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شكر وتقدیر

االتحادومكتبالمتوسط،لشرقالعالمیةالصحةلمنظمةاإلقلیميالمكتببینالتقنيالتعاونخاللمنالتدریبیةالوحدةھذهتطویرتم

األوسطالشرقفيللیونیسفاإلقلیميوالمكتبأفریقیا،وشمالاألوسطالشرقفياألحمروالھاللاألحمرالصلیبلجمعیاتالدولي

صحةمجالفيالمتطوعینتدریببمحتوىیتعلقفیماالمیدانیةوخبراتھمالسابقةجھودھمإلىالعملھذااستندأفریقیا.وشمال

المجتمع على التواصل أثناء المخاطر والمشاركة المجتمعیة.

الصحةلمنظمةاإلقلیميالمكتبمنالمغربيوتامرالفقيسمرالدكتورةحنا،بیجيسمھوري،دالیاالدكتورةالمحتوىتطویرقاد

فياألحمروالھاللاألحمرالصلیبلجمعیاتالدولياالتحادمكتبمنصالحوعاصمالكفافيإلھاموالمتوسط،لشرقالعالمیة

األوسطالشرقفيللیونیسفاإلقلیميالمكتبمنلیموایموكینغیلیسبيأمایاالدكتورةكابیل،ونھاأفریقیا،وشمالاألوسطالشرق

Nadulpanلشركةخاصشكرأفریقیا.وشمال LLCتطویرفيموسويلیزاالدكتورةومشاركةكالكستوننانسيالدكتورةبقیادة

منھجیات تدریب مبتكرة لتعزیز تعلیم الكبار والتي تم اعتمادھا في ھذه الوحدة التدریبیة.

تم إختبار ھذه الوحدة التدریبیة میدانیاً مع متدربین ومیسرین من المكاتب اإلقلیمیة المذكورة أعاله والمكاتب القطریة لمنظمة الصحة

القطریةالمكاتبعملوفریقلقیادةخاصتقدیر.٢٠٢١صیففيومصرسوریافياألحمرالھاللوجمعیاتوالیونیسیفالعالمیة

لتقدیم كل الدعم من أجل إنجاح اإلختبار المسبق لھذه الحزمة التدریبیة.
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مقدمة

منھجيبأسلوبوالتواصلوالمشاركةالتشاورفيالُمتَبعةوالمناھجالعملیاتإلىالمجتمعیةوالمشاركةالمخاطربشأنالتواصلیشیر
ضةالمجتمعاتمع ذلك.إلىوما،19كوفید-بجائحةیتعلقمامثال:المخاطر،فيممارساتھاتؤثرالتيأوللخطر،المعرَّ

المجتمعیة على المستوى القُطريالمخاطر والمشاركةللتواصل بشأنالخطوات الرئیسیة لالستعداد

الخطوة األولى:

الصحةتدابیرتفاصیلشاملًة،19كوفید-مكافحةلدعمالمجتمعیةوالمشاركةالمخاطربشأنللتواصلوطنیةخطةتنفیذ●
العامة المتوقعة.

وقنواتالمؤثرة،والجھاتوالمخاوف،والتصورات،المستھدف،األساسيالجمھورلفھمللسلوكسریعتقییمإجراء●
لة. التواصل المفضَّ

أبالغ المجتمعات التي تم تقییمھا بالنتائج لتحدید األولویات بشكل مشترك.●
المصلحةأصحابالتحدیدوجھعلىتستھدفتشاركیة،عملیةخاللمنالمسبقوااختبارھاالمحلیةالرسائلإعداد●

ضة للخطر. األساسیین والفئات المعرَّ
والعاملین،الدینورجالالمحلي،المجتمعقادةمثلالمحلیةالمؤثرة(الجھاتبھاالموثوقالمجتمعیةالفئاتتحدید●

األعمالومجموعاتالشباب،ومجموعات،النساء(مجموعاتالمحلیةوالشبكاتالمحلي)المجتمعومتطوعینالصحیین،
التجاریة، والمعالجین بالطب التقلیدي ، وما إلى ذلك).

الخطوة الثانیة:

الوقتفيالمحلیةباللغاتوالموادالرسائللنشرالتقنيالعملفریقجانبمنالسریعةللموافقةآلیاتواستخداموضع●
المناسب واعتماد قنوات التواصل ذات الصلة للفئات المستھدفة.

الحكومیةغیروالمنظماتاإلعالم،ووسائلالعامة،الصحةمجالفيوالشبكاتالقائمة،المجتمعیةالشبكاتمعالتعاون●
خدماتمقدميمثلاألخرىوالقطاعاتالمحلیة،والحكوماتوالمدارس،المحلیة،المدنيالمجتمعومنظماتالمحلیة،
تلكمعللتواصلمتسقةآلیةباستخدامواألغذیة/الزراعةالسفروقطاعاتاألعمال،وقطاعالتعلیم،وقطاعالصحیة،الرعایة

الجھات.
)،والشفھيالنصي(التواصلالساخنةالخطوطمثلوالعامةالمجتمعیةالمعلوماتلتبادلاالتجاهالثنائیة"القنوات"استخدام●

عنللكشفأنظمةتوفیرمعاإلذاعیة،والبرامجأمكن،حیثماالبلدفياالستجابةالسریعةاالجتماعيالتواصلومنصات
المعلومات المغلوطة واالستجابة  والتصدي لھا بسرعة.

19كوفید-بشأنالعامةوالنظافةوالصحةالوقایةممارساتتماشيلضمانالمجتمعیةللمشاركةالنطاقواسعةمناھجوضع●
على مستوى الفرد والمجتمع مع التوصیات الوطنیة في مجال الصحة العامة الحتواء المرض.
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الخطوة الثالثة:

وسائلعبراالستماعمنھا:بوسائلالمجتمع،مستوىعلىاألفعالوردودوالتعقیباتللمعلوماتمنھجیةآلیاتإنشاء●
فإلىالھادفةوالمسوحاتالوسائل؛تلكورصداالجتماعيالتواصل ومواقفھومفاھیمھالمجتمعتصوراتعلىالتعرُّ

وممارساتھ؛ وإجراء حوارات ومشاورات مباشرة مع الفئات المستھدفة.
جمیعتكونأنوضمانواالحتیاجات،البیِّناتإلىالمجتمعیةالمشاركةمناھجعلىالمدخلةالتغییراتتستندأنضمان●

أشكال المشاركة متعاطفة ومالئمة ثقافًیا.
توثیق الدروس المستفادة لالسترشاد بھا في أنشطة التأھب واالستجابة المستقبلیة.●

ما ھي اللقاحات، وكیف تعمل، وكیف یستجیب الجسم لھا

طریقعناللقاحاتُتعطىماالمرض. وعادًةھذامنوحمایتھمعین،لمرضللتصديالشخصلدىالمناعةجھازیحفِّزمنتج:اللقاح

الحقن باإلبر، ولكن یمكن للبعض أیًضا أن یعطى عن طریق الفم أو الرش داخل األنف.

