة الشهرية : الجزء النظري

 الشهريةالدورة ما هي 
 . ي تبدأ من نزول الدم/الطمث الي اليوم الذي يسبق نزول الدم/الطمث التالي

ة التر لذلك اليوم الدورة الشهرية هي الفتر
ي الدورة الشهرية هو أول يوم من نزول الدم/الطمث وليس أخر يوم كما يعتقد العديد خطئا. 

 
الدورة تبدأ الفتيات األول ف

ي مرحلة البلوغ الشهرية
 
ي كل شهر يستعد جسم المرأة  حيث. ف

 
  . الحتمال إنجاب طفلف

 

 ما هو الطمث / الحيض
ي معظم السيدات لمدة تتر  أو يقصد بالطمث 

 
ة نزول الدم وهي تستمر ف  . ح بي   يومي   وسبعة أيامأو الحيض هو فتر

  

 مدة الدورة الشهرية
 ذلك من أمرأه ألخري. يوما ويختلف  28بمتوسط  يوما  32-26ة الدورة الشهرية بي   ح مدأو تتر  
 

ي يمر بها الجسم المراحل الدورة الشهرية و 
ات التر  ثناءهااتغت 

ات طبيعة حول مالحظات مع تقلبات، من الشهرية الدورة خالل يحدث ما  نعرض يىلي  فيما  ي  التغت 
 بها  تشعر  التر

  السيدة: 
 

 
 األولي المرحلة 

ول دم  األولاليوم يعتت   ( أيام 7الي  2من ل لدورة شهرية جديدة، يستمر الطمث عادة )و الطمث هو اليوم األلت  
وجي   بعد توقف نزول دم الحيض بأيام قليلة يبدأ مستوى هورمون  . أيام عند معظم السيدات 5بمتوسط  ي االستر

 
ف

ي  االرتفاع
 
داخل أحد  جديدة كما يبدأ نضوج بويضة  ( استعدادا لحدوث حملالسماكة) البناء لتبدأ بطانة الرحم ف

 .)  )وتستغرق هذه المرحلة حوالي اسبوعي  
ي قد تشعر بها المرأة خالل المبيضي  

ي  هي  تلك المرحلة االعراض التر
 
تغت  ف

، الشهية ي العضالت والمفاصل والظهر، تشنجات معوية قد يصاحبها امساك األم ، تورم الثديي  
 
اسهال،  أو انتفاخ  أو ف

ي النوم. الشعور 
 
ة حساسة خالل  أو ظهور بقع  بالتعب والحزن مع الصداع وصعوبة ف طفح جلدي )حيث تكون البرسر

ة(.   هذه الفتر

ي تن السيدة قد تنتاب •
 
 . باعتداللها ولكن أو ، من الممكن تنل الحلويات ال سيما الشوكوالتةأو رغبة ملحة ف

ي الخلود للنوم قد تواجه •
 
 دافئا  ، يمكن أخذ صعوبة ف

 
خاء.  للمساعدةقبل النوم  حماما  عىل االستر

ي وهذه الممارسة  يمكن ممارسةبالتعب، التوتر وحدة الطبع، الشعور  •
النشاطات الرياضة المعتدلة مثل المشر

 تخفف تشنجات عضلة الرحم. 

 استهالك القهوة واألغذية الدسمة والسكرية يخفف تشنجات عضلة الرحم.  خفض •
 

 
 

 المرحلة الثانية
ي حوالي منتصف الدورة الشهرية 

 
خروج البويضة من المبيض( يحدث التبويض ) (،19الي اليوم  8من اليوم  )عادةف

. حيث تعيش البويضة لمدة يوم واحد فقط بعد التبويض قناة فالوبإل تسافر البويضة  تاليةوخالل األيام القليلة ال

 : ويكون هناك احتمالي   

ي حالة تواجل: و األ االحتمال •
 
يتم تخصيب البويضة ويحدث الحمل  (زوجيةبعد عالقة )د حيوان منوي ف

 . الشهريةويتطور ببطء الجني   خالل تسعة أشهر تتوقف فيهم الدورة 

: ال يتم تخصيب البويضة نتيجة  • ي
 أو ( زوجيةعدم تواجد حيوان منوي )لعدم وجود عالقة االحتمال الثائ 

 . للمرحلة الثالثة فنصل األرسةاستخدام وسائل تنظيم  نتيجة
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 المرحلة الثالثة
ي حالة 

 
ونتستمر الهرمونات األنثوية و  ،، ال يحدث حملمنويعدم تخصيب البويضة بحيوان ف وجستر ي الحفاظ  ()الت 

 
ف

  الحيض إل سقوط بطانة الرحم ونزول دم يؤديما م تقل الهرمونات بعد ذلكثم  ،عىل بطانة الرحم لعدة أيام
 
معلنا

 .نهاية الدورة الشهرية وبداية دورة جديدة
 

 أعراض الحيض/ الطمث
 الم وتقلصات بالبطن.  •

 الم اسفل الظهر وصداع.  •

 عصبية وقلق.  •

 احساس باإلجهاد.  •

•  .  انتفاخ والم بالثديي  

 البثور.  بعض •
 

 الحيضعامة أثناء  ارشادات
ي بالحديد )لتعويض الدم المفقود من الجسم( غذاء صحي متوازن  لي أو تن •

البقدونس  أو ل النعناع أو مع تنغت 
 مع السلطة.  أو بكميات كافية لوحدها 

وبات بعض ال لي أو تن • دقوش، و والزنجبيل القرفة، : مثلساخنة المرسر   مع العسل، الحلبة، والت 
 
 . الليمون الداف

وفي    : مثل لتخفيف التقلصات بعض المسكنات البسيطة لي واتن • ين والت   . األست 

ي ماء ساخنأي منسوجات قطنية لديك  أو الكّمادات الدافئة: استخدمي فوط المطبخ استخدمي  •
 
ثم  وضعيها ف

ي عمل كمدات 
 
 .البطن واستبدليها بأخرى حتر تشعري بالراحةاأللم بىل منطقة عاستخدميها ف

  قبل النوم  •
 
خاء. خذي حمام داف  ليساعدك عىل االستر

ي  الرياضية األنشطةبعض مارشي  •
تشنجات عضلة  من فيتخفوال، للتغلب عىل التعب، التوتر  مثل المشر

 الرحم. 

 . وغسل الفرج بالماء الصابون الخفيف إلزالة أي دم( االستحمامالنظافة الشخصية )اهتمي ب •

 مرات يوميا عىل األقل.  4الحفاظات الصحية  تغيت   •
 

ة التبويض   ما هي أعراضها و  أيام الخصوبة / ما هي فتر
ة المناسبة لحدوث حمل وتكون بداية بدأ الدورة الشهرية/ بداية من اليوم الثامن حتر اليوم التاسع عرسر من  هي الفتر

ة االمان( لمرأة ل يحدث حملعادة ال الحيض و  نزول ي السبعة أيام )فتر
 
ة نزول دم  ة الشهريةمن الدور األولي ف "فتر

ة من  الحيض"، ي الفتر
 
ة  14الي  10وف ة التبويض ما يىلي الدورة.  منيوما األخت    : وتشمل اعراض فتر

ي درجة حرارة الجسم  •
 
 )من نصفارتفاع طفيف ف

يقاس بمقياس درجة واحدة فقط( و درجة إل 
 الحرارة. 

مثل  ةومطاطي ة)شفاف افرازات مهبليةوجود  •
متد بي   أصابع تأن  لها بياض البيض النت   ويمكن 

 . (اليد

ي جانب واحد من البطنانتفاخ البطن  •
 
 . وألم بسيط ف

 . والعصبية التوتر  •

.  تحجر  •  الثديي  
 

 ؟"ده طبيعي  ،بحس بتوتر وقلق وبتعصب عىل أقل حاجة بكام يومنزول دم الحيض قبل "
وهي مجموعة من االعراض الجسمانية والنفسية تشعر بها الفتاة  ،تعرف تلك االعراض ب )المتالزمة السابقة للحيض(

حساسية للصوت والضوء  –الصداع  –احتقان الصدر  –انتفاخ البطن الحيض بعدة أيام ومن أعراضها ) مقبل نزول د
  . الحزن واإلحباط( –التوتر  –القلق  –العالي 

ة المناسبة لحدوث الحمل،  ة التبويض هي الفتر فتر
ي مع الممرض

 األرسةعن وسائل تنظيم  ةتحدئر
ي ترغبي   

ي تأخت  الحمل المختلفة إذا كنتر
 
 ف

وبات الساخنة وغذاء  احرصي عىل تنأو ل المرسر
 صحي أثناء الطمث/الحيض

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%B6
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ي تنظيم : السادسة الجلسة التدريبية
 
دور الرجل ف

 والصحة االنجابية األرسة

 زمن الجلسة
      دقيقة 75 

 خطة الجلسة

 التدريبية األهداف
 بنهاية هذه الجلسة التدريبية سوف يستطيع كل مشارك/مشاركة أن: 

ي ت •
 
ح دور الرجل ف  . األرسةنظيم يرسر

ة النفاس.  • ة الحمل والوالدة وفتر  يناقش دور الرجل أثناء فتر

ي الوقاية من العدوى المنقولة جنسيا.  •
 
 يرسد دور الرجل ف

ي مشكلة العقم.  •
 
 يناقش دور الرجل ف

ي االمتناع عن كل أنواع العنف ضد المرأة.  •
 
 يوضح دور الرجل ف

 يبي   دور الرجل نحو ابنائه •
 

  

ي المحتوى  الزمن الوسائل التدريبية  اسلوب التدريب التدريب 
 المساعدة

ي    ح 1نشاط ) دقيقة 25 (: ترسر
وفسيولوجيا األعضاء 

 التناسلية للرجل

نسخ بعدد المشاركي    تمرين
 (3للملحق رقم )

(: هل توافق عىل 2نشاط ) دقيقة 25
 ...؟

 أقالم ماركر   –سبورة ورقية  تمرين

ي    ح وفسيولوجيا  • دقيقة 25 الترسر
األعضاء التناسلية 

 للرجل

ي تنظيم  •
 
دور الرجل ف

األرسة والصحة 
اإلنجابية )نحو زوجته 

 نحو ابنائه(.  -

ة نقاشية )عرض  محاض 
)  تقديمي

سبورة ورقية  -جهاز عرض 
 أقالم ماركر   –
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 نشطةاال 

 

  

ي    ح وفسيولوجيا  النشاط  التناسلية للرجلاألعضاء الترسر
 التناسلية الذكرية األساسية ووظيفة كل منها. األعضاء التعرف عىل  الهدف من النشاط

 (3نسخ بعدد المشاركي   للملحق رقم ) المطلوبة  األدوات
  الخطوات

 
يمكنك بدأ الجلسة بالهدف من الجلسة التدريبية " سنتعرف اليوم عىل معلومات  •

ي تنظيم أرستنا ".  وعن دورنا جديدة عن أجسادنا وكيف يتكون الحيوان المنوي 
 
 ف

بقراءة اسم  حديقم بتوزي    ع الملحق ثم أطلب من المشاركي   ان يقوم كل منهم عىل  •
 مناسب لوظيفة العضو بجانبه. العضو ووظيفته ومن ثم كتابة رقم الرسم ال

اطلب من المشاركي   ها الرسم الخاص بالجهاز التناسىلي ، علي بسبورة ورقيةاالستعانة ب •
 مراجعة أجابتهم بمشاركتها مع زمالؤهم، قم بتصحيح اإلجابات إذا احتجت لذلك. 

ي الختام  الختام
 
 لكل عضو. والوظيفة الهامة األعضاء ان تقوم بمراجعة رسيعة لكل  عىلاحرص ف
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 (: الجهاز التناسىلي للذكر3مرفق )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات  : الخصيتي    ي تسبب التغت 
العضو األساشي والمسئول عن إفراز هرمونات الذكورة التر

ة للرجولة وتكوين الحيوانات المنوية المسئولة عن  المصاحبة لسن البلوغ والصفات الممت  

 اإلخصاب وهما داخل كيس الصفن. 

 

  المنوي: الحبل 
 
يان ووريد وعصب ويصعد من الخصية ملتصقا يحتوي عىل قناة منوية ورسر

 بجدار البطن من الداخل حتر يصل إل الحوصلة المنوية. 

 

كيس يحفظ السائل المنوي لحي   وقت الجماع كما يفرز مادة تساعد عىل   الحوصلة المنوية: 

 حيوية الحيوانات المنوية. 

 

وستاتا  ت المثانة تفرز مادة تساعد عىل حيوية الحيوانات المنوية كما تفرز هي غدة تح : غدة الب 

 حيث يكون الجزء األكت  من السائل المنوي. 
 
 خفيفا

 
 قلويا

ً
 سائال

 

يتم من خاللها نقل البول من المثانة للتخلص منه خارج الجسم ويمر من  : قناة مجرى البول

 خاللها السائل المنوي أثناء الجماع. 