بینماالحصبة،فیروسعلىالحصبةلقاحیحتويالمثال،سبیل(علىالمرض.ُتسببالتينفسھاالفیروساتعلىاللقاحاتوتحتوي
أومیتةتكونأنإماالفیروساتھذهلكّن).BالنمطمنالنزلیةالمستدمیةبكتیریاعلىBالنمطمنالنزلیةالمستدمیةلقاحیحتوي
فعالیةثبتتوقدالممرض.الفیروسمنفقطجزءعلىاللقاحاتبعضوتحتويإمراضك.علىقادرةتجعلھااللدرجةضعیفة

اللقاحات  ومأمونیتھا لالستخدام قبل تناولھا.

ضعندالمناعةجھازینتجھاالتيلتلكتماًمامماثلةمضادةأجسامإلنتاجلدیكالمناعةجھازاللقاحویحفِّز وبعدللمرض.التعرُّ
یجعلماوھذاأوًال.بالمرضاإلصابةإلىالحاجةدونالمرض،ھذاضدالمناعةإظھارمنجسمكیتمكنالتطعیم،علىالحصول

من األمراض.تقياللقاحات أدویة قویة. وعلى عكس معظم األدویة، التي تعالج األمراض أو تشفي منھا، فإن اللقاحات
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غیرمصادرمنوالواردةاإلعالموسائلعلىالمتداولةالرسائلبسببوالضیاعبالحیرةنشعراألحیانبعضفيالتمنیع؟لماذا

الةاللقاحاتأنالعلموأوضحالتطعیم.بفضلالعالممناختفتقدتكونتكاداألمراضبعضأنمنمتأكدوننحنأوًال،موثوقة. فعَّ

علىالقضاءخاللمنالقادمةاألجیالحمایةعلىوتساعداألمراض.منومجتمعكوأسرتكحمایتكعلىوتساعداألرواحوُتنقذ

الحصولینبغياألمراض،تلكمنوللوقایةالعالم.أنحاءجمیعفيتظھر19كوفید-مثلالجدیدةالُمْعدیةاألمراضولكناألمراض،

وغسلوالسعالالعطاسآدابواتباعالجسدي،والتباعدالكمامات،ارتداءمثلواالجتماعیة،الصحیةالتدابیرواتباعالتطعیم،على

الیدین، وما إلى ذلك.

ھل ترید المزید من المعلومات؟

والمحتوىالدلیلھذاتطویرفيالمستخدمةالمصادرعلىتحتويوالتيالدلیلھذامن١٠٥الصفحةفيالمراجعقائمةتجدون

اإلضافي الذي قد تجده مفیًدا.

كما یمكن العثور على المزید من المعلومات على:

● http://www.emro.who.int/index.html
● https://www.unicef.org/mena/
● https://www.ifrc.org
● Coronavirus disease (COVID-19): Vaccines

●
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19كوفید-تطعیمأخذحمالتلدعمالمجتمعصحةمجالفيللعاملینتدریبیةحزمة

والیونیسفالعالمیةالصحةمنظمةنشرتھاالتي19كوفید-عنالمعلوماتومصادربالبیِّناتالمسَندةالمنشوراتإلىالدلیلھذایستند

دورةتكونأنإلىالدورةھذهتھدفوالالموثوقین.الشركاءمنوغیرھماألحمروالھاللاألحمرالصلیبلجمعیاتالدوليواالتحاد

مبلعالجھ.أومنھالوقایةأو19كوفید-مرضانتشاركیفیةبشأنتمھیدیة صحةمجالفيللعاملینومحتواھاالدورةھذهنھجُصمِّ

فيللعاملینالشخصیةالمخاوفذلكویشملومعالجتھا،المجتمعفياللقاحأخذعلىتؤثرقدالتيالمشاكلعلىللوقوفالمجتمع

تغییرومبادئالمجتمعیة،والمشاركةالمخاطربشأنالتواصلبینالدورةھذهوتمزجالتطعیم.بشأنومعتقداتھمالمجتمعصحةمجال

السلوك، ومنھجیات تعلم الكبار، وإرشادات تعزیز الصحة العامة؛ من أجل تقدیم تجربة مباشرة.

تقییماتنستخدمإذ. اللقاحاتأھمیةبشأنالمتدربینتثقیففيالمعارفعلىالقائمالتقلیديالمحتوىالتدریبیةالحزمةھذهوتتجاوز

واستراتیجیات تعلیمیة مسَندة بالبیِّنات تتمحور حول تغییر السلوك لمعالجة األسباب الجذریة للتردد والمسائل المتعلقة بالمأمونیة

والتحیُّزات والتصورات لمساعدة العاملین في مجال صحة المجتمع على فھم دورھم في إعداد مجتمعاتھم للحصول على لقاح

علىیعملالذيالمدربوبینوبینھمالمتدربینبینفیماالمستمرالتفاعلعلىالتدریبیةللحزمةالكاملالمحتوىوینطوي.19كوفید-

أجلمنلھوقبولھم19كوفید-لقاحتجاهارتیاحھمأھمیةیدركواحتىللمتدربینالشخصیةوالتصوراتالمعتقداتمشاركةتیسیر

تحسین النتائج واألھداف الصحیة في خضم الجائحة.

واتباًعا ألسلوبنا في تقدیم جمیع المواد استناًدا إلى البیِّنات الحالیة، فإن ھذا المنھج التدریبي یعكس استخدام منھجیات تعلُّم ثبتت فعالیتھا

في التأثیر على سلوك المتدربین ومواقفھم وتؤدي إلى نقل منافع التدریب إلى مكان العمل. ناھیك عن أن ھذا المنھج التدریبي قد أُِعدَّ

للتدریب على المحتوى التقني المحدد والنتائج التي یتعیَّن على العاملین في مجال صحة المجتمع تحقیقھا لزیادة اإلقبال على لقاح

لةعامةلمحةعلىولالطالع.19كوفید- التدریبي،المنھجھذافيالمستخدمةالمنھجیاتطریقعنتنفیذھاوكیفیةالمبادئعنمفصَّ

ُیرجى الرجوع إلى ملف "لمحة عامة عن التوعیة" المصاحب للحصول على لمحة عامة لمعرفة كیف یختلف ھذا التدریب عن مناھج

التدریب األخرى.

أھداف التعلم لھذه الحزمة التدریبیة:

تھدف الحزمة التدریبیة الكاملة إلى مساعدة المشاركین على تحقیق أھداف التعلم التالیة. وسیتمكن المشاركون النشطون في نھایة ھذه

الدورة من إجادة اآلتي:

توضیح مدى تأثیر التحیُّزات والتصورات الشخصیة على قبول اللقاح وطریقة التعامل معھا كجزء من دور العامل في مجال)1

صحة المجتمع.