 

عضو االتصال الجنشي وهو يحتوي عىل مجرى واحد لخروج البول والسائل هو  القضيب: 

 المنوي. 
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ي تنظيم الجزء النظري: 
 
 اإلنجابية والصحة  األرسةدور الرجل ف
جل يقترص دور الر  أال ككل ويجب   األرسةعىل الزوج و  بفائدةته مما يعود زوجمن مسئوليات الرجل المحافظة عىل صحة 

ي تناسبها فقط بل األرسةوسائل تنظيم  عىل تشجيع زوجته الستخدام
:  التر   عليه ادوارا أخرى منها ما يىلي

 

 
ً
ي تنظيم أوال

 
 األرسة: دور الرجل ف

ي تخطيط وتنظيم عملية الحمل واإلنجاب حتر تتمكن الزوجة من 
 
ة مباعدة مناسبة بي   للرجال دور كبت  ف ترك فتر

ي المحافظة عىل صحة الزوجة وصحة  5إل  3الحمل والذي يليه من 
 
ة تساهم بقدر كبت  ف

سنوات حيث أن هذه الفتر
 ككل. لذا يجب عىل الرجل:   األرسةاألطفال ومن ثم رفاهية 

عىل أن تستعمل وسائل تنظيم  تشجيع زوجته •
 . األرسة

ي اختيار الوسيلة المناسبة.  •
 
 مشاركتها ف

 الطبيب.  أو اصطحابها إل الوحدة الصحية  •

: يذكرها بموعد أخذ األقراص  •
ً
يذكرها  أو مساعدة الزوجة عىل استعمال الوسائل بالطريقة الصحيحة فمثال

 . شهرية. الخلولب بعد كل دورة بأهمية تحسس خيوط ال

ي الذكري  األرسةأن يستعمل الزوج أحد وسائل تنظيم  •
ر
الجماع الناقص )رغم قلة فاعليته(  أو للرجال مثل الواف

ي ذلك. 
ي تقتض 

ي الحاالت التر
 
 ف

 هل توافق عىل ...؟ النشاط

ي يقوم بها الرجل داخل أرسته  الهدف من النشاط
التعرف عىل اتجاهات المشاركي   وطرح األدوار المختلفة التر

 وواجباته ناحيتها. 

 ماركر أقالم – سبورة ورقية المطلوبة  األدوات

 الخطوات
 

، وثبت ورقة ) • ي أحد القسمي   والورقة األخرى )ال أو قسم الغرفة إل قسمي  
 
أو افق( ف

ي المنتصف. 
 
، أطلب من المشاركي   أن يقفوا ف ي

ي القسم الثائ 
 
 افق( ف

ي تعت  عن رأيهم،  •
ح لهم أنك ستقرأ جملة وعليهم ان يتحركوا ناحية الورقة التر أرسر

م وجهات نظر األخرون. والجمل  أطلب من كل مشارك أن يعت  عن رأيه وان يحتر
 :  المستخدمة هي

o  اختيار وسيلة تنظيم األرسة هي مسئولية الزوجة فقط وليس للرجل دور بها . 
o  ي حالة تأخر الحمل، يجب عىل الزوجة الذهاب الي الطبيب

 
 قبل الزوج.  أوال ف

o  .العدد المثالي لألطفال هو طفلي   لكل أرسة 
o  ب و  لها ضلع يطلع )اكرس طبقا للمثل  سيلة تقويم مهمة للزوجةالعنف/الرص 

ة(.   لها عرسر
o  أو حضن  هي مصدر الحنان واألب مصدر القوة ، فيجب عىل األب عدماألم 

 تقبيل أبناؤه ويرفض إظهار أي مشاعر ناحيتهم. 
o  .لية ورعاية البيت هي مسئولية الزوجة فقط دون الزوج  األعمال المت  

 التالية: يجب مراعاة القواعد  ▪
o  .ام كافة اآلراء  التأكيد عىل حرية التعبت  واحتر
o  الي أحد  أو تعليقات ساخرة من  أو عدم السماح بوجود أحاديث جانبية

 .  المشاركي  
o  ،ي بداية الجلسة

 
ي سوف يستمع إليها ف

يقوم الميرس بتحديد عدد اآلراء التر
 ويجب أن يظهر الحياد دائما. 

o لمعلومات الخاصة بعد كل جملة. يقوم الميرس بتوضيح الحقائق وا 

ي و من ثم قم بعرض رس  الختام ي وجهات النظر أمر إيجائ 
 
ي    ع احرص عىل التأكيد عىل اختالفاتنا ف

 . ألهم أدوار الرجل داخل أرسته

ناقش مع زوجتك العدد األمثل لألبناء بما يتناسب 
 لتكوين أرسة سليمة مع وضعكم المالي والصحي 
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ات معينةالموافقة عىل االمتناع عن الجماع  • ي فتر
 
ي  ف

 
إذا حدد الطبيب المختص له ذلك والذي قد يحدث ف

عندما تستعمل السيدة وسيلة هرمونية بعد  أو مثل: نسيان السيدة أخذ األقراص لمدة تزيد عن يومي    حاالت 
 انتهاء أيام نزول الحيض. 

 

 
 
ة الحمل والوالدة: ثانيا ة النفاس دور الرجل أثناء فتر  وفتر
ي ( يتم عن طريق   / ) ذكر  معرفة أن تحديد نوع الجني    •

 الزوج وليست الزوجة. كروموسومات أنتر

 الحمل.  متابعةتشجيع زوجته عىل  •

 أماكن مجهزة.  •
 
 تشجيع الوالدة عىل أيدي أشخاص مدربي   وف

 . لزوجته توفت  الدواء والتغذية الجيدة •

•  .  االبتعاد عن التدخي  

ي الحصول عىل الراحة المطلوبة أثناء الحمل وبعد الوالدة.  •
 
 مساعدة الزوجة ف

 . للمولود  تشجيع الرضاعة الطبيعية •

 بعد الوالدة.  األرسةتشجيع استخدام وسائل تنظيم  •
 

 ثالث
 
ي : ا

 
 ادور الرجل ف

 
 لوقاية من العدوى المنقولة جنسيا

 تجنب العالقات الجنسية خارج إطار الزواج. يلزوجته و  أن يخلص •

ي الذكرىأن يستخد •
ر
ي حالة إصابته بالعدوى لحماية زوجته.  م الواف

 
 ف

ي نفس الوقت.  أن بعض أنواع العدوى تتطلب عالج أن يدرك •
 
 الزوجي   ف

ي حالة وجود األعراض التاليةب يرسع أن •
 
ي المراكز المتخصصة ف

 
 : طلب المعونة والعالج ف

o  إفرازات غت  مألوفة من القضيب. نزول 

o  ة  أو ظهور قرح   تغت  لون الجلد بهذه المنطقة.  أو فقاقيع بالمنطقة التناسلية  أو دمامل صغت 

o حكة( بالمنطقة التناسلية.  هرش( 

 

 رابع
 
ي ا

 
 العقم عالج: دور الرجل ف

% واالثنان معا مسئولون 30والنساء مسئولون عن  % من أسباب العقم30يدرك أن الرجال مسئولون عن أن  •
ي العقم دون سند(. لذا يجب . )% من اسباب العقم30عن 

 
 عدم اتهام الزوجة أنها السبب ف

 االثنان معا(.  أن يبدأ تحليل السائل المنوي قبل بدء تحاليل زوجته )يمكن بالفحص و أن يبدأ  •

يسأل الزوجان عن عالج العقم قبل مرور عام كامل من الحياة الزوجية المستمرة )بدون سفر للزوج  أال ب يج •
 لمدة طويلة(. 

ي حاالت البحث عن عالج للعقم فإنه يجب أن:  •
 
 وف
o ي الكشف واجراء التحال

 
ي تبدأ عادة بطلب تحليل يبدأ الزوج ف

اف طبيب مختص والتر يل الطبية تحت إرسر
ة زمنية يحددها الطبيب المعالج للتأكد من دقة التحليل،  ا لفتر

 
ي الرجل عىل أن يعاد أكتر من مرة طبق

لمت 
 فإذا أثبتت التحاليل أن سبب العقم يرجع إل الرجل يجب أن يعالج من أسباب العقم. 

o ي  أو ت الرجل أن األسباب ال ترجع إليه، إذا أثبتت تحاليل، وفحوصا
 
أنها ترجع له، ولزوجته؛ تبدأ الزوجة ف

 إجراء التحاليل، والفحوصات الالزمة؛ للتعرف عىل أسباب العقم. 

o  ي أمس
 
ا ألنها تكون ف ا، ومعنوي  ي جميع األحوال يجب أن يقف الزوج إل جانب زوجته ويدعمها نفسي 

 
وف

ي غالبية األالحاجة إل هذا الدعم النفشي وا
 
ي ف

و لمعنوي، كما يجب أن يحميها من انتقادات األهل والتر
ي محلها وتنطوي عىل ظلم واضح للزوجة حيث أن هللا يهب من يشاء الذرية ويجعل من 

 
قات ال تكون ف

ي الكتب المقدسة. 
 
ا كما ورد ف  يشاء عقيم 

قية : رة الجنسية( والقدرة عىل اإلنجاببي   الفحولة )القدأن يفرق  • ي مجتمعاتنا الرسر
 
من المعتقدات الشائعة ف

ءأن القدرة الجنسية = القدرة عىل اإلنجاب )الخصوبة(. وهذا االعتقاد  حيث أنه ال عالقة بي   قدرة  خاطي
ة الزوجية والقدرة عىل اإلنجاب، فهناك رجال يعنون من ضعف االنتصاب  رسعة القذف  أو الرجل عىل المعارسر

ائقة ولكنهم ال ىل اإلنجاب وعىل العكس هناك رجال يتمتعون بقدرة جنسية فومع ذلك لديهم القدرة ع
 يستطيعون اإلنجاب. 

ي حالة وجود خلل.  •
 
 طلب العالج المبكر ف
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 بعد العالج.  فرصة كافية لحدوث حملب أن يسمح •

.  أن يبتعد  •  عن التدخي  
 

ي الفحص وإجراء التحاليل الطبية:  لي يكمن وراء أهمية أن نبدأ بالرجالسبب الذ: ملحوظة هامة
 
 ف

ي تجرى للمرأة  هو أن التحاليل 
ا و من النوع المعقد الذوالفحوصات التر

 
ي ي يحتاج إل تدخل قد يكون عنيف

 
تنطوي ف

وتحتاج إل أطباء عىل أعىل مستوى  معظم األحيان عىل مخاطر صحية للمرأة ألنها قد تصل إل الجراحات التشخيصية
ة،من المهارة والخ ا   ت 

 
تحليل  أو )عمل عملية كحت تحت تأثت  تخدير كىلي لتحليل بطانة الرحم  كما أنها مكلفة جد

عمل منظار جراجي  أو باألشعة مقطعية  أو عمل فحص بالموجات فوق الصوتية  أو مستوى الهرمونات بدم الزوجة 
(. بينما تحاليل الرجل ال ت ا تشخيضي

 
ا بسيط

 
 جدا من المال. حتاج إال إل عينة من السائل المنوي للرجل ويتكلف مبلغ

 
ي م

 ن شأنها تعزيز مستوى خصوبة الرجلبعض اإلرشادات العامة البر

•  :  ألنه يقلل من عدد الحيوانات المنوية.  توقف عن التدخي  

ب الكحوليات والخمور:  •  عىل العدد الصالح ألنها تقلل من فعالية الحيوانات المن امتنع عن رسر
 
وية، وتؤثر سلبا

 لإلخصاب. 

 عىل الخصوبة.  راقب وزنك باستمرار:  •
 
 فالسمنة والنحافة تؤثران سلبا

 عىل  مارس الرياضة باعتدال:  •
 
ي الجسم ويؤثر سلبا

 
ون ف فممارستها بشكل مرهق قد يقلل هرمون التستوستت 

وري للصحة  جنسية واإلنجابية. العامة وال  الخصوبة، ولكن القدر المعتدل منها ض 

ي المعلبات ومواقع البناء والمصانع وما إل ذلك.  انتبه لتعرضك للمواد السامة:  •
 
ي يمكن أن تتواجد ف

 التر

 عىل االنتصاب والقدرة الجنسية بوجه عام.  ل قدر اإلمكان االبتعاد عن التوتر: أو ح •
 
 فهو يؤثر سلبا

 

 
 
ي رعاية الزوجة بعد سن األربعي   : دور الرجل خامسا

 
 ف

 تشجيع الزوجة عىل الكشف الدوري وعمل التحاليل المناسبة.  •

ة.  • ات النفسية للزوجة والمصاحبة لهذه الفتر  تفهم ظروف التغت 

ي تزداد مراعاة تأمي   التغذية السليمة والرعاية الصحية للزوجة وخاصة العناض  •
 الحاجة إليها.  التر

ي سن متأخر.  •
 
 عدم الضغط عىل الزوجة لإلنجاب ف

 

 سساد
 
ي ا

 
  ضد المرأةكل أنواع العنف   الحد من: دور الرجل ف

ا  ا جسدي 
 
ا  أو العنف بشتر أشكاله سواء أكان عنف ا  أو معنوي  ا هو عالمة من عالمات التخلف االجتماعي  أو لفظي  نفسي 

ي جميع الحاالت إل تدهور العالقة الزوجية وال األرسيوالجهل والعنف 
 
ي أساسها من أبشع أنواع العنف الذي يؤدي ف

تر
وبخاصة األبناء الذين يصابون بالتبلد الحشي واالكتئاب النفشي  األرسةالمودة والرحمة وينعكس عىل جميع أفراد 

 والخوف من تكوين أرسة خشية أن تكون عىل نفس الشكل. 

 المرأة. ال  استمع •

 موضوع العنف.  ادرس •

.  اعرف •  لماذا بعض الرجال عنيفي  

.  تحدى • ي تلمح وتهدف ال إهانة المرأة عىل الصعيد المحىلي
 العبارات التر

ي العنف ضد المرأة.   افهم  •
 
 كيف يمكن لسلوكك الشخضي ان يساهم ف

 . تغيت  المواقف والسلوكلحلول طويلة المدى:  عىل اعمل •
 

 سابع
 
  هؤ دور الرجل نحو ابنا: ا

 
 وأخواته األصغر سنا

اف بالقيمة المتسعدم التميت   بي   الولد والبنت  • . أو واالعتر  ية لألبناء من الجنسي  

ار  بختان اإلناث بينما أثبت الطب تطالبية ال أو تجنب ختان اإلناث فاألديان السم • حدوث الكثت  من األض 
 الصحية والنفسية والجنسية والتشوهات الموضعية. 

ة )تحت  أو االمتناع عن تزوي    ج بناته  • ي سن صغت 
 
 . سنة( 18أخواته ف

ي قبل الزواج.  •  التشجيع عىل الفحص الطت 

 األبناءضي    ح مع  عىل فتح قنوات حواراألم دعم التثقيف الجنشي لألبناء وأن يقوم الرجل بتشجيع  •
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شورة والفحص الم: السابعة الجلسة التدريبية

 للمقبلي   عىل الزواج

 زمن الجلسة
 دقيقة 30

 خطة الجلسة

 التدريبية األهداف
 مشارك/مشاركة أن: بنهاية هذه الجلسة التدريبية سوف يستطيع كل 

 يذكر أهمية المشورة والفحص قبل الزواج.  •

 يحدد المعلومات المقدمة أثناء مشورة قبل الزواج.  •

 يناقش الفحوصات االكلينيكية قبل الزواج.  •

 يحدد التحاليل الطبية المطلوبة قبل الزواج.  •

 يرسد التطعيمات المطلوبة قبل الزواج.  •

 نشطةاال 

ي  الزمن الوسائل التدريبية  اسلوب التدريب المحتوى التدريت 
 المساعدة

أقالم  –سبورة ورقية  تمرين نشاط: لعب األدوار دقيقة 20

 ماركر. 

المشورة والفحص قبل  دقائق 10
 الزواج. 

ة نقاشية )عرض  محاض 
)  تقديمي

سبورة ورقية  -جهاز عرض 
 أقالم ماركر   –

 لعب األدوار النشاط

التأكيد عىل أهمية الفحص للمقبلي   عىل الزواج وما هي العناض األساسية لرعاية ما قبل  النشاطالهدف من 
 الزواج. 

 سبورة ورقية واقالم ماركر.  المطلوبة  األدوات

 الخطوات
 

ح عناض ما قبل الزواج وما يشمله كل عنرص من  • ي البداية يجب عىل الميرس رسر
 
ف

 نظري وباستخدام اللوحات القالبة. يمكنك االستعانة بالجزء ال، خدمات

 الي ثم  •
ي مشهد  4قم بتقسيم المشاركي  

 
مجموعات واطلب من كل مجموعة التفكت  ف

ي 
 
المجموعة أعضاء ط أن يشارك كل دقائق برسر  10 خالل تمثيىلي لألربعة أفكار التالية ف

ي تنفيذ المشهد 
 
 . ف

•  :  األفكار األربعة كالتالي
o ي ابنهما منذ أو ب أم و أ

 
ي يعرف  الد عم توف

ثالثة أيام بعد اصابته بمرض ورائر
 السيميا. ثبال

o  .شاب وخطيبته يرفضان فكرة الفحوص الطبية قبل الزواج لعدم أهميتها 
o ي نتيجة اختالف نوع فصيلة الدم بينه وبي   أمه. ظ

ي ابنهما الثائ 
 
 اب وام توف

o  .أربعة أصدقاء يتناقشون حول جدوى فحوصات ما قبل الزواج 
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 الجزء النظري: المشورة والفحص للمقبلي   عىل الزواج
ي للمقبلي   عىل الزواج من أهم الخدمات الصحية وذلك لما تحمله من فوائد جمة  تعد خدمات المشورة والفحص الطت 
ا عىل الحياة الزوجية  ي قد تؤثر سلب 

ي المستقبل والتر
 
ي المستقبل من خالل تفادي الكثت  من المشكالت الصحية ف لزوج 

ليل الطبية قبل الزواج من األمور الروتينية والالزمة إلتمام عقد وعىل األبناء وقد أصبح الكشف والمشورة وإجراء التحا
 الزواج. 

 

ي الزواج ي لراغت   أهمية المشورة والفحص الطت 
ي قد تتأثر بالحمل  •

اكتشاف األمراض المزمنة التر
والكىل وتحتاج لرعاية خاصة مثل: أمراض القلب 

 وارتفاع ضغط الدم والسكر. 

 األمراض المنقولة جنسيا...إلخ.  –اكتشاف األمراض المعدية وعالجها مبكرا مثل: الدرن  •

أنيميا البحر األبيض  –الهيموفيليا  –اكتشاف األمراض الوراثية خاصة بالنسبة لزواج االقارب )ضمور العضالت  •
 المتوسط(. 

 االلمانية.  التطعيم ضد بعض األمراض مثل الحصبة •

 تقديم المشورة والمعلومات المناسبة لضمان حياة زوجية سعيدة.  •
 

 عناض رعاية ما قبل الزواج
 إعطاء مشورة ما قبل الزواج.  •

•  . ي ي وإجراء الفحص الطت   أخذ التاري    خ الطت 

 إجراء التحاليل الطبية.  •

 إعطاء التطعيمات المناسبة.  •
 

، ويشمل هي الفرصة الذهبية ل مشورة ما قبل الزواج سؤال مقدمي الخدمة عىل أي استفسار صحي يشغل بال الزوجي  
ي قد يتعرض لها األزواج أو األبناء 

ذلك المعلومات المناسبة حول العالقة الزوجية وكيفية تجنب مخاطر المحتملة التر
 مستقبال. 

 يتم اعطاء المعلومات االتية: 

كيب ووظيفة الجهاز  • ح مبسط لتر رسر
 . ي  اإلنجائ 

 وشامل لوسائل تنظيم األرسة  •
 
عرض واف

 واهمية المباعدة بي   الوالدات. 

 وصف التغذية السليمة والوجبة المتكاملة.  •

 أهمية النظافة الشخصية.  •

األمراض المنقولة  –الحمل واإلنجاب  -الحياة الزوجية السليمة  -تثقيف الجنشي )مشاكل ليلة الزفاف ال •
 جنسيا ...(. 

 وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة الخاصة بالزواج.  اكتشاف •
 

  

ي نهاية كل عرض أشكر الفريق عىل اطلب من كل مجمو  •
 
عة ان تقوم بعرض المشهد وف

ي المشاركي   عىل ما هي الرسائل المستفادة من العرض. 
ر
 أداؤه وقم بسؤال باف

 قم بالتأكيد عىل أهمية المشورة والفحص قبل الزواج.  الختام

يكان متس يان فيما يخص أو الرجل والمرأة رسر
 قرارات اإلنجاب. 

 األرسةيمكنك سؤال مقدم المشورة عن وسيلة تنظيم 
ة بعد  ي تأجيل الحمل لفتر

 
المناسبة إذا كنتما تفكران ف
 الزواج
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ي أخذ ا ي وإجراء الفحص الطب    لتاري    خ الطب 

ي أخ • ي تساعد عىل  ذ التاري    خ الطت 
ي الزواج ألن هذا هو أو ل وأهم األمور التر ي كامل من راغت  يتم أخذ تاري    خ طت 

 االكتشاف المبكر للمشكالت الصحية ويشمل ذلك: 
o  .السن 

o  . ي
 التاري    خ المرص 

o  .تاري    خ أي عمليات سابقة 

o ثل: ضمور التاري    خ األرسي لبعض األمراض مثل: الضغط الدم المرتفع، مرض السكر، األمراض الوراثية م
 العضالت والهيموفيليا وأنيميا البحر األبيض المتوسط. 

يقوم الطبيب بعمل فحص إكلينيكي عام الكتشاف أي عالمات لإلصابة بأمراض عامة  إجراء الفحص اإلكلينيكي  •
 مثل: ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الغدد الصماء...إلخ. 

o  النبض.  –ضغط الدم  –الطول  –قياس الوزن 

o  فحص القلب و .  الصدر والبطن والثدي واالطراف والعيني  

o  .فحص عالمات البلوغ 

 
 إجراء التحاليل الطبية

 تحاليل الدم:  •
o ( فصيلة الدم وعامل ريسيسRH .) 

o  .)صورة دم كاملة. )فحص نوع الهيموجلوبي   الكتشاف الثالسيميا 

o  .)ف والتجلط )لمعرفة أمراض الدم كالهيموفيليا  رسعة الت  

o  .نسبة السكر بالدم 

 تحليل بول: للزالل والصديد والسكر.  •

 اشعة عىل الصدر )الدرن( •

 جات فوق صوتية عىل الحوض لإلناثمو  •
 

 إعطاء تطعيمات ما قبل الزواج

 الحصبة األلمانية.  •

 التطعيم ضد االلتهاب الكبدي )ب(.  •
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الكشف المبكر عن : الثامنة الجلسة التدريبية

 الثدي  رسطان الرحم

 زمن الجلسة
 دقيقة 30

   الجلسةخطة 

ي  الزمن  اسلوب التدريب المحتوى التدريت 
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

الكشف المبكر عن رسطان  دقيقة 30
 الثدي

ة نقاشية )عرض  محاض 
)  تقديمي

سبورة ورقية  -جهاز عرض 
 أقالم ماركر   –

 التدريبية األهداف
 أن: بنهاية هذه الجلسة التدريبية سوف يستطيع كل مشارك/مشاركة 

 طرق الكشف المبكر عن رسطان الثدي. يذكر  •

ي للثدي.  •
 يرسد خطوات الفحص الذائر

ي تشت  إل احتمال حدوث رسطان الثدي. يحد •
 د العالمات التر

 

 المبكر عن رسطان الثديالكشف 
ي تصيب النساء و والثانية من بي   األاألول يحتل رسطان الثدي ورسطان عنق الرحم المرتبة 

ي العالم. رام الرسطانية التر
 
 ف

رام وارتفاع نسبة الوفيات و عىل الرغم من الخطورة العالية لهذه األ الرسطانات شيوعا بي   النساء.  أكتر رسطان الثدي 
 الناجمة عنها إال أن الوقاية منها سهلة وغت  مكلفة. 

 
ان يقلل من الوفيات التقضي عن طريق الماموجرام يمكن  االكتشاف المبكر للرسطان يساعد عىل ارتفاع نسبة الشفاء. 

ة العمرية  ي الفتر
 
 سنة.  70-50الناتجة عن رسطان الثدي والفائدة العظم تكون ف

 

 وسائل الكشف المبكر
ي  الفحص •

 الذائر

 اإلكلينيكي عن طريق متخصص الفحص •

 )أشعة إكس( الماموجرام •

 المغناطيشي  الرني    •
 

ي واإلكلينيكي للثدي
 الفحص الذائر

ي سن أكت  من 
 
ي ف

ي للثدي شهريا لىكي يتعودن ويألفن أنفسهن من خالل  20يجب عىل النساء الالئر
عاما إجراء فحص ذائر

ات. البد من فحص الثدي عن طريق طبيب متخصص كل  سنوات للسيدات  3حاسة اللمس وبالنظر لمالحظة أي تغت 
 عاما.  40للسيدات فوق سن  وسنويا بالنسبةعام  40-20بي   أعمار 

رام صلبة حديثة يجب فحصها بواسطة أو صديدية من حلمات الثدي وأي كتل/  أو إذا تالحظ أي إفرازات مدممة 
 مقدم الرعاية الصحية. 
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ي للثدي؟
ر
  مبر يتم اجراء الفحص الذان

ة.  • ي للثدي مرة كل شهر بعد انتهاء الدورة الشهرية مبارسر
 من المفضل القيام بالفحص الذائر

ي للثدي  تنظيم األرسةتخدم أقراص وإذا كانت السيدة تس •
ي استخدام  تبدأ ل يوم أو تقوم بالفحص الذائر

 
ف

يط الجديد.   الرسر

ي للثدي من سن البلوغ الكتساب هذه العادة ولتعلم الملمس الطبيعي  •
يجب تعليم الفتيات الفحص الذائر

 للثدي. 
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ي للثدي
ر
 خطوات الفحص الذان

 

ي الوسط النظر 
 
ي المرآة مع وضع اليدين ف

 
ال الثدي ف

)هذا الوضع يتيح مالحظة أي إنحراف للحلمة عن 
( مع مالحظة ما يىلي   : االتجاه الطبيعي

ي الشكل أو نتوءات  •
 
 تغيت  ف

ي الحجم أو تورم •
 
              تغيت  ف

ي اللون  •
 
 تغيت  ف

ي الجلد أو إفرازات  •
 
 تغت  ف

ي الحلمة  •
 
 انغماس ف

ي المرآة مع رفع اليدين ألعىل مع تشبيك النظر ا
 
ل الثدي ف

الكفي   )هذا الوضع يتيح رؤية الجزء السفىلي للثدي بوضوح( 
 مع مالحظة النقاط السابقة. 