تحدید المستویات المختلفة لقبول اللقاحات في المجتمع والتعامل مع تلك المستویات، وتطبیق استراتیجیات التواصل)2

والمشاركة المجتمعیة المناسبة للتعامل مع مختلف فئات الجمھور المستھدف.
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الوقوف على العقبات المتعلقة بالبنیة األساسیة وعوامل التمكین والتعامل معھا من أجل تمكین المجتمعات للوقایة من مرض)3

لھ.والتصديواكتشافھ19كوفید-

التخطیط للعاملین في مجال صحة المجتمع وتحدید االستراتیجیات الالزمة للحفاظ على سالمتھم البدنیة والنفسیة وسط تفاقم)4

الوضع المرتبط بالجائحة.

وضع استراتیجیات لتحدید المؤسسات المعنیة واألسالیب القائمة المعنیة بالتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعیة)5

وربطھا باالحتیاجات والقدرات المجتمعیة.

الفترة الزمنیة للتدریب:

واستراحةالغداء،استراحةذلكویشملونصف،یومْینمدىعلىساعة13حواليالتدریبیةالحزمةإلتمامالمتوقعةالزمنیةالفترة

تناول المشروبات/الصالة، وجلسة الترحیب الموجزة، وجلسة الختام الموجزة.  وال یتضمن الجدول الزمني فترة زمنیة محددة لحفل

االفتتاح.

تكییف التدریب بما یناسب كل فئة مستھدفة:

تتمیز كل فئة من فئات المتدربین عن غیرھا من حیث َمن یحضر التدریب على وجھ التحدید، والقدرات واالحتیاجات الحالیة لتلك

الفئة. ولتصمیم جدول أعمال دورتك التدریبیة بما یناسب الفئة المستھدفة على أفضل وجھ، ما علیك سوى اتباع الخطوات التالیة:

فيسُیدَرجالنموذجھذاأن(الحظالحاجة.حسببتعدیلھوقم88صفحةالمستھدفالجمھورفئاتتحلیلنموذجاستعرض)1

عنویطالب ھذا التحلیل المتدربین باإلخبارالمواد التدریبیة النھائیة – وھو نموذج منفصل اآلن ألغراض التجریب فقط).

قدرتھم و/أو إلمامھم بأھداف التعلم.

أرِسل نسخة من تحلیل فئات الجمھور المستھدف إلى المتدربین. وأِتح لھم ما یصل إلى أسبوع إلرسال ردودھم.)2

استعرض الردود بصورة جماعیة. ویمكنك، بناًء على الردود التي تتلقاھا، التركیز على بعض األھداف الرئیسیة التي أشار)3

المتدربون إلى مستوى منخفض من الخبرة و/أو اإللمام بھا.

تحلیلفي5و4التعلمبھدفيواإللمامالخبرةمنمتقدمإلىمتوسطمستوىالمتدربینجمیعأظھرإذاالمثال،سبیلفعلى

فئات الجمھور المستھدف، بینما أشاروا إلى مستویات منخفضة في أھداف التعلم األخرى، فاستخدم خریطة المنھج أدناه

لتحدید الجلسات التي یمكن حذفھا والجلسات التي سیتم تركیز االھتمام علیھا .  ووفًقا لھذا المثال، ممكن حذف جلسة

ولعبةالتواصل""استراتیجیاتمراجعة".19كوفید-جائحةظلفيالمجتمعصحةمجالفيالعاملینسالمةعلى"الحفاظ

"أعطني اللقاح" لمعرفة ما إذا كان سیتم تعدیل المحتوى أو تدریسھ بالكامل للمتدربین، وفًقا لردود المجموعات.
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خریطة المنھج

أھداف التعلم

الھدفالوقتالجلسة

1

الھدف

2

الھدف

3

الھدف

4

الھدف

5

ساعة ونصفجلسة تمھیدیة لتدریب األقران

دقیقة45وساعةاستراتیجیات التواصل

تدریبات تمثیلیة – تفاوت ضمن فئات

المجتمع  في مدى قبول اللقاح

دقیقة45وساعة

جلسة تدریب األقران على القواعد

والمفاھیم

ساعة ونصف

الحفاظ على سالمة العاملین في مجال

19كوفید-جائحةظلفيالمجتمعصحة

ساعتان

مناظرة بشأن أخذ اللقاحات
ساعة ونصف

تدریبات تمثیلیة – المعوقات المتعلقة

بالبنیة األساسیة

ساعة ونصف

لعبة أعطني اللقاح
ساعة ونصف

جلسة تدریب األقران على المعاییر

والتصورات

دقیقة75

سیالحظ المیسرون أن جمیع خطط الجلسات تشیر إلى واحد أو أكثر من أھداف التعلم الخمسة في تركیبة فریدة من نوعھا.

تشیر كل خطة جلسة إلى أھداف التعلم التي سیتم تعزیزھا نتیجة للجلسة. ال یمكن ألي خطة لجلسة واحدة أن تعلم ھدًفا

واحًدا بالكامل، حیث یتم دعم التعلم مع تقدم المتعلمین خالل التدریب.
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19كوفید-ضدالتطعیمحمالتلدعمالمجتمعیةوالمشاركةالمخاطربشأنالتواصلعلىالمجتمعصحةمجالفيالعاملینتدریب

19كوفید-ضدوالتطعیماالستجابةظلفيالمجتمعیةوالمشاركةالمخاطرعناإلبالغ
التاریخ
المكان

األولالیوم
الموضوع التوقیت

التسجیل 08:30–09:00
الترحیب والمقدمة:

االفتتاح-
مقدمة عن برنامج التدریب وآھدافھ-
التعارف على المشاركین والمدربین-

09:00–10:15

19كوفید-مطاعیمعلىالتعرف 10:15–10:45

استراحة 10:45–11:15
19كوفید-ضدوالتطعیماالستجابةظلفيالمجتمعیةوالمشاركةالمخاطرعناالبالغ 11:15–12:00

تدریب األقران 12:00–13:30
استراحة الغذاء 13:30–14:30

استراتیجیات التواصل 14:30–16:15
تلخیص الیوم واجتماع المیسرین والمراقبین 16:15–17:15
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الثانيالیوم

الموضوع التوقیت
التسجیل 08:30–09:00

19كوفید-مطعومقبولمنمتفاوتةمستویاتذومجتمع-األدوارلعب 09:00–10:45

استراحة 10:45–11:15
تدریب األقران حول السلوك والتصورات 11:15–12:45

19كوفید-جائحةظلفيالصحیینالعاملینسالمة 12:45–13:45
استراحة الغذاء 13:45–14:45

(تابع)19كوفید-جائحةظلفيالصحیینالعاملینسالمة 14:45–15:45

تلخیص الیوم واجتماع المیسرین والمراقبین 15:45–16:45

19كوفید-ضدوالتطعیماالستجابةظلفيالمجتمعیةوالمشاركةالمخاطرعناإلبالغ
التاریخ
المكان
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19كوفید-ضدوالتطعیماالستجابةظلفيالمجتمعیةوالمشاركةالمخاطرعناإلبالغ
التاریخ
المكان