أصابع  رفع أحد الذراعي   ووضعها خلف الرأس واستخدام اإلنحناء الي األمام مع مالحظة النقاط السابقة
ي  اليد األخرى )الثالثة

 
أصابع الوسظ( لفحص الثدي ف

  الوضع واقفا وبطريقة دائرية

1 2 

3 4 
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  ب عنديتم استشارة الطبي

ا.  الشعور بأي كتلة بأي حجم مهما كان •  صغت 

 خروج إفرازات من حلمات الثدي.  •

ء غت  مألوف يثت  مخ • ي
 فك. أو الشعور بشر

 . ي
  وجود أحد هذه األعراض ال يعت  اإلصابة برسطان الثدي ولكن يجب أن يقوم الطبيب بالتشخيص النهائ 

 
 شب  إل احتمال حدوث رسطان الثديعالمات ت

ي الثدي.  •
 
  كتلة ف

ي حجم الثدي.  •
 
  زيادة غت  طبيعية ف

  مستوى أحد الثديي   منخفض ألسفل.  •

ي الجلد وتخانته.  •
 
 تعرج ف

 انغماس الحلمة للداخل.  •

  إفرازات من الحلمة.  •

ي الحلمة  •
 
ي ملمس جلد الحلمة.  أو طفح ف

 
  تغيت  ف

ي الجزء العلوي للذراع.  •
 
  تورم ف

ي الغدد الليمف •
 
 ية. أو تضخم ف

 

ي )أشعة الثدي(
 
 الماموجراف

ي نسيج الثدي.  أيتعد من أحسن الوسائل التشخيصية الكتشاف  •
 
ات ف  تغت 

 ثم مرة كل سنة.  40توصي المدرسة االمريكية بعمل الماموجرام عند سن  •

كيب الداخىلي للثدي وتكتشف األ • ي مرحلة مبكرة جدا. و توضح التر
 
 رام الرسطانية وغت  الرسطانية ف

ة متخص • . كشف الماموجرام مكلف ويحتاج ال خت  ي التفست 
 
ي االجراء وف

 
 صة ف

ي تحتاج إل المزيد من  •
ات التر ومع ذلك ال يكتشف الماموجرام كل رسطانات الثدي ويستطيع اكتشاف التغت 

 االختبارات. 

  

الضغط عىل الحلمة بي   األصبعي   ومالحظة نزول 
 إفرازات لبنية أو صفراء أو مدممة

ي الوضع راقدا بطريقة دائرية
 
  فحص الثدي ف

 

 

5 6 
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 الحمل واإلنجاب: التاسعة الجلسة التدريبية

 والرضاعة الطبيعية

  زمن الجلسة
 دقيقة 60

   الجلسةخطة 

 التدريبية األهداف
 بنهاية هذه الجلسة التدريبية سوف يستطيع كل مشارك/مشاركة أن: 

 . األعراض المبكرة للحمليرسد  •

 . القواعد األساسية لرعاية الحوامليناقش  •

  . احتياطات السالمة للمرأة الحامل العاملة بالمصانعكر يذ  •

ا عند الشعور بأي منها.  • ي يجب مراجعة الطبيب فور 
 يحدد العالمات التر

ا إل أقرب مستشف  عند حدوث أي منها.  • ي يجب التوجه فور 
 يحدد عالمات الخطر التر

 يوضح عالمات الوالدة.  •

 لطفل. يناقش فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة لألم وا •

وط الرضاعة الطبيعية كوسيلة فعالة لتنظيم  •  . األرسةيحدد رسر

 االنشطة

ي  الزمن  التدريب اسلوب المحتوى التدريت 
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

(: لعبة صحة 1نشاط ) دقيقة 30
 األم الحامل )الكروت(

 أقالم ماركر  –سبورة ورقية  تمرين
عدد من الكروت خاصة  -

بمتابعة الحمل ومتابعة ما 
 بعد الوالدة. 

 رعاية ومتابعة الحمل.  • دقيقة 30

 الوالدة اآلمنة.  •

 رعاية ما بعد الوالدة.  •

ة  نقاشية )عرض محاض 
) عرض فيلم عن  - تقديمي

عرض  - متابعة الحمل
 فيلم عن الوالدة. 

سبورة ورقية  -جهاز عرض 
 أقالم ماركر   –

 الحامل )الكروت(األم لعبة صحة  النشاط

 التعرف عىل كيفية رعاية الحمل ورعاية ما بعد الوالدة.  الهدف من النشاط

 سبورة ورقية و أقالم ماركر • المطلوبة  األدوات

 عدد من الكروت.  •

 الي مجموعتي   من نفس العدد، واطلب من كل مجموعة أن  • الخطوات
قم بتقسيم المشاركي  

 تختار اسم ومتحدث لها. 

، الدائرة األ • : أثناء الحمل والدائرة الثانية: بعد الوالدة  و عىل لوحة قالبة ارسم دائرتي   لي
واعط لكل مجموعة سبورة ورقية خاصة بهم ثم قم بتوزي    ع مجموعة )الكروت( عىل 

ي مكانه المناسب. كل مج
 
 موعة وأطلب من كل مجموعة أن تقوم بوضع الكارت ف

 دقائق للمناقشة واالنتهاء من وضع كل الكروت.  10اترك لكل مجموعة  •
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 والرضاعة الطبيعية الحمل واإلنجابلجزء النظري: ا
ي حياة المرأة هي من سن 

 
ة عمرية لإلنجاب ف ة العمرية تتمتع  35سنة إل  20أفضل وأحسن فتر ي هذه الفتر

سنة فف 
ات الجسمية وال ي تساعدها عىل تحمل التغت 

ي . نفسية للحمل وإنجاب أطفال أصحاء السيدة بوافر الصحة والقوة التر
 
ف

ة الحمل وكذلك خدمة األم هذا الموضوع سوف نتعرف عىل األعراض المبكرة للحمل وأهمية وكيفية العناية ب أثناء فتر
  متابعة الحمل. 

 

 )تختلف من امرأة ألخرى ومن حمل آلخر( األعراض المبكرة للحمل
 انقطاع الطمث )العادة الشهرية(.  •

ي الصباح.  •
 
ء وغثيان خاصة ف ي

ر
 ف

ة التبول.  •  كتر

 تقلصات.  •

ات بالثدي •  . الحلمات تصبح حساسة( –)تورم مؤلم  تغت 

ي الشهية.  •
 
ات ف  تغت 

 تعب غت  معتاد.  •

ات مزاجيةتغ •  . ت 

 : رعاية ومتابعة الحملأوال 

 الحواملرعاية ل األساسيةالقواعد 
  النظافة الشخصية

 االمتناع عن عمل دش مهبىلي أثناء الحمل. التشطيف اليومي و  أو مام بالحمام االهت

 
 ةالتغذي
عىل العناض األساسية وينصح الحامل باإلكثار من  الطعامبنوعية الغذاء وليس الكمية فقط ويجب أن يحتوي  االهتمام
( وكذلك األكالت  –يانسون  –التليو  –الخس( والسوائل )النعناع  –الجرجت   –ات )مثل الفجل أو الخرص   اللي  

ا  ز بانتظام. عسل أ –نية ة طحيو حأل  –قطعة جي   قريش  –البسيطة مثل بيضة مسلوقة يومي   سود والتعود عىل التت 
 

قم بمراجعة الكروت وإدارة نقاش حول كل معلومة صحية وأخذ بعض التعليقات من  •
ي جو من المنافسة. 

 
 الفريقي   واحتساب النقاط للفريقي   ف

  : الحملأثناء 

  . خمس زيارات متابعة مع الطبيب •

  . تيتانوسالالحصول عىل تطعيم  •

 (Rhتحليل معامل ريسوس ) •

  . مراقبة الزيادة بالوزن وضغط الدم •

  . أوال ل أي أدوية اال باستشارة الطبيب المتابع أو عدم تن •

 أطعمة غذائية غنية بالحديد وحمض الفوليك.  •
   : بعد الوالدة

  . الرضاعة الطبيعية •

  . المناسبة األرسةتشارة الطبيب عن وسيلة تنظيم اس •

  . تأجيل قرار الحمل مرة أخري لمدة سنتي    •

  . إجراء الفحوص المعتادة للطفل •

 التعامل مع حاالت االكتئاب.  •

للمرأة الحامل، يجب متابعة الطبيب 
ة الحمل 5عىل األقل   مرات أثناء فتر
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 أمثلة لوجبات متكاملة وبسيطة

  

 متابعة الحمل
ة الحمل من المهم متابعة الحمل باستمرار مع الطبيب المعالج . زيارات 5عن  يجب أال تقل عدد الزيارات طوال فتر

  : ك كالتالي لوذ

 من الحمل. األول  أشهر  6المرة كل شهر خالل  •

 مرة كل أسبوعي   خالل الشهرين السابع والثامن.  •

 مرة كل أسبوع خالل الشهر التاسع.  •
 

 ضد التيتانوس التطعيم
أسابيع من الجرعة  4ثم الثانية بعد األول : الجرعة اثناء الحمل جرعتي   من التطعيميجب عىل الحامل الحصول عىل 

 ل. و األ
 

ي Rhعطاء الحقنة المضادة لمعامل ريسوس )ا
 
ي كانت  حالة ما إذا  ( )ف السيدة سلبية وزوجها إيجان 

 (Rhلمعامل 
ي األسبوع  •

 
 من الحمل.  34واألسبوع  28ف

ي لم يأخذن الحقنة المضادة أثناء الحمل عىل أال تزيد المدة عن  •
 ساعة.  72بعد الوالدة للسيدات الالئر

o الكحوليات.  أو المخدرات  أو ل األدوية أو تجنب تن 

o ديد والفوليك أسيد(. والمعادن التكميلية المطلوبة )خاصة الحل الفيتامينات أو تن 
 

 احتياطات السالمة للمرأة الحامل العاملة بالمصانع 
ي مقر العمل وتجنب مالمستها، وارتداء المالبس الواقية عند  •

 
التعرف عىل المواد الكيميائية المستخدمة ف

  . التعامل معها 

  . تكرار غسل اليدين •

ات  •  . طويلة واستخدام كرشي مري    حتجنب الوقوف لفتر

ة • ات قصت  ي لفتر
  . القيام بالمشر

ي والحرص عىل  تجنب رفع األحمال الثقيلة، •
 الركبتي   والحفاظ عىل استقامة الظهر عند رفع أي ثقل.  ثت 

  . د الساللم بعد الشهر الخامسو الحد من صع •

ي د •
 
ات طويلة ف ورة تجنب العمل لفتر  ب الكثت  من السوائل. رسر رجات الحرارة المرتفعة كاألفران مع ض 

 

 

االفطار

خت   بلدي•

فول مدمس •
بالزيت

جبنة قريش•

بيضة مسلوقة•

فجل أو  جرجت  •

الغذاء

خت   بلدي•

قطعة لحم  أو  •
سمك أو  فراخ أو  

جبنة قريش

–فاصوليا )خضار •
(عدس–لوبيا 

اء• سلطة خرص 

ثمرة فاكهة•

العشاء

خت   •

عسل أسود أو  •
حألوة طحينية أو  

جبنة قريش 
بالزيت

خيار أو طماطم•
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ي يجب التوجه فوًرا إل أ
 مستشف  عند حدوث أي منها هي طبيب/   قربعالمات الخطر البر

 . لعي   صداع شديد وزغللة با •

 ارتفاع درجة الحرارة.  •

 خروج سائل له رائحة كري  هة من المهبل.  •

 نزيف من المهبل حتر لو كان بسيط.  •

 أسفل البطن.  أو ألم بالبطن  •

 توقف حركة الجني   )بعد الشهر الرابع(.  •

 انفجار كيس المياه "القرن" قبل موعد الوالدة.  •
 

  الزوجيةالعالقة الحمل و 
 
 
ارا ي ال تسبب أض 

توّصلت العديد من الدراسات العلمّية إل أن العالقة الزوجية أثناء الحمل، هي من األمور العادية التر
ي حاالت معّينة أهمها  أو للمرأة 

 
 ف
ّ
 : جنينها إال

 بأمراض جنسية معدية مثل الهربس والكالميديا،  •
 
 أو إذا كان الزوج مصابا

 أو  والدة مبكرة.  أو ة من إجهاض متكرر عانت المرأ إذا  •

 ر ماء الوالدة. ظه أو إذا ظهر نزيف أثناء الحمل  •
  
 المرأة الحامل طبقا لشهور الحمل: ختلف رغبة وت

ي األ   •
ي األكل، األمر الذ : لو شهر الثالثة األفف 

 
ي المرأة الغثيان وعدم الرغبة ف

ي ال يظهر الرغبة الجنسية تعائ 
 لحالتها.  لديها 

 
 وعىل الزوج أن يكون متفهما

تكون األعراض السابقة قد انتهت ويكون مهبل المرأة أكتر  : من بداية الشهر الرابع وحتر الشهر السادس •
، األمر يزيد 

 
  الرغبة الجنسية لديها فتكون العالقة الحميمة أكتر سهولة. احتقانا

 