الثالثالیوم
الموضوع التوقیت

التسجیل 08:30–09:00
19كوفید-مطعوموأخذتقبل–مناظرة 09:00–10:30

استراحة 10:30-11:00
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لعب األدوار - العقبات المتعلقة بالبنیة التحتیة 11:00–12:30

19كوفید-مطعوماعطني-لعبة 12:30–13:45
الغذاء 13:45–14:45

أھمیة المراقبة والمتابعة – التخطیط للمرحلة القادمة 14:45–15:45
التقییم 15:45–16:15
الختام 16:15–17:00

تلخیص الیوم واجتماع المیسرین والمراقبین 17:00–17:45
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خطط الجلسات
م رینالكاملالدلیلیليفیمانقدِّ مالتدریبیة.الدورةھذهجلساتلجمیعالمشاركینوأدواتللمیسِّ كیفیةعنعامةلمحةالدلیلھذاویقدِّ

التحضیر للجلسات وكیفیة تسییرھا واألدوات والترتیبات الالزمة لذلك. ویشمل الدلیل جمیع األدوات التي یستخدمھا المشاركون.

ر،یرغبوقدوالسیاق.المستھدفةالفئةیناسببماالحاجةحسبالتدریبتكییففيتترددال تدریسفيالسیاقات،بعضفيالمیسِّ

منطقةفيللقاحالتحضیرإدارةمثلالحزمة،ھذهفيتسجیلھایتملموالتيالمستھدفةالمتدربینلفئةالمحددةاألساسیةالمعارفبعض

حولمعلوماتورقةإعدادللمیسریمكنالمثال،سبیلعلىالمرونة.بھذهللسماحالحزمةھذهتصمیمتمبعد.اللقاحفیھایتوفرال

ھناالمتوفرةاألوراقالتمھیدیة.االقرانتدریبجلسةفيالمستخدمةالخبراءأوراقأحدواستبدالالمحددالمجتمعلھذااللقاحتوفر

عامة ویمكن تدریسھا كما ھي أو تبدیلھا للحصول على محتوى أكثر صلة بالجمھور.

روتتیحاناألقران""تدریبأسلوبتستخدمانالحزمةھذهفيجلستانوثّمة واالستعاضةھناالمقتَرحالرئیسيالمحتوىتبدیلللُمیسِّ

األقرانمجموعاتفيتدریسھینبغيالذيالمحتوىعنُیستعاضإذھي،كماالمنھجیةتزالوالتدریسھ.یودمحتوىبأيعنھ

أقصىلتحقیقصفحتینإلىصفحةحدودفيموجًزا،المحتوىیظلأنیجبأنھھوالوحیدوالشرطإدراجھ.ینبغيالذيبالمحتوى

نالمقترحةالُنسخجمیععناالستعاضةسوىعلیكفماالمحتوى،منأجزاءأربعةإدراجتودكنتفإذافائدة. منمنھاكٌلالمكوَّ

نةواحدةبنسخةالمجموعاتفيواحدةورقة الجدید،المحتوىمنجزأینسوىلدیكیكنلموإذااختیارك.منواحدةورقةمنمكوَّ

مةوالدورةاآلخرْین.بالجزأینواالحتفاظالدلیلفيالمقترحالمحتوىمنجزأیناستبدالسوىعلیكفما تكییفتتیحبحیثمصمَّ

المحتوى حسب السیاق المحلي، بینما تظل المنھجیة واإلرشادات على حالھما.

تلكفيالمدَرجةالمحتوىصفحاتجمیعإلىاأللوانھذهوتشیرفرید.بلونممیزةھناالجلساتخططمنخطةكلأنوالِحظ

الجلسة. وتتطابق ھذه األلوان كذلك مع ألوان إطار شرائح باوربوینت الخاصة بالجلسة.
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جلسة تمھیدیة لتدریب األقران

الوقت التقدیري

ساعة ونصف

لمحة عامة عن الجلسة:

جلسة تفاعلیة حیث یتآلف المتدربون مع المجموعة ومع المحتوى، ویفھمون وجھات نظر اآلخرین، ویقیسون تصورات اآلخرین

اللقاح.وأخذ19كوفید-بشأنمختلفةتصوراتلدیھمتكونقدالذین

أھداف التعلُّم

سیتمكن المشاركون في نھایة ھذه الجلسة من ما یلي:

توضیح مدى تأثیر التحیُّزات والتصورات الشخصیة على قبول اللقاح وطریقة التعامل معھا كجزء من دور العامل في●

صحة المجتمع.

الوقوف على العقبات المتعلقة بالبنیة المحیطة وعوامل التمكین والتعامل معھا من أجل تمكین مجتمعك من الوقایة من مرض●

لھ.والتصديواكتشافھ19كوفید-

وضع استراتیجیات لتحدید المؤسسات /الجھات المعنیة بالصحة واآللیات القائمة المعنیة بالتواصل بشأن المخاطر والمشاركة●

المجتمعیة وربطھا باالحتیاجات والقدرات المجتمعیة.

األدوات

شرائح/ عرض تقدیمي لمحة عامة عن جلسة تدریب األقران●
توجیھات الورقة اإلرشادیة لقائد مجموعة المشاركة●
.19-كوفیدلقاحمنمختلفجانبتعرضمنھاكل-الدلیلیةاألوراقمنصفحتینإلىصفحةمنمختلفةأوراقأربع●

یمكن للمیسرین استخدام األوراق المتوفرة في نھایة دلیل الجلسة أو استبدال الموضوعات بمحتوى مھم آخر لیتم تدریسھ.
یجب أال تزید كل ورقة مواد فریدة عن صفحتین لكل موضوع.

األوراقاستخدمأوالدلیل)ھذامن24إلى21من(الصفحاتاإلرشادیةأوراقمنمختلفةأوراق4

اإلرشادیة الخاصة بك حول الموضوعات التي تختارھا.

إعداد المدربین

اطبع:●



أ. نسخة واحدة من جمیع أوراق المواد اإلرشادیة المختصرة التي ستستخدمھا. إذا تم استخدام أوراق المواد اإلرشادیة
المتوفرة في ھذه الحزمة، فما علیك سوى نسخھا من ھنا. إذا اختار المیسر تضمین محتوى مخصص، فیمكنھ تضمین ما

یصل إلى أربع أوراق مواد إرشادیة  (ال تزید كل ورقة عن صفحتین).
ب. أربع نسخ من الورقة اإلرشادیة لقائد مجموعة المشاركة

اطلب قبل الجلسة من أربعة من العاملین في مجال صحة المجتمع مساعدتك في إدارة الجلسة التفاعلیة. سوف نطلق علیھم●
قادة مجموعات المشاركة. اشرح أنھ في ھذه الجلسة، ستكون ھناك مجموعات صغیرة لموضوعات مختلفة. تم اختیارھم
م ھذا الدلیل بعض األوراق اإلرشادیة لیكونوا قادة إحدى ھذه المجموعات. أعِط كًال منھم ورقة إرشادیة خاصة بھ.  ویقدِّ

وبناءومنافعھا،19كوفید-لقاحاتومخاطرمنھ،الوقایةواستراتیجیات،19كوفید-مرضانتشارُطرقالتالیة:للمواضیع
الثقة في المجتمع. ویمكنك استبدال الصفحات األخرى، شاملًة المحتوى الخاص بسیاق محدد. ویجب أن ال تتجاوز الورقة

اإلرشادیة عن صفحتان.
في ھذه الجلسة "تدریب األقران"، قد یختار المیسر أیضاً تبدیل المحتوى الرئیسي المقترح وإدخال أي محتوى یراد تدریسھ.2

على وجھ التحدید. تظل المنھجیة كما ھي، ولكن المحتوى الذي سیتم تدریسھ في مجموعات األقران یتم استبدالھ بأي

محتوى یحتاج إلى تناولھ. ال یتجاوز الصفحتین لكل موضوع.