 اآلمنة الوالدةثانيا: 
:  أو يبدأ غالبا بواحدة عالمات بدء الوالدة:   أكتر مما يىلي

نزول إفراز مخاطي مدمم وهو يعرف باسم "البشارة"  •
 "العالمة".  أو 

ي الرحم بهدف دفع الجني   للخارج.  •
 
 حدوث الطلق: هو تقلصات )انقباضات( ال إرادية ف

 )القرن طش(.  أو  ن المهبل ويقال عنه )نزول الميه(انفجار كيس المياه ونزول السائل األمنيوشي م •
 

 يجب أن تتم الوالدة:  ى. وأخر ت بي   امرأة أو ساعة، ولكنه يتف 18 إل 5يستمر المخاض عادة ما بي   : ملحوظة

 مدرب(.  طبيبأو  ممرضة مدربة / قبل شخص مدرب )الدايةمن  •

ي  •
 
 )مع معرفة أقرب مكان للحصول عىل الرعاية الطارئة عند حدوث مضاعفات(.  مكان صحي مجهز ف

 ثالثا: رعاية ما بعد الوالدة

 الرضاعة الطبيعيةتشجيع 
ي أثناء الليل األم الرضاعة الطبيعية المطلقة )تغذية الطفل من لي   

 
فقط ف

( تمنع حدوث ط أن  وتعتت   الحمل والنهار ومن الثديي   ا برسر
 
 طريقة فعالة جد

 
 

  

ي مع الممرضة عن الرضاعة 
تحدئر

الطبيعية كوسيلة تنظيم لألرسة 
ي الستة أشهر األولي بعد الوالدة

 
 ف

 

ي مجهز  ي مكان طت 
 
يجب أن تتم عملية الوالدة ف

اف طبيب متخصص  وتحت إرسر
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وط الثالثة التالية:   تتوافر الرسر

. إرضاع الطفل رضاعة مطلقة أثناء  •  الليل والنهار ومن الثديي  

 عدم حدوث الطمث )الحيض(.  •

 مدة ال تزيد عن ستة شهور بعد الوالدة.  •

وط الثالثة وجب عىل السيدةوإذا اختف   •  . األرسةأن تستعمل وسيلة فعالة لتنظيم  أي من هذه الرسر
 

 الرضاعة الطبيعية بالنسبة للطفلفوائد 
من األول غذاء متكامل للطفل خالل الستة شهور األم لي    •

 عمره. 

ويكون أصفر األم لي   الرسسوب )بداية نزول حليب  أو اللبأ  •
ي تزيد مناعة الطفل وتحميه 

ي باألجسام المضادة التر
اللون( غت 
المعدية, كما يساعد  عىل تنظيف أمعاء  األمراضمن بعض 
 الطفل. 

ي تفيد الطفل  كما أن نسبة الدسم والسوائل لي    •
الرضاعة الطبيعية يحتوي عىلي جميع العناض الغذائية التر

 الموجودة فيه وحرارته تتناسب مع عمر الطفل وتغت  المواسم واختالف الليل والنهار. 

نان وأكتر وطفلها وتجعل الطفل أكتر إحساسا باألمان والحاألم الرضاعة المتكررة تخلق اتصال وثيق بي    •
 استقرار من الناحية النفسية. 

 

 فوائد الرضاعة الطبيعية لألم
 تساعد عىلي عودة الرحم إل حالته الطبيعية بعد الوالدة.  •

ي األسابيع  •
 
يف ف  بعد الوالدة. األولي  تقلل كمية الت  

 تقلل من مضاعفات احتقان الثدي.  •

 تقلل من احتمال اإلصابة برسطان الثدي فيما بعد.  •

ة  •  المباعدة بي   الحمل واآلخر. تطيل فتر

 غت  مكلف اقتصاديا.  •
 

 اكتئاب ما بعد الوالدةالتعامل مع 
ي كثت  من األحيان تتحمس 

 
لفكرة انجاب طفل اال انه قد  المرأةف
قد تبدو هذه المشاعر و ابها بعض مشاعر الحزن والغضب. تنت

ي واقع االمر هذا يعد من الطبيعي جدا وتتضمن تلك ل مرة و و مفاجأة لألم أل
 
ي الشعور بالذنب، اال انه ف

 
قد تتسبب ف

  : األعراض

  . البكاء بسهولة •

 . المزاج تعكر  أو االنفعال  أو الشعور باإلرهاق  •

  . االفتقار الي الحماسة •

  . انتظام النومعدم  •

  . فقدان الشهية •

  . ضعف الرغبة الجنسية •
 

ي تن
 
ي ذلك أن تستمر المرأة ف

 
، يمكن أن يساعد ف ي أو عادة ما تمر تلك األعراض بشكل طبيعي

ل الطعام الصحي والمشر
ة والتحدث مع أحد األصدقاء  ات قصت    . واستشارة الطبيب إذا احتجت لذلك األقارب المقربي    أو لفتر

يجب أن تبدأ األم الرضاعة الطبيعية 
 فورا بعد الوالدة

 

وا الطبيب خالل الشهر األول بعد  استشت 
الوالدة للحصول عىل وسيلة تنظيم األرسة 
ي ال يحدث حمل غت  متوقع

 المناسبة حتر
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ة التدريبيةلجلسة ا  األرسةتنظيم : العارسر

 والمباعدة بي   الوالدات    

 زمن الجلسة
 دقيقة 75 

 خطة الجلسة

 التدريبية األهداف
 بنهاية هذه الجلسة التدريبية سوف يستطيع كل مشارك/مشاركة أن: 

 الوالدات.  والمباعدة بي    األرسةالتعرف عىل مفهوم تنظيم  •

 من الناحية الصحية.  األرسةعىل  األرسةيناقش فوائد تنظيم  •

ح فوائد تنظيم  •  من الناحية االجتماعية.  األرسةعىل  األرسةيرسر

 عىل المجتمع ككل.  األرسةيناقش فوائد تنظيم  •

 النشطةا

ي  الزمن  اسلوب التدريب المحتوى التدريب 
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

(: لعبة صحة األم 1نشاط ) دقيقة 30
 والطفل

أقالم ماركر  –سبورة ورقية  تمرين
تحضت  مجموعتي   من  -

ي حسب عدد 
الكروت يكف 

، المجموعة  المشاركي  
األولي  بها مهام رب األرسة، 

والمجموعة األخرى بها 
 طلبات األبناء. 

 أقالم ماركر –سبورة ورقية  تمرين (: خطوة القوة2نشاط ) دقيقة 30

فوائد  - معت  تنظيم األرسة دقيقة 15
 تنظيم األرسة. 

ة نقاشية )عرض  محاض 
)  تقديمي

سبورة ورقية  -جهاز عرض 
 أقالم ماركر   –

 والطفل. األم لعبة صحة  النشاط

 . األرسة، ومناقشة أهمية تنظيم األرسةمعرفة الفرق بي   تحديد النسل وتنظيم  الهدف من النشاط

، المجموعة  المطلوبة  األدوات ي حسب عدد المشاركي  
بها مهام األولي  تحضت  مجموعتي   من الكروت يكف 

 ، والمجموعة األخرى بها طلبات األبناء. األرسةرب 

قائمة ببعض المهام لكل رب ارسة )زيارة للمدرسة، فسحة، زيارة طبيب، مصاريف  •
 االبن( قوية معمدرسة، مصاريف لبس، لعبة، أكل، حل مشكلة، عالقة 

ائمة ببعض الطلبات لألبناء )تعالي معايا المدرسة، عايز اخرج، أنا عيان، الزم ادفع ق •
 ، ي مصاريف مدرسة، عايز لبس جديد، عايز لعبة، أنا جعان، عندي مشكلة مع اصحائ 

)  معنديش اصحاب كتت 
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. المجموعة  • الخطوات ، وتقسيمهم عىل مجموعتي   يقوم المدرب باختيار عدد من المتطوعي  
األم أفراد )االب و  4وخمسة من األبناء(، والمجموعة الثانية األم أفراد )األب و  7األولي  

 واثنان من األبناء(. 

ي القاعة.  األرسةيضع المدرب كروت مهام رب  •
 
ي مكان بعيد ف

 
 داخل صندوق ف

ي مدة قدرها خمس دقائق، يبدأ المدرب بالعمل مع المجموعة  •
 
بأن يقوم األولي  ف

األبناء عىل )المتطوعي   األبناء( ويطلب منهم ان يوجهوا طلباتهم لألب  بتوزي    ع طلبات
تلبية طلبات األبناء بالذهاب الي صندوق المهام واختيار األم واألم، وعىل األب و 

ط ان يقوم رب  بتلبية طلب كل واحد كل مرة  األرسةالمهمة المناسبة لكل طلب, برسر
طلب االبن األخر. مثال: أن يطلب أحد األبناء  أال يقبل طلب أحد األبناء اال بعد تلبيةو 

"تعالي معايا المدرسة" فعىلي األب ان يجد ورقة المهمة المناسبة "زيارة للمدرسة" 
 ويسلمها لالبن وهكذا. 

 يقوم المدرب بتكرار نفس العمل مع المجموعة الثانية.  •

ل اآلباء عن بعد انتهاء الوقت يقوم المدرب بسؤال األبناء عن شعورهم ومن ثم سؤا •
 شعورهم، ومن ثم أخذ بعض التعليقات من المتدربي   األخرين. 

•  :  اسأل المشاركي  
o  ي يواجها األب و

ي وجهة نظركم، ما هي التحديات التر
 
ي تلبية احتياجات األم ف

 
ف

 األبناء؟ 
o ي يجب ان يفكر فيها اآلباء عند التخطيط ألرستهم؟

 ما هي العوامل التر
o ي تنظيم أرسته

 
 ؟ هل لألب دور ف

o  ؟األرسةمن أين يمكن الحصول عىل وسائل تنظيم 

 األرسةعىل كل من  األرسةوأهمية تنظيم  األرسةيقوم المدرب بمناقشة مفهوم تنظيم  الختام
 والمجتمع ككل. 

 خطوة القوة.  النشاط

األم و أثر ذلك عىل صحة  واتباع التوقيت األمثل للحمل األرسةتوضيح أهمية تنظيم  الهدف من النشاط
 .  والجني  

 أقالم –لوحة قالبة  المطلوبة  األدوات

ي أن تكون  اإلجابة بداية، اطلب من المشاركي    • الخطوات
 
عىل السؤال التمهيدي: كيف ترغب ف

ي المستقبل؟ وإذا لم يكن لديك 
 
أرستك؟ إذا كان لديك أرسة بالفعل فكيف تخطط لها ف

ي المستقبل؟ 
 
ي أن تكون شكل أرستك ف

 
 أرسة، كيف ترغب ف

، امنح كل متطوع بطاقة من بطاقات توقيت الحمل والمباعدة  • اختر ثالثة متطوعي  
خبار االخرين، وان إلب من كل متطوع قراءة البطاقة الخاصة به دون بي   الوالدات، اط

 يتظاهر بأن السيناريو المذكور يمثل قصة حياته هو. 
o ي الحصول عليهم و السيناريو األ

 
يكي عدد األطفال الذي نرغب ف ل: ناقشت ورسر

أعوام،  3، بينهما بنتان، لدينا األرسةبعد الزواج, وقمنا باستخدام وسائل تنظيم 
ي تمتع بصحة جيدة و لم يحدث مشاكل أثناء الحمل, ويتمتع أ

بالصحة  بنائر
غذاء األبناء حمل كبت   أو الجيدة والوزن المناسب ألعمارهم ولم يشكل تعليم 
وتوفت  الوقت  بناتنا علينا، أشعر بالفخر ألننا استطعنا تحمل تكلفة تعليم 

ي لهم. 
 
 والمال الكاف

o  أصبحت حامل و : ي
أي وسيلة  عاما، لم استخدم 17انا بعمر السيناريو الثائ 

،  أستطيعن ستة أبناء وال تنظيم لألرسة، ولدي اآل ي مناقشة األمر مع زوج 
ة و  ي مرات الحمل األخت 

 
ي  العيل األخت  نزل وزنه قليلعانيت ف

 
، ال أستطيع وتوف

ي لكل  أو توفت  الوقت 
 
،المجهود الكاف ي

ك المدرسة  أبنائ  أضطر األبن األكت  لتر
ي توفت  مصاريف أخوته. لمسا

 
 عدتنا ف

o  :ي السن، الفرق بي   كل عاما،  25عمري السيناريو الثالث
 
لدي أرب  ع أبناء صغار ف

ي سنة تقريبا، جسمي مستحملش أخر مرة وعانيت من األنيميا 
واحد والتائ 
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 الجزء النظري: تنظيم األرسة والمباعدة بي   الوالدات

 معت  تنظيم األرسة
ي الوقت المناسب.  تنظيم األرسة

 
ي إنجاب العدد المناسب من األطفال ف

ي منع اإلنجاب "تحديد النسل" ولكن يعت 
ال يعت 

ي الوقاية من الحمل غت  المرغوب فيه والمباعدة بي   الحمل والحمل الذي يليه لمدة ال تقل عن 
 3تنظيم األرسة يعت 

ة العمرية بي   الوقت األنسب للح سنوات من أجل الحفاظ عىل صحة األم والطفل.  ي الفتر
 
 . عاما 35و 20مل هو ف

 

 فوائد تنظيم األرسة
 أوال: عىل األرسة

 صحيا:  •
o  تقليل مضاعفات الحمل والوالدة لدى

 وفيات االمهات(:  األم والجني   )مما يقلل من حدوث

 تسمم الحمل وحم النفاس -

 العدوى المصاحبة للوالدة -

 االنيميا -

 نزيف ما قبل وأثناء وما بعد الوالدة -

 الوالدة المتعرسة  -
 

  

يف كان ممكن أموت بسببه أثناء الوالدة. تعيش والدة  الشديدة وتعرضت لت  
ي ان

 
ي معي وترغب ف ي أن أتحدث مع  زوج 

أنجب لها المزيد من األطفال واخشر
ي   .   األرسةبشأن تنظيم  زوج 

ي خط مستقيم جنبا الي جنب  •
 
.  أمام اطلب من الثالثة متطوعي   ان يقفوا ف  المتدربي  

 مام ثم أقرا الجمل التالية واطلب من كل أحد من المتطوعي   الثالثة التقدم خطوة لأل  •
 اذا كانت تنطبق عليهم الجمل

o  لدي أطفال 
o ( ة الحمل أو أنا ( كانت تتمتع بالصحة الجيدة طوال فتر ي

 زوجتر
o ( يف أو لم أتعرض ( لمخاطر الت   ي

 تسمم الحمل  أو زوجتر
o  ي أصحاء وبوزن مناسب

 ولد أبنائ 
o  ة الكافية من الرضاعة الطبيعية ي عىل الفتر

 حصل أبنائ 
o  . ي

ي لالهتمام بأبنائ 
 
 أستطيع توفت  الوقت الكاف

o  .ي العدد الذي رغبنا فيه من األطفال
 لدي أنا وزوجتر

ي المتدربي   الس •
ر
ناريو الخاص يبعد قراءة الجمل , اطلب من كل متطوع ان يقص عىل باف
 به، ومن ثم سؤالهم عن شعورهم وتعليقاتهم عىل النشاط. 

ك الختام ي الحوار والتعليقات عىل النشاط ويمكنك طرح األسئلة أرسر
 
ي المتدربي   ف

ر
 التالية:  باف

ي الثالث سيناريوهات؟  رأيكما  •
 
 ف

؟  •  إذا كان بإمكانك ان تعظي نصيحة لكل حالة؟ ما هي

 ما هي الدروس المستفادة من كل قصة؟ •

 هل تري أهمية للمباعدة بي   الوالدات؟ لألم ولألبناء؟ •

ي 
ي عنده عاوزة أطفال تائ 

ي لما طفلك يبفر
، استت 

ي متأكدة انه أخد منك الرعاية 
سنتي   عشان تكوئ 

 الصحية الكافية. 
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o  :الوقاية من حاالت الحمل الخطر )مما يقلل من حدوث وفيات االمهات( مثل 

قر دم حاد / أمراض أمراض القلب / السكر / ارتفاع ضغط الدم / حاالت تسمم الحمل / ف -
 بالكىل أو الكبد

 عدم توافق فصيلة الدم بي   الزوج والزوجة -

ين(  -  الحمل المبكر )قبل سن العرسر

- )  الحمل المتأخر )بعد سن الخامسة والثالثي  

ات المباعدة بي   الحمل واآلخر اقل من سنتي    -  قرص فتر
o ي الوالدة واالرتقاء بالحالة الصحية واالجت

 ماعية لألطفال. تقليل معدل وفيات حديتر

o  .  يقلل من نسبة المواليد أقل من الوزن الطبيعي

o  .ي الحصول عىل الرضاعة الطبيعية لمدة كافية
 
 اتاحة الفرصة لكل مولود ف

o  فيهخفض حاالت الحمل غت  المرغوب 

 اجتماعيا •
o  وعدد األطفال المرغوب بهم ،

 
والمسافة إتاحة الفرصة لكل أرسة للتخطيط لمستقبلها بشكل أكتر وضوحا

 الزمنية بي   كل حمل. 

o ي من
 
 والديه.  حصول الطفل عىل الرعاية واالهتمام الكاف

o  .إتاحة الفرصة لكل طفل للحصول عىل تعليم وظروف معيشية واقتصادية أفضل 

o    تمكي   األمهات من مزأو لة حياتها بشكل طبيعي ومواصلة تعليمهن أو الحصول عىل فرص عمل وتحسي
 . ي
 مستقبلهن الوظيف 

o يف االعباء االقتصادية عىل األرسة وبالتالي الحد من عمالة االطفال والزواج المبكر. تخف 

 

 ثانيا: عىل المجتمع ككل
ي الدولة.  •

 
 إتاحة وتحسي   خدمات الرعاية الصحية لمزيد من األمهات واالطفال ف

ها من الخدمات المعيشية األساسية االخرى.  •    إتاحة وتحسي   خدمات التعليم وغت 

ي )بما يصاحبه من آثار إيجابية عىل االقتصاد والبيئة والجهود التنموية المحلية(.  خفض معدل •
 النمو السكائ 
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: وسائل تنظيم الحادية عشر  الجلسة التدريبية

                األرسة

 زمن الجلسة
 دقيقة 75

   خطة الجلسة

 التدريبية األهداف
 . والهرمونية التقليدية األرسةالحديثة ووسائل تنظيم  األرسةيرسد عىل وسائل تنظيم  •

ح كيفية عمل كل وسيلة من وسائل تنظيم  •   . و طريقة االستخدام وفعاليتها  األرسةيرسر

 األنشطة

ي  الزمن  اسلوب التدريب المحتوى التدريت 
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

(: اشكال وسائل 1نشاط ) دقيقة 15
 تنظيم األرسة

 أقالم ماركر  –سبورة ورقية  تمرين

(: مباراة االسئلة 2نشاط ) دقيقة 35
 الخمسة. 

سبورة ورقية واقالم  • تمرين
 ماركر. 

نسخ من الجزء  3 •
النظري لوسائل 
 تنظيم األرسة. 

كيس به قطع مطوية  •
من الورق عىلي كل 

منها اسم وسيلة من 
 وسائل تنظيم األرسة. 

ة للفريق  • جائزة صغت 
 الفائز )إن أمكن(. 

ة نقاشية )عرض  وسائل تنظيم األرسة دقيقة 25 محاض 
)  تقديمي

سبورة ورقية  -جهاز عرض 
 أقالم ماركر   –

 اشكال وسائل تنظيم األرسة (1النشاط )

 التعرف عىل وسائل تنظيم األرسة المختلفة.  الهدف من النشاط

 ( 4نسخ بعدد المشاركي   من الملحق ) األدوات  المطلوبة

قم بداية بسؤال المتدربي   إذا كانوا قد سمعوا من قبل عن وسائل تنظيم  • الخطوات
؟   األرسة؟ وما هي

قم بتوزي    ع نسخة من الملحق رقم )...( عىل كل متدرب وأطلب من كل متدرب  •
 تها. عىل حدة محاولة الربط بي   اسم كل وسيلة من وسائل تنظيم األرسة وصور 

 اترك للمتدربي   خمس دقائق حتر يتمكنوا من االنتهاء من النشاط.  •
قم بمراجعة اإلجابات معهم عن طريق سؤال المشاركي   بمن يحب مشاركة اجابته 

 مع اآلخرين وقم بتصحيح اإلجابات. 

 قم بمراجعة وسائل تنظيم األرسة مع إعطاء بعض المعلومات عن كل وسيلة.  الختام
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 وسائل تنظيم األرسة(: 4ملحق )

 ماء التالية تحت الصورة المناسبةاكتب أسم وسيلة تنظيم األرسة من االس 
 الحقن.  •

 اللولب.  •

 كبسوالت تحت الجلد.  •

ي الذكري.  •
ر
 الواف

 أقراص الفم.   •

 

ة األمان.  •  فتر

 الرضاعة الطبيعية.  •
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 األنشطة

 األرسةالجزء النظري: وسائل تنظيم 
: الي  تنظيم األرسةيم وسائل يمكن تقس   نوعي  

 حديثة وسائل  •

 تقليديةوسائل  •

 مباراة األسئلة الخمسة.  النشاط

 مراجعة وتعزيز المعرفة بوسائل تنظيم األرسة.  الهدف من النشاط

 سبورة ورقية واقالم ماركر.  • األدوات  المطلوبة

 نسخ من الجزء النظري لوسائل تنظيم األرسة.  3 •
 كيس به قطع مطوية من الورق عىلي كل منها اسم وسيلة من وسائل تنظيم األرسة. 

ح ما يىلي فرق  3قسم المشاركي   إل  الخطوات  : وأرسر

الحقيبة بها قطع من الورق وكل قطعة ورق عليها أسم وسيلة من وسائل تنظيم  •
بسحب قطعة ورق والتعرف عىل أسم الوسيلة  1األرسة، وسيبدأ أن الفريق رقم 

ي بها. 
 التر

ي عىل قطعة   3وفريق  2و ل فريق اسيح •
تخمي   ما هي وسيلة تنظيم األرسة التر

والكتشافها، يمكنهم طرح أسئلة إجابتها فقط تكون . 1الورق الممسك بها فريق 
 نعم أو  ال. 

ي البداية سيسأل فريق رقم  •
 
، وللتأكد من اإلجابة  عىل 1سؤاال لفريق رقم  2ف

األسئلة بالطريقة الصحيحة، يمكن للفريق الذي يجيب عىل األسئلة الرجوع 
ومناقشة اإلجابة  فيما بينهم بهدوء  جدول المعلومات عن وسائل تنظيم األرسة

ثانية فقط لإلجابة بنعم أو  ال، وإذا أجاب  30قبل الرد )ذكر الفريق أن لديهم 
الفريق بمعلومات خاطئة عن الوسيلة، سوف يخرس الفريق نصف درجة(. يجب 

 عىل الميرس معرفة أسم الوسيلة لىكي يمكنه تصحيح أي معلومات خاطئة. 

، يحأو ل فريق رقم 2عىل السؤال األو ل لفريق رقم  1فريق رقم بعد سماع إجابة  •
خطأ )أو  لم يخمن  2تخمي   أسم وسيلة تنظيم األرسة. إذا كان تخمي   فريق  2

بحد  3وفريق  2بطرح سؤال. وهكذا إل أن يطرح فريق  3وسيلة(، يقوم فريق 
ن يرب  ح أقض إجمالي خمسة أسئلة للوصول إل اإلجابة  الصحيحة )من أجل أ

 احد الفريقي   نقطة(. 

إذا لم يخمن أي من الفريقي   اإلجابة  الصحيحة بعد طرح األسئلة الخمسة، يعلن  •
ح معلومات هامة عن الوسيلة )ويرب  ح  1فريق  عن اإلجابة  الصحيحة ويرسر
 نقطة(. 

 3وفريق  1قطعة ورق ويقوم فريق  2وهكذا تستمر المباراة، بأن يلتقط فريق رقم  •
ي الدوران بهذه الطريقة حتر ينتهي الوقت. بطرح االسئلة

 
 . يستمر ف

ثانية المسموح بها للرد عىل كل سؤال. وكذلك متابعة  30يجب متابعة زمن ال  •
 عدد النقاط وتسجيل النقاط عىل السبورة. 

 اعلن عن الفريق الفائز وأعطيه الجائزة إذا كان لديك واحدة. 
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 : الوسائل الحديثةأوال 

 اقراص الفم: يوجد منها نوعي   
( أقراص مركبة )تحتوي  عىل هرموني  

ي الدورة ولمدة  •
 
 بالفم بداية من أو ل يوم ف

 
يوم، ثم تتوقف السيدة لمدة سبعة أيام. وبعدها تبدأ  21قرص يوميا

ول الطمث.  يطا آخر دون االرتباط بت   ي استخدام رسر
 
 ف

 تمنع التبويض )خروج البويضة من المبيض( كيفية عملها:  •
 

 قراص أحادية الهرمونأ

 بالفم بداية من أو ل ي •
 
ي نفس الوقت يوميا. قرص يوميا

 
ي الدورة الشهرية دون انقطاع وف

 
 وم ف

 : زيادة لزوجة مخاط عنق الرحم فتمنع دخول الحيوان المنوي والتقاؤه بالبويضة. كيفية عملها •

 فعالية عالية إذا تم استعمالها بالطريقة الصحيحة.  فعاليتها:  •

 الحقن: يوجد منها نوعي   
ا( تؤخذ   وفب   شهور.  3كل أحادية الهرمون )الديب 

انواع وسائل تنظيم 
األرسة 

وسائل حديثة

هرمونية

حبوب الفم

الحقن

كبسوالت تحت 
الجلد

موضعية

ي الذكري
ر
الواف

المبيدات القاتلة 
للحيوانات المنوية

رحمية

اللولب

وسائل تقليدية

الرضاعة الطبيعية 
المطلقة

السحب، العزل، 
الجماع الناقص

ة  الوعي بفتر
ة األمان الخصوبة، فتر

ي أكتر  ي الطبيب أو الممرضةت  استش
 
عشان تعرف

 المناسبة ليكي وألرستك األرسةعن وسائل تنظيم 
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 ثنائية الهرمون: تؤخذ كل شهر. 
 التبويض )خروج البويضة من المبيض(تمنع كيفية عملها:  •

 شهور طبقا لنوع الحقن.  3فعالية عالية تستمر من شهر الي فعاليتها:  •
 

 إمبالنون –كبسوالت تحت الجلد 
 تمنع التبويض )خروج البويضة من المبيض(كيفية عملها:  •

ي الجزي العلوي الداخىلي لزراع المرأة حيث تقوم بإطالق جرعة منخفضة كيفية االستخدام:  •
 
يتم زرعها ف

 سنوات.  3وثابتة من الهرمون لمدة 

 سنوات.  3فعالية عالية جدا قد تصل الي فعاليتها:  •
 

 اللولب
ات كيميائية تؤدي إل منع التقاء الحيوان المنوي بالبويضة.  كيفية عمله: يحدث •  تغت 

ة غالبا عىل شكل حرف ) كيفية االستخدام:  • ( يركب داخل الرحم. يحتوي عىل مادة النحاس. Tوسيلة صغت 
 سنة حسب نوعه أو إل أن يتم إزالته.  12يبفر لمدة 

 سنة أو إل أن يتم إزالته.  12فعالية عالية جدا لمدة فعاليته:  •
 

ي الذكري )وسيلة موضعية(
ر
 الواف
   المهبل. يمنع دخول الحيوانات المنوية إلكيفية عمله:  •

غالف رقيق يتم تركيبه عىل العضو الذكري أثناء انتصابه قبل كل عملية جماع ويت  ع كيفية االستخدام:  •
 بحرص بعد الجماع وبداخله السائل المنوي ليتم التخلص منه. 