المحتوى:

ح أنھم سیقومون اآلن بنشاط ُیسمى جلسة تدریب األقران، وھو نشاط جماعي تفاعلي ینطوي على االستماع إلى زمیل)1 وضِّ
.19لكوفید-بالتصديیتعلقفیماعملھمنمختلفةجوانبحولمعھمحادثةوإجراءالمجتمعصحةمجالفيالعاملینمن

ح أنك سوف تستخدم منھجیة ُتسمى جلسة تدریب األقران. وسُتشَرح لھم العملیة أوًال قبل أن یبدأوا.)2 وضِّ

بأيالقیامقبلمرتینبأكملھاالعملیةواشرحاألقران.تدریبجلسةنشاطتقدممدىتوضحالتي11-3الشرائحاعرض)3
من الخطوات.

لون-1 األصلیة.مجموعاتھمھيوھذهمشاركین.4منھاكٌلتضممجموعاتسُیشكِّ
سیلتقي المتدربون في مجموعاتھم األصلیة، ویحّیون بعضھم البعض سریًعا.-2

المجتمع.صحةمجالفيللعاملینأھمیةاألكثرالدورلمناقشةدقائق5األمرسیستغرقج-
رقمعلىشخصكلیحصلبحیث،4إلى1منرقماختیارمجموعةكلفياألربعةالمشاركینمناطلبد-

فرید.
ھـ- سیشیر رقم كل شخص إلى مجموعة المشاركة التي سیلتحق بھا لمناقشة أحد المواضیع الرئیسیة.

)،1(المجموعة19كوفید-انتشارطریقةعناإلبالغ-كیفیة1
)،2(المجموعة19كوفید-منالمجتمعصحةمجالفيالعاملینلوقایةالرئیسیة-االستراتیجیات2
ال-اإلبالغ3 )،3(المجموعةومخاطرھا19كوفید-لقاحاتفوائدعنالفعَّ



الللتواصلالمجتمعفيالثقةبناءالمجتمعصحةمجالفيللعاملینیمكن-كیف4 19كوفید-بشأنالفعَّ
).4(المجموعة

و-  وسیتاح لھم وقت في مجموعات المشاركة لمعرفة المواد بمساعدة من الخبراء الذین اختارھم أقرانھم لتیسیر
الجلسات المصغرة، وطرح أسئلة توضیحیة، والتمكن من نقل المعلومات لآلخرین مرة أخرى في المجموعات

األصلیة.

وبمجرد أن ُیلم الجمیع باإلرشادات، اعرض الشریحة أثناء انتقالك من خطوة إلى أخرى في ھذا النشاط.)4

مجموعةإلىویذھبأعاله)د(الخطوةالفریدرقمھیحددأناألصلیةالمجموعةفيشخصكلمنواطلب٦الشریحةاعرض)5
المشاركة.

یدیر كل من األشخاص األربعة الذین تم اختیارھم في بدایة الجلسة لقیادة مجموعة (سنسمیھم قائد مجموعة المشاركة) مناقشة)6
دقیقة.15لمدةمجموعاتھمفيالمحتوى

أعضاءُیطلعأناألصلیةمجموعتھإلىعودتھعندشخصلكلوینبغيدقیقة.15بعداألصلیةمجموعاتھمإلىالمتدربینأرِسل)7
تلك المجموعة على ما ناقشھ أو تعلمھ في مجموعة المشاركة مع بیان ذلك بالشرح والتوضیح. كل شخص مسؤول عن مشاركة

المعلومات التي ناقشھا / تعلمھا في مجموعة المشاركة الخاصة بھ مع أعضاء مجموعتھ األصلیة.

یلي:مااألسئلةتشملوقددقیقة.30بعدعامةجلسةتیسیروینبغي)8
ما المحتوى الجدید الذي تعلمتھ خالل المناقشة الیوم؟∙

ما الذي فاجأك في مناقشتك؟●
إذا حدث أن طرح آخرون في مجموعتك شیًئا لم توافق علیھ، فما ھي االستراتیجیات التي طبقتھا أو رأیت شخًصا آخر یطبقھا●

ف على االختالفات؟ للتعرُّ
ما أھمیة اإلنصات لآلخرین؟●

الختام

قدم لمحة عامة عن الجلسة والمحتوى الذي تمت مناقشتھ.●
راجع أھداف التعلم لھذه الجلسة. تحقق مع المشاركین لمعرفة مدى شعورھم بأنھم حققوا أھداف ھذه الجلسة.●
اشرح أن التدریب ككل یدفع المشاركین نحو تحقیق جمیع أھداف التعلم، حیث تساعد كل جلسة على بناء كفاءتھم.●
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2 2
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:إرشادات لقادة مجموعات المشاركة األربعة

تتكون جلسة تدریب األقران ھذه من محاضرات صغیرة ومناقشات تعقد في نفس الوقت ویقودھا أشخاص مختلفون یعملون

كمیسرین مجموعات  صغیرة.  لقد تم اختیارك لقیادة واحدة من جلسات التدریب ھذه - شكرا لمشاركتك.

لكالموادھذهتوفیریتممعین.موضوعحولبالنقاطقائمةأو2إلى1صفحةمنمنفصالموجزاوصفامنحكسیتمالجلسةلقیادة

تتلقاھاالتيالموادصفحاتمن2-1منیقصدالالمصغرة.الجلساتتبدأعندماللمجموعةتقدیمھاأوللمناقشةنقاطلتعطیكوحدك

أن تكون كل ما تناقشھ حول ھذا الموضوع - بل یتم توفیرھا ببساطة إلعطائك نقطة انطالق لمناقشتك.  ال تتردد في مناقشة ما ھو

أبعد مما ھو متوفر ھنا.  المفتاح ھو التفاعل مع أولئك الذین في مجموعتك وجعل المشاركین یشاركون استراتیجیاتھم حول الموضوع

المذكور.

إذا تم منحك موضوعا ال تعرفھ عنھ كثیرا، یمكنك قراءة النقاط إلى المجموعة وتیسیر المناقشة لفھم ما یعرفھ المشاركون في

مجموعتك الصغیرة حول الموضوع وسبب أھمیتھ.  دورك لیس أن تكون المعلم في المجموعة، بل تیسیر النقاش بین أقرانك حول

ھذا الموضوع.

إذا لم تكن مرتاًحا للموضوع الذي تم إعطاؤه لك ، فیمكنك أن تطلب من المدرب إعطائك موضوًعا مختلًفا. وإذا لم تكن مرتاًحا لقیادة

مجموعة ، فیمكنك أیًضا مشاركة ذلك مع المنسق وطلب اختیار شخص آخر لقیادة المناقشة



١المشاركةمجموعة

:19كوفید-منللوقایةالالزمةاالجراءاتاتخاذعلىالتشجیعفيالصحيالعاملدور

المكوث في المنزل قدر اإلمكان وتجنُّب االتصال غیر الضروري مع األشخاص خارج المنزل.●

تنظیف یدیك بانتظام وبحرص بالماء والصابون أو بمطّھر كحولي.●

أویسعلونأومرضىكانواإذاوخاصةاآلخرینوبینبینكمترْینعنتقلالمسافةعلىالحفاظ●

یعطسون.

تجنُّب المصافحة والعناق.●

تجنُّب لمس عینیك وأنفك وفمك.●

تغطیة فمك وأنفك بمرفقك أو بمندیل عند السعال أو العطس.●

والفم،األنفلتغطیةكمامةارتداءینبغيآخرین،أشخاصمعمغلقمكانأوعاممكانفيالخروجعند●

واالبتعاد عن اآلخرین بمسافة مترْین.

اللتماسالصحیةالمرافقأحدزیارةینبغيمستمر،سعالأوالتنفسفيصعوبةمنتعانيكنتإذا●

المساعدة.

أقصىلتوفیرالمطلوبةالجرعاتجمیعمناستفدعلیك،وُیعرضمتاًحا19كوفید-لقاحیصبحعندما●

حمایة لك ولعائلتك.

أخِبر اآلخرین بأماكن الحصول على اللقاح.●



:٢المشاركةمجموعة

19كوفید-انتشارمنالحدفيالصحيالعاملدور

ف یدیك بفركھما بُمطھِّر كحولي أو اغسلھما بالماء والصابون قبل لمس الكمامة.● نظِّ

د من خلوھا من أي تمزق أو ثقوب.● افحص الكمامة وتأكَّ

د الجانب العلوي للكمامة (عادًة ما یكون الجانب الذي یحتوي على الشریط المعدني).● حدِّ

د من أن الجانب الصحیح للكمامة باتجاه الخارج (عادًة ما یكون ھذا الجانب ملوًنا أو منقوًشا).● تأكَّ

اسحب الكمامة ألسفل بحیث تغطي الفم والذقن، مع ضمان تغطیة أنفك.●

مباشرة.االستخدامبعدمغلقةسلةفيمنھافتخلصواحدة،لمرةلالستعمالمخصصةالكمامةكانتإذا●

وإذا كانت قابلة إلعادة االستخدام، فضعھا في كیس حتى تعود إلى المنزل وتغسلھا.

تفركھماأووالصابونبالماءتغسلھمابأنمنھاالتخلصأوالكمامةلمسبعدیدیكنظافةعلىاحرص●

بُمطھِّر كحولي.

احرص على تھویة االماكن المغلقة بشكل جید●

مارس التباعد االجتماعي●

االبتعاد عن التجمعات●



:٣المشاركةمجموعة

دور العامل الصحي في التشجیع على أخذ اللقاح المضاد لكورونا

إعطاء معلومات مدعومة باألدلة عن مأمونیة اللقاحات●

إعالم أفراد المجتمع أن اللقاح آمن وفعال●

إعالم أفراد المجتمع عن أماكن أخذ اللقاح●

ث ببطء.● استخدم اللغة المحلیة وتحدَّ

میطرحونھاقدأسئلةأيعنأجب● .19كوفید-لقاحاتعنصحیحةمعلوماتلھموقدِّ

وأخبرتھمسؤاًالعلیكطرحوافإذابذلك.االعترافمنبأسوالسؤال،كلعنإجابةلدیكیكونالقد●

بأنك ستجد لھم اإلجابة، ال بد أن توافیھم باإلجابة في الوقت المناسب.

العزلمثل19بكوفید-إصابتھمفيالمشتبھمعالصحیةالرعایةمرافقتتبعھاالتياإلجراءاتاشرح●

واالقتصار على عدد محدود من الزوار، وما ینبغي علیھم فعلھ في حالة تفاقم األعراض.

تحدید الفترة الزمنیة بین جرعتي اللقاح●

شرح الفروقات بین اللقاحات المختلفة●

شرح الفرق بین بنائ المناعة الطبیعیة وبناء المناعة عن طریق اللقاح●

شرح كیف نحمي أحباءنا من خالل أخذ اللقاح●

تحدث عن التأثیرات الجانبیة للقاحات●



:٤المشاركةمجموعة

دور العامل الصحي في بناء الثقة والتصدي للشائعات

ال تربط االنتماء العرقي بالمرض (مثال أن تطق علیھ اسم فیروس ووھان).●

اعتمد على مصادر معلومات موثوقة●

ضحایا.أنھمعلى19بكوفید-المصابیناألشخاصإلىُتشرال●

العلمیة.البیاناتأحدثإلىتستنددقیقةبمعلومات19كوفید-مخاطرعنتحدَّث●

تحلَّ باألمانة إذا لم تكن تعرف شیًئا ما، وتابع األمر إذا قلت أنك ستفعل شیًئا ما.●

ث بإیجابیة عن غسل الیدین، وارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وكن قدوة لآلخرین في المجتمع.● تحدَّ

ال تكرر الشائعات أو المفاھیم المغلوطة التي تسمعھا وال تضف إلیھا المزید.●

منیعانونالشخص1000أصلمن999المثال،سبیل(علىإیجابیةبصورةالرسائلصیاغةیمكن●

منواحدشخصالمثال،سبیل(علىسلبیةبصورةتصاغقدأوباللقاح)حقنھمبعدوخیمةجانبیةآثارأي

باللقاح).حقنھبعدوخیمةجانبیةآثارمنیعانيشخص1000أصل

منیعانونالاألشخاصمنالعظمى"الغالبیةمثلإیجابیةبصورةالمصوغةالعباراتاستخداموینبغي●

أي آثار جانبیة" فھي أفضل بكثیر من الصیاغة السلبیة مثل "اآلثار الجانبیة الوخیمة نادرة للغایة".



جلسة: استراتیجیات التواصل

الوقت التقدیري

دقیقة٤٥وساعة

لمحة عامة عن الجلسة:

الذھنيالعصفویمارسون.19كوفید-لقاحعنالمغلوطةوالمعلوماتصحتھاالمتثبَّتغیرالشائعاتعواقبالمشاركونیناقش

ل إلى استراتیجیات تساعد في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة التي ُتسمع في مجتمعاتھم، ویطبِّقون تلك للتوصُّ

االستراتیجیات.