مقبولة وتعتمد عىل استخدامه بطريقة صحيحة، كما أنه يحمي من األمراض المنقولة جنسيا )مثل: فعاليته:  •
 سيالن والزهري واإليدز(. ال

 

 المبيدات القاتلة للحيوانات المنوية
 هي مواد تحتوي عىل مادة فعالة تقتل الحيوانات المنوية أو تحد من قدرتها عىل الحركة. كيفية عملها:  •

ة دقائق ويجب تأخت  كيفية االستخدام:  • توضع داخل المهبل بالقرب من عنق الرحم قبل الجماع بعرسر
  جماع إلي ست ساعات. التشطيف بعد ال

ي الذكري فعاليتها:  •
ر
 مقبولة ولكن أقل من الوسائل الهرمونية والرحمية، تزيد فعاليتها عندما تستخدم مع الواف

 ثانيا: الوسائل التقليدية

 الرضاعة الطبيعية المطلقة 
ط توافر كيفية عملها:  • وط مجتمعة:  3تمنع التبويض برسر  رسر

o   .خالل الستة شهور األول بعد الوالدة 

o     رضاعة الطفل رضاعة مطلقة دون إدخال أي سوائل أو أطعمة خارجية، ليال ونهارا، ومن الثديي
 بانتظام. 

o  .عدم نزول دم الحيض للسيدة 

 

 السحب/ العزل/ الجماع الناقص  
ي المهبل. كيفية عملها:  •

 
  عدم قذف الحيوانات المنوية ف

سحب العضو الذكري خارج المهبل قبل عملية القذف لمنع دخول الحيوانات المنوية إل  كيفية االستخدام:  •
 المهبل. 

 ضعيف الفعالية. الفعالية:  •
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ة االمان ة الخصوبة/ فتر ة التبويض/ فتر  الوعي بفتر
ة التبويض أو يتم استخدام وسيلة إضافيةكيفية االستخدام:  • ة الجنسية أثناء فتر  يمتنع الزوجان عن المعارسر

ي تكون فيها الزوجة مهيأة 
ات التر ي الذكري. هذه الطريقة تعتمد عىل قدرة الزوجي   عىل تحديد الفتر

ر
كالواف

ة التبويض(.   لحدوث اإلخصاب )فتر

ي دورتهن الشهرية منتظمة وتحدث كل  •
ة التبويض: بالنسبة للسيدات الالئر ة الخصوية  32: 26فتر يوما، تقع فتر

 لدورة الشهرية )بدء نزول الطمث(. من بدء ا 19واليوم  8بي   اليوم 
 

 لحوظة هامةم

 أقراص منع الحمل الطارئة
   دواعي االستعمال:  •

o  ممارسة الجنس دون استعمال أي وسيلة لتنظيم األرسة مثل )مثل حاالت العودة المفاجئة للزوج من
ء لبعض   الوسائل(. السفر وممارسه العالقة الجنسية دون استعمال أي وسيلة أو استعمال خاطي

o  .ي الذكري أثناء ممارسة الجنس
ر
 تمزق الواف

o  .)االعتداء الجنشي )االغتصاب 

 منع إخصاب البويضة عن طريق تأجيل عملية التبويض. كيفية عملها:  •

  الجرعة:  •
o  ي خالل

 
من حدوث العالقة الجنسية وتزيد فاعليتها كلما أخذت مبكرا  خمسة أياميجب أخذ الجرعات ف

 .  بعد الجماع غت  المحمي

o  ي أقرب فرصه بعد حدوث الجماع أو تؤخذ كبسولة واحده فورا ثم   2تؤخذ
 
كبسولة كجرعة واحده ف

 ساعة.  12كبسولة أخرى بعد 
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: األفكار المغلوطة الثانية عشر  الجلسة التدريبية

                األرسةعن وسائل تنظيم 

 زمن الجلسة
 دقيقة 40 

  خطة الجلسة

ي  الزمن  اسلوب التدريب المحتوى التدريت 
الوسائل التدريبية 

 المساعدة

 أقالم ماركر  –سبورة ورقية  تمرين (: حرب الكرات 1نشاط ) دقيقة 15

األفكار المغلوطة عن  دقيقة 25
 تنظيم األرسةوسائل 

ة نقاشية )عرض  محاض 
)  تقديمي

سبورة ورقية  -جهاز عرض 
 أقالم ماركر   –

 التدريبية األهداف
 بنهاية هذه الجلسة التدريبية سوف يستطيع كل مشارك/مشاركة أن: 

 . األرسةالتعرف عىل أهم األفكار المغلوطة عن كل وسيلة من وسائل تنظيم  •

 . األرسةلمجتمعية المغلوطة عن تنظيم ار اكفتح مجال للحوار عن أهم األف •
 

 األنشطة

 
 

 

 

 حرب الكرات النشاط

 التعرف عىل أهم األفكار المغلوطة عن كل وسيلة من وسائل تنظيم األرسة الهدف من النشاط

 لوحة قالبة   -ماركر األدوات  المطلوبة

 الخطوات
 

ي البداية أبدأ الحديث عن هناك الكثت  من األفكار المغلوطة عن وسائل تنظيم  •
 
ف

ي مجتمعاتنا. 
 
ة ف  األرسة منترسر

ة،  • ي ورقة صغت 
 
ي سمعها ف

أطلب من كل متدرب أن يكتب أحد تلك األفكار التر
ة. ثم قول اننا األن سنبدأ  اطلب من كل منهم ان يكور الورقة عىل هيئة كورة صغت 

ىل كل المتدربي   تبادل الكرات، اترك المتدربي   يتقاذفوا الكرات حرب الكور وع
ة من الوقت ثم اطلب منهم انهاء الحرب وأن يحصل كل متدرب عىل كرة.   لفتر
تيب أن يفتح الكرة ويقرأ بصوت واضح المكتوب بها  ثم اطلب من كل متدرب بالتر

 ويناقشه مع زمالؤه. 
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  األرسةن وسائل تنظيم الجزء النظري: األفكار المغلوطة ع

 األرسةأهم الشائعات المتعلقة بأقراص تنظيم 
العقم بدليل أن مقدمي الخدمة يركزون عىل  األرسةتسبب العقم: ال تسبب أقراص تنظيم  األرسة تنظيم أقراص •

ي موعدها خشية أن يحدث حمل وقد يلجأ مقدمو الخدمة لتغيت  الوسيلة 
 
أهمية أن تأخذ السيدات األقراص ف

ي موعدها. 
 
ي ال يتذكرن أخذ األقراص ف

 للسيدات الالئر

 أو رام سواًء الحميدة و واع األأي نوع من أن األرسةرام: ال تسبب أقراص تنظيم و تسبب األ األرسة تنظيم أقراص •
ي السيدات من بعض  األرسةالخبيثة بل العكس هو الصحيح حيث أثبتت األبحاث العلمية أن أقراص تنظيم 

تفر
 رام الرحم والمبيضي   الخبيثة. أو رام مثل: و األ

: لم تسجل أي حالة والدة طفل به عيوب  األرسة تنظيم أقراص • ي والدة أطفال مشوهي  
 
تشوهات   أو تتسبب ف

 بالخطأ بينما هي حامل.  األرسةألقراص تنظيم األم ناتجة من استعمال 
 

 األرسةأهم الشائعات المتعلقة بحقن تنظيم 
ي انقطاع  األرسةتسبب العقم: ال تسبب حقن تنظيم  األرسةحقن تنظيم  •

 
ا( العقم ولكنها تتسبب ف )الديبوبروفت 

يدات وعند التوقف عن االستخدام تعود الدورة الشهرية الدورة الشهرية أثناء االستخدام لدى بعض الس
( لىك يحدث شهور 9الي  3من منتظمة كما الحال قبل استعمال الحقن ولكن قد تحتاج المرأة لعدة أشهر) 

 حمل. 

ا عىل تنظيم أو رام: و تسبب األ األرسةحقن تنظيم  • حدث بي    األرسةل اكتشاف لقدرة حقن الديبوبروفت 
ي يعالجن من 

ي حقن أو السيدات الالئر
 
رام الرحم الخبيثة بنوع من الحقن يحتوي عىل نفس الهرمون الموجود ف

ي السيدات من 
ا تفر ا ولذلك فإن حقن الديبوبروفت   رام الرحم الخبيثة. أو الديبوبروفت 

 الوزن: قد تسبب الوسائل الهرمونية بعض ال •
 
ي الوزن سواء تسبب الوسائل الهرمونية زيادة ف

 
ات الطفيفة ف تغت 

كيلو كل سنة ويجب عىل السيدة مراجعة عاداتها   2إل  1النقصان وقد يكون مقدار الزيادة من  أو بالزيادة 
 الغذائية. 

 

  أهم الشائعات المتعلقة باللولب
 حنون( الرحم عنق قناة خالل من) الرحم داخل اللولب يركب: للقلب ويوصل البطن داخل بيرسح اللولب •

 خالل من إال  البطن بتجويف اتصال أي له وليس الجهات جميع من مغلق تجويف عن عبارة الرحم أن نعرف
ي  فالوب لقناة الطرفية الفتحة

ء أكت  من البويضة  1 من بأقل قطرها  يقدر  والتر ي
ملليمتر وال يسمح بمرور أي شر

ي ال ترى إال بالميكروسكوب(. 
 )التر

نس) كيس  داخل يكون الجني    فإن حمل حدث إذا : حمل حصل لو  العيل دماغ بيدخل اللولب • ا  يعزله( الت   تمام 
ي  بما  الرحم بداخل ما  كل  عن

 
ب أي جزء من اللول يالمس أن األحوال من حال بأي يمكن وال  اللولب ذلك ف

 .  الجني  

ة السيدات تحتاج • ي  للسيدات ويمكن اإلطالق عىل صحيح غت   الفرض هذا : اللوالب إزالة بعد  راحة لفتر
 الالئر

ة نهاية بعد  اللولب بإزالة يقمن ي نفس  أو  عرسر  االثنا  السنوات فتر
 
ي أي وقت أن يركب لهن لولب جديد ف

 
ف

ي تغيت  الوسيلة.  األرسةأن يستعملن أي وسيلة من وسائل تنظيم  أو الوقت 
 
 إذا رغي   ف
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لفرق بي   : االثالثة عشر  التدريبية الجلسة

  المشورة وتثقيف القرناء

 زمن الجلسة
 دقيقة 30

        خطة الجلسة

 التدريبية األهداف
 بنهاية هذه الجلسة التدريبية سوف يستطيع كل مشارك/مشاركة أن: 

 . قرانالتعرف عىل الفرق بي   المشورة وتثقيف األ •

ي  •
ي يلعبها كال من مثقف 

  الخدمة الصحية وكيفية اإلحالة. القرين ومقدمي  فهم األدوار المختلفة التر

ي مكان تقديم المشورة.  •
 
ي مقدم المشورة وف

 
ي يجب توافرها ف

اطات التر  فهم االشتر

 األنشطة

 
 

 

 

 

 

 

ي  الزمن الوسائل التدريبية  اسلوب التدريب المحتوى التدريب 
 المساعدة

 أقالم ماركر  –سبورة ورقية  تمرين نشاط : ما الفرق بي   ... ؟  دقيقة 30 

 ما الفرق بي   ...؟  النشاط

 أو راق الصقة-أقالم ماركر –لوحة قالبة  المطلوبةاألدوات  

ي البداية قم بطرح سؤال عىل المشاركي   عن ما هو الفرق بي   التثقيف الصحي  • الخطوات
 
ف

والمشورة الصحية؟ استمع الي بعض اآلراء المختلفة ثم أطلب من كل مشارك ان 
ي ورقة الصقة كلمة دالة/أساسية عن 

 
ي ورقة أخري عن  التثقيف الصحي يكتب ف

 
وف

 المشورة. 