أھداف التعلُّم

سیتمكن المشاركون في نھایة ھذه الجلسة من إجادة اآلتي:

توضیح مدى تأثیر التحیُّزات والتصورات الشخصیة على قبول اللقاح وطریقة التعامل معھا كجزء من دور العامل●

في مجال صحة المجتمع.

تحدید المستویات المختلفة لقبول اللقاحات في المجتمع والتعامل مع تلك المستویات، وتطبیق استراتیجیات●

التواصل والمشاركة المجتمعیة المناسبة للتعامل مع مختلف فئات الجمھور المستھدف.

التخطیط للعاملین في مجال صحة المجتمع وتحدید االستراتیجیات الالزمة للحفاظ على سالمتھم البدنیة والنفسیة●

وسط تفاقم الوضع المرتبط بالجائحة.

وضع استراتیجیات لتحدید المؤسسات  المعنیة واألسالیب الحالیة لإلبالغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعیة●

وربطھا باالحتیاجات والقدرات المجتمعیة.

األدوات

مقاعد●

المحتوى

المعلوماتتكونوقد.19كوفید-لقاحعنمغلوطةمعلوماتیتناقلونقدأومختلفةنظروجھاتالمجتمعأفرادیتبنى
ح أن المعلومات المغلوطة یمكن أن المغلوطة مجرد شائعات أو معلومات غیر دقیقة، ولكن كالھما قد یكون ضاًرا. وضِّ

.14الشریحةفيالواردةاألمثلةمنیتضحكمامختلفةبطرقضرًراتسبب

ل إلى بعض ھذه المخاوف أو أوجھ عدم الدقة، ح أنك ستطلب من أفراد المجموعة ممارسة العصف الذھني للتوصُّ وضِّ
ولكنك ستكتبھا بطریقة توضح عدم صحة المعلومات؛ لتحدید أفضل طریقة للتعامل مع المعلومات المغلوطة.  على سبیل

فإنك"،19كوفید-منتحمیكالرئويلاللتھابالمضادةاللقاحاتأن"سمعتالمعلومة،ھذهماشخصطرحإذاالمثال،
ح."19كوفید-فیروسمنتحميالالرئويلاللتھابالمضادةاللقاحات"الحقیقة:القالب:الورقياللوحعلىستكتب وضِّ



أننا نرید أن نذكر دائًما المعلومات الدقیقة ، مع الحرص على كتابة ذلك لضمان عدم إقدام أي شخص على إخراج
المعلومات من سیاقھا اآلن أو في وقت الحق.

استمر في مطالبة المجموعة بطرح المزید من الشائعات حتى تحصل على قائمة كاملة بالشائعات أو المفاھیم المغلوطة أو

المعلومات التي یسمعونھا في عملھم أو التي قد یعتقدون شخصًیا في صحتھا - مع عدم الحاجة إلى التصریح بأن ھذه مسألة

شخصیة لتشجیع التعبیر المفتوح / الحر عن الرأي.

م.1 ح16الشریحةواعرضالمغلوطة.والمعلوماتللشائعاتللتصدياستراتیجیاتقدِّ علیھم:ینبغيأنھووضِّ
أ-ذكر الحقائق مع تقدیم مثال یؤیدھا.

ب-اإلشارة إلى عدم دقة المفاھیم المغلوطة أو المعلومات المغلوطة. مع ذكر المعلومات غیر الدقیقة مرة واحدة.
وتجنُّب تكرارھا.

ج-توضیح خطأ المعلومات المغلوطة وضررھا.
د-تعزیز الحقیقة وتكرارھا عدة مرات.

:نشاط للتواصل

ح أنھ ستتاح لھم اآلن فرصة لتطبیق ما تعلمونھ. إذ سیقومون بدور أحد أفراد المجتمع الذي لدیھ فھم غیر دقیق.1 وضِّ
النشاطفيالمجتمعصحةمجالفيالعاملیندوریلعبونالذینأولئكسیتلقىالجلسة،نھایةفي.19كوفید-للقاح

مالحظات حول كیفیة أدائھم.

ن.2 رائع.أمرفھذا)8،16،24(8علىللقسمةقابلةمجموعةلدیككانوإذاأشخاص.ثمانیةمنمجموعاتكوِّ
وإذا كان لدیك عدد أكبر أو أقل في المجموعة، فال بأس من تكوین مجموعات بأي حجم، ولكنك ستحتاج إلى

ر أن یؤدي دور أحد أفراد المجتمع لضمان مشاركة الجمیع. مجموعات متساویة العدد. وإذا لزم األمر، یمكن للمیسِّ

ن دائرة من أربعة مقاعد مواجھة للخارج، وأربعة مقاعد أخرى مواجھة لكل مقعد من األربعة مقاعد األولى،.3 كوِّ
على النحو الموضح في الرسم أدناه.



اعضاء المجتمع

ح أنھ سیكون ھناك أربعة أشخاص في الدائرة المركزیة لكل مجموعة - كل منھم یؤدي دور فرد مختلف من.4 وضِّ
أنالمجتمعأفرادأحددوریؤديشخصلكلوینبغي.19كوفید-لقاحبشأنالمخاوفبعضلدیھالمجتمعأفراد

االقران،عددتعدیلفيتترددال.19كوفید-لقاحبشأنالمجتمعأفرادعنھاأعربالتيالمخاوفأحدیتناول
اعتماًدا على حجم مجموعتك وعدد المشكالت التي أثیرت في عملیة العصف الذھني.

وسیختار كل فرد من أفراد المجتمع أحد المخاوف بصورة مستقلة بحیث یناقشھ مع كل زائر من العاملین في
مجال صحة المجتمع في ھذا التمرین. وقد یكون ذلك أحد المخاوف التي یشعر بھا الشخص أو أحد المخاوف التي

طرحتھا المجموعة. سوف یلتزمون بمناقشة نفس الموضوع المثیر للقلق أو القضیة طوال التمرین.

ح أنھ سیجلس أربعة أشخاص آخرین على مقاعد الدائرة الخارجیة، یواجھ كٌل منھم أحد األشخاص الذین.5 وضِّ
یؤدون دور أفراد المجتمع. وسیؤدي ھؤالء األشخاص الموجودون في الدائرة الخارجیة دور أحد العاملین في
مجال صحة المجتمع الذي سیستمع إلى مخاوف الفرد المقابل لھ من أفراد المجتمع ویرد علیھ بطریقة مناسبة

باستخدام الخطوات المبیَّنة على اللوح الورقي القالب الذي وضعناه في مقدمة الغرفة.

أحدعلىویجب،19كوفید-لقاحبشأنتخوفھعنالمجتمعأفرادأحدیعبِّرحیثتفاعل،لكلدقائقستوستتاح.6
العاملین في مجال صحة المجتمع الرد علیھ بطریقة مناسبة.