، خانة للتثقيف الصحي وخانة للمشورة  • عىل اللوحة القالبة ارسم جدول من خانتي  
ي الخانة المناسبة. 

 
 ومن ثم اطلب من كل مشارك أن يضع الورقة الخاصة به ف

ناقش مع المشاركي   آراؤهم ومن ثم قم بعرض الفارق بي   تثقيف القرناء ومقدمي المشورة، 
ي أقران ودور التمريض. 

    واستخدم ذلك كمدخل لتوضيح الفارق بي   دورهم كمثقف 

ي نهاية التدريب، أكد عىل فكرة اننا فريق عمل واحد لكل منا دوره المنوط منه سواء  الختام
 
ف

ي أقران أو  ممرضات. 
 مثقف 
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 رناء وتقديم المشورةالفرق بي   عملية تثقيف الق الجزء النظري: 

 

ي األ
ي الوقت المناسب وبطريقة مختلفة وجذابة  الشبابهم قرانألبنقل الرسائل والمعلومات الصحية  قرانيقوم مثقف 

 
ف

ي العياد األطباء أو مقدمي الخدمة الصحية كالتمريض أما  انتباههم،تشد 
 
 اتفدورهم هو تقديم المشورة الكاملة وذلك ف

ي تحافظ عىل الرسية والخصوصية.  أو 
 غرف المشورة المهيأة لذلك والتر

 
ي األ

والجني   وأهميتها األم كأهميتها لصحة   األرسةبنقل الرسائل الصحية الخاصة بتنظيم  قرانمثال: يقوم مثقف 
ي استخدام الوسيلة يقوم مثقف  المستفيدات إحدىرغبت  وإذا المتاحة.  األرسةاالقتصادية وأنواع وسائل تنظيم 

 
ف

ح تفصيىلي لوسائل تنظيم  ي تقوم برسر
ي مدي قابلية كل وسيلة لها ومناقشتها  األرسةالقرين بإحالتها للممرضة والتر

 
ف

ي النهاية تختار  واالجتماعية،ولظروفها الصحية 
 
عىل  بإحالتها الوسيلة المناسبة لها. وتقوم الممرضة  المستفيدةوف

  تركيب تلك الوسيلة.  أو الطبيب المختص الستخدام 

 

 

 

  

 تقديم المشورة تثقيف القرناء 

 أو تغيت  اتجاه  أو نقل المعلومة الصحيحة  الهدف
 تدريب عىل مهارة معينة لتغيت  سلوك

أو العمل عىل الفرد نفسه ومشاعره وأسئلته ومخ
 فه وسلوكه وتفضيالته

وقت قصت  قد يكون عبارة عن رسالة من فرد  الوقت
ة  أو لفرد  تدريب لعدة  أو جلسة تثقيفية قصت 
 أيام 

ة أطول، وقد تحتاج الي 
ي األغلب تحتاج الي فتر

 
ف

 قات متتالية. أو عدة مرات عىل 

ُمدرب عىل مهارات نقل الرسالة والتثقيف وملم  الشخص
 بالمعلومات الصحيحة. 

ُمدرب عىل مهارات تقديم المشورة، وملم 
بالمعلومات الصحيحة والكاملة ومستعد عىل 

 األسئلة الواردة.  عىل كافة اإلجابة 

 فردية  جماعية  أو يمكن أن تكون فردية  العدد

ي أي مكان مناسب كالمصنع، االتوبيس، قاعة  المكان
 
ف

يك ... الخ   التدريب، وقت الت 
ي مكان مهيأ يحافظ عىل الخصوصية والرسية 

 
ف

 التامة. 
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المنقولة  األمراض: الرابعة عشر  الجلسة التدريبية

                جنسيا وااليدز 

 زمن الجلسة 
 دقيقة 30

 خطة الجلسة

 األهداف التدريبية
 التدريبية سوف يستطيع كل مشارك/مشاركة أن: بنهاية هذه الجلسة 

 يتعرف عىل عدوى الجهاز التناسىلي المنقولة عن طريق الجنس.  •

 يرسد أنواع العدوى.  •

 يحدد طرق انتقال العدوى.  •

 يحدد أعراض وعالمات العدوى.  •

 يرسد مضاعفات العدوى.  •

 يحدد طرق الوقاية من العدوى.  •

 والوقاية والفئات االكتر عرضه(. يتعرف عىل االيدز )طرق انتقال العدوى  •

 الجزء النظري

  المنقولةأوال: األمراض 
 
 جنسيا

 التعريف
ي أعضاء الجسم. 

ر
ي المقام األو ل عن طريق االتصال الجنشي وتصيب باف

 
ي تنتقل ف

 هي العدوى التر
 

 تصنيف العدوى المنقولة 
ً
 حسب إصابة الجهاز التناسىلي  جنسيا

 وتصيب الجهاز التناسىلي عدوى تنتقل عن طريق الجنس فقط  •
o الزهري 

o السيالن 

o الكالميديا 

o بس نوع أ  الهت 

o ( ي وس الحليمي البرسر  (HPVالفت 

o المشعرة(.  تريكوموناس( 

•  :  عدوى تنتقل عن طريق الجنس والدم وال تصيب الجهاز التناسىلي
o  .اإليدز 

o  . وشي  التهاب الكبد الفت 

 

ي  الزمن الوسائل التدريبية  اسلوب التدريب المحتوى التدريب 
 المساعدة

العدوى المنقولة جنسيا  دقيقة 30
 وااليدز

ة نقاشية )عرض  محاض 
)  تقديمي

سبورة ورقية  -جهاز عرض 
 أقالم ماركر   –
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ً
 كيفية انتقال العدوى المنقولة جنسيا

 لجنشي مع شخص مصاب. عن طريق االتصال ا •

•  .) ي
 عن طريق نقل مشتقات الدم الملوثة )اإليدز وااللتهاب الكبدي الوبائ 

•  .) ي
 عن طريق استخدام حقنة أو أدوات ثاقبة للجلد ملوثة )اإليدز وااللتهاب الكبدي الوبائ 

 من األم للجني   أثناء الحمل أو الوالدة أو اثناء الرضاعة الطبيعية.  •
 

  أعراض العدوى المنقولة
ً
 جنسيا

 .إفرازات مهبلية ذات لون أو رائحة غت  طبيعية )المرأة( أو إفرازات من القضيب )الرجل( •

 الكالميديا(.  –)مثل: السيالن  •

بس(.  –القرحة اللينة  –قرح عىل األعضاء التناسلية. )مثل: الزهري  •  الهت 

 حكه بالفرج.  •

 ميديا(. الكال  –صعوبة وحرقان أثناء التبول أو الجماع. )مثل: السيالن  •

 وجود األم أسفل البطن.  •

ي درجة الحرارة.  •
 
 ارتفاع ف

 

 طرق ا
ً
 لوقاية من العدوى المنقولة جنسيا

 االمتناع عن ممارسة الجنس.  •

يك واحد.  •  اإلخالص لرسر

ي الذكرى.  •
ر
 استعمال الواف

 استعمال الحقن البالستيك ذات االستعمال الواحد وعدم تكرار استعمالها.  •

  األعراض وطرق انتقال العدوى وكيفية الوقاية منها. التثقيف الصحي والتعرف عىل •

 التشخيص المبكر.  •

 المبكر مع إخبار الزوج/ الزوجة لعمل الفحص واالختبار.  العالج •
 

 الفرق بي   اإلفرازات المهبلية الطبيعية وغب  الطبيعية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلفرازات المهبلية غت  الطبيعية اإلفرازات المهبلية الطبيعية

 ( رمادية –أخضر  –)أصفر لونها  شفافة

 غالبا ذات رائحة كريهة ليس لها رائحة

 غالبا يصاحبها حكة ال يصاحبها حكة

 في أي وقت من الدورة تزداد في منتصف الدورة
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  مضاعفات العدوى
ً
 المنقولة جنسيا

 العقم: الكالميديا والسيالن )االنسداد الكامل لقنوات فالوب(.  •

ي لقنوات فالوب(.  الحمل خارج الرحم:  •
 الكالميديا والسيالن )االنسداد الجزئ 

: بسبب الزهري  • ي
 المتكرر: بسبب الهربس. -اإلجهاض التلقائ 

 رسطان عنق الرحم عند النساء ورسطان جلد األعضاء التناسلية عند الرجال: بسبب الهربس.  •

ي أو إصابة القلب واألو عية الدموية أو العي   وغالبا  • ي المرحلة المتأخرة.  إصابة الجهاز العصت 
 
 الوفاة: الزهري ف

ي: عند اإلصابة ببعض أنواع العدوى  • وس نقص المناعة البرسر زيادة احتمالية اكتساب أو نقل العدوى بفت 
 المنقولة جنسيا. 

•  :  انتقال العدوى من األم للجني  
o  .السيالن أو الكالميديا: التهاب العيون الوليدي 

o ي للمولود.  الزهري: والدة الجني   ميتا أو وفاة
 الجني   بعد الوالدة أو الزهري الورائر

o  .الهربس: تشوهات خلقية للجني   أثناء الحمل ووفاة األطفال بعد الوالدة 

 

 ثانيا: االيدز
 سبب االيدز

ي مهاجمة الخاليا الليمفأو ية المسؤولة  •
 
وس متخصص ف ي وهو فت  وس نقص المناعة البرسر سببه عدوى بفت 

ي جسم اإلنسا
 
 ن. عن المناعة ف

وسات  • وس للخاليا يضعف تدريجيا مناعة الجسم فال يستطيع مواجهة كافة الفت  تكرار مهاجمة الفت 
ي تصيب الجسم بأنواع ضعيفة من العدوى تسم العدوى االنتهازية. 

 والطفيليات والفطريات االخرى التر
 

 كبى عرضةالفئات اال 
 الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن.  •

 )عالقات جنسية متعددة(. العاملون بالجنس  •

ج(.  •  الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال )عالقات جنسية عن طريق الرسر

وس  • وس أو  نقل هذا الفت   عرضة لإلصابة بالفت 
األشخاص المصابون بالعدوى المنقولة جنسيا هم أكتر

 لآلخرين.  
 

 طرق العدوى
 العدوى عن طريق العالقات الجنسية •

ي 
 
وس ف  حاالت: ينتقل الفت 

o  .)وس  االتصال الجنشي غت  المحمي بي   رجل وامرأة )أحدهما حامل للفت 

o  .)وس  االتصال الجنشي غت  المحمي بي   الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال )احدهما حامل للفت 

 

 العدوى عن طريق الدم •
o  وس إل شخص سليم. حامل لنقل الدم من شخص  لفت 

o الملوثة:  استخدام الحقن واألدوات الحادة 

 االشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن.  -

 العالج باإلبر الصينية والوشم وتخديش الجلد.  -
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 العدوى من األم إل الجني    •
ي حوالي 

 
وس إل الجني   ف  % من الحاالت وذلك:  45-%  25من األم الحامل المتعايشة مع الفت 

o  .اثناء الحمل: عت  المشيمة 

o  .اثناء الوالدة: عن اختالط الدم أو السوائل األخرى 

o  .بعد الوالدة: عن طريق رضاعة لي   يحمل العدوى 

 

وس االيدز عن طريق  ال ينتقل فب 
o  الهواء 

o  المعانقة أو التقبيلالمصافحة باليد أو 

o  حمامات السباحة 

o  دورات المياه العامة 

o  الناموس 

o ب والعمل  المعايشة اليومية مع مريض االيدز كاألكل والرسر

 
 الوقاية من العدوى باإليدز

 الوقاية من العدوى عن طريق الجنس:  •
o  .وس نقص المناعة  اجراء تحليل فت 

o  .يك جنشي واحد  اإلخالص لرسر

o ي الذكرى أو األنثوي، طالما كان هناك خطر لحدوث العدوى. االستخدام الدائم للوا
ر
 ف

o  .تشخيص وعالج العدوى المنقولة جنسيا 

 

 الوقاية من العدوى المنقولة عن طريق الدم والحقن  •
o  .وس  ضمان خلو مشتقات الدم من الفت 

o جنب استخدام األدوات الطبية واألدوات الثاقبة للجلد المعقمة وتجنب استخدام الحقن الملوثة وت
 مشاركة الحقن مع األخرين. 

 

 إل الجني   منع انتقال العدوى من األم  •
o  .وس وسات أثناء الحمل والوالدة: يقلل من فرصة انتقال الفت   استخدام العالج المضاد للفت 

o  :الوالدة عن طريق العملية القيرصية 

o  تزيد من خطورة انتقال تقلل من خطر انتقال العدوى من األم إل الطفل. )الوالدة عن طريق المهبل
% من حاالت انتقال العدوى من األم إل الطفل تحدث أثناء الوالدة وخروج 60العدوى فهناك حوالي 

 الطفل(

o  اختيارات الرضاعة الطبيعية: يتم اتخاذ القرار بإرضاع الطفل من عدمه بعد إجراء موازنة بي   فوائد
ي تنجم عنها. 

 الرضاعة الطبيعية واألخطار التر

o الحمل غت  المخطط له عن طريق استخدام وسائل تنظيم األرسة تجنب 

 

 

وس  ال توجد أي أعراض لإلصابة بفت 
ناعة اإليدز، التحليل هو الوسيلة نقص الم

الوحيدة للتأكد من عدم اإلصابة 
وس  بالفت 

 