لوا المقاعد". وعندما یسمعون ذلك، یظل أفراد المجتمع جالسین،.7 وبعد انقضاء الست دقائق، سوف تنادي قائًال: "بدِّ
ویقف جمیع العاملین في مجال صحة المجتمع وینقل كٌل منھم مقعًدا إلى الیسار ویجلس.

ثم یبدأ فرد المجتمع مرة أخرى مع عامل صحي آخر، معرًبا عن أحد مخاوفھ  و یعبر عن القلق نفسھ الذي ناقشھ.8
في الجولة السابقة. یجب على العاملین في مجال صحة المجتمع االستجابة لعضو المجتمع باستخدام االستراتیجیات

المناسبة.

نة من ثمانیة مقاعد (أو العدد الذي قررت استخدامھ) في شكل عجالت العربات (على النحو.9 تحضیر محطات مكوَّ
الموضح في الرسم).

اطلب من األشخاص الذین یرغبون في أداء دور أفراد المجتمع أن یحضروا ویجلسوا في الدوائر المركزیة.10
للمجموعات المختلفة. واطلب منھم تحدید أحد المخاوف التي سیتناولونھا خالل ھذا النشاط. ویمكنھم تبادل الحدیث

مع أفراد المجتمع اآلخرین اآلن إذا أرادوا، بینما تقوم بإعداد بقیة المجموعة.

ح أن بقیة المشاركین سیؤدون دور عاملین في مجال صحة المجتمع ویجب أن یجلس كٌل منھم في أحد مقاعد.11 ووضِّ
الدائرة الخارجیة. وسُیسمح لكل منھم بالتحدث مع فرد المجتمع المقابل لھ عندما تأذن لھم بالبدء.

وعندما یأخذ كل شخص مقعده ویصبح مستعًدا للبدء، علیك أن تنادي بالبدء. واضبط المؤقت لمدة ست دقائق..12



د من أن كل شخص من األشخاص الذین یؤدون.13 لوا المقاعد" وتأكَّ وبعد انقضاء الست دقائق، علیك أن تنادي "بدِّ
ك مقعًدا واحًدا إلى الیسار. وینبغي إكمال أربع جوالت حتى تتاح دور العاملین في مجال صحة المجتمع یحرِّ

فرصة لكل فرد من أفراد المجتمع للقاء كل عامل من العاملین في مجال صحة المجتمع.

جلسة عامة

بمجرد االنتھاء من النشاط، اعقد جلسة مع المجموعة الكبیرة الستخالص المعلومات من النشاط. واطرح األسئلة التالیة:

على أفراد المجتمع:●

oما ھي أكثر النھج / اإلجابات / المواقف فعالیة بالنسبة لك فیما یتعلق بتخوفك؟ ولماذا؟

oھل استطاع أي من العاملین في مجال صحة المجتمع تغییر رأیك الشخصي بشأن أي قضیة؟

oما ھي التعقیبات التي ترغب في مشاركتھا؟

على العاملین في مجال صحة المجتمع:●

oما ھي المخاوف المتعلقة باللقاحات التي سمعت عنھا؟

oما ھي االستراتیجیات األكثر فعالیة؟

oما الذي یمكنك تعلمھ من ھذا النشاط؟

دعونا نلقي نظرة على المخاوف / القضایا / الخرافات التي تم تحدیدھا في العصف الذھني لدینا، ولكننا لم نتطرق لھا في ھذه الجلسة.

دعونا نحدد أھم مشكلتین واستراتیجیات العصف الذھني التي یمكن أن یستخدمھا أحد العاملین في مجال صحة المجتمع  لمعالجة ھذه

المخاوف.

ھل لدیك وقت؟

إذا كان لدیك وقت، فاطلب من أفراد المجتمع والعاملین في مجال صحة المجتمع تبدیل األماكن. ونفِّذ ما یصل إلى أربع جوالت من

النشاط نفسھ إلتاحة الفرصة لكل مشارك لممارسة عملھ بصفتھ أحد العاملین في مجال صحة المجتمع.

جلسة: لعب األدوار – تفاوت ضمن فئات المجتمع في مدى قبول اللقاح

الوقت المطلوب:

دقیقة٤٥وساعة



لمحة عامة عن الجلسة

یتیح نشاط التدریب التمثیلي للمشاركین استكشاف سیناریوھات مقابلة أفراد المجتمع الذین یبدون مستویات قبول مختلفة ألخذ اللقاح

م الجلسة نماذج لكیفیة تغلُّب العاملین في مجال صحة المجتمع على ھذه التحدیات بدھاء في ظل القواعد والمعاییر والتفاعل معھم. وُتقدِّ

االجتماعیة والثقافیة.

أھداف التعلُّم:

سیتمكن المشاركون  في نھایة ھذه الجلسة من إجادة اآلتي:

التعرف على المجتمع وكیفیة التعامل مع العوائق التي یواجھھا فیما یخص االسباب المختلفة لتایید او رفض اللقاح.●

التمكن من تطبیق الیات وطرق مختلفھ للتواصل والمشاركة المجتمعیة المناسبة لمخاطبة الجمھور بفئاتة المختلفة.●

طرح نماذج واقعیھ والتعامل معھا لرفع نسبة قبول اللقاحات في المجتمع.●

األدوات:

ألواح ورقیة قالبة●

نشرة لمواجھة والتصدي للمعلومات المضللة●

التحضیر:

طباعة نسخة واحدة من نشرة "دحض المعلومات المضللة" لكل متدرب.●

فارغةA4صفحات●

أقالم وتحضیر اثنین من األلواح الورقیة القالبة على النحو التالي



اإلجراءات

الجلسة.ھذهفيالواردةلألنشطةموجزعرضجانبإلىالتعلمأھداف-اعرض١

یلي:ماشرحفي32-26بالشرائح-استعن٢

من ھو المجتمع (الجمھور المستھدف)؟-

العوائق التي تؤثر على اخذ اللقاح-

أسباب تأیید التطعیم أو معارضتھ  لدى عامة الناس و بین العاملین الصحیین-

كیفیھ الرد على تردد المجتمع في اخذ اللقاح-

طرق و الیات التواصل مع المجتمع بشأن المعلومات السلبیة او الشائعات حول التطعیم (اآلثار الجانبیة)-

دعاللقاح.بقبولاقناعھوسلوكھلتغییراسعيالذيالمستھدفالجمھوروالمجتمعھومنمعرفةحولمختصرهبنبذهابدء-٣

المشاركین یناقشوا اھمیة فھم و تحلیل الجھمور المستھدف من اجل معرفة كیفیة االعداد الجید لالنشطة  و الحمالت التوعویة في

تؤثر على اخذ اللقاح.عوائق التيالمجتمع اعتماد على فھمنا للجمھور المستھدف و

ح أن العاملین في مجال صحة المجتمع غالًبا ما یعملون مع أشخاص مختلفین في جمیع مستویات التردد\ تقبل في أخذ اللقاح. في وضِّ

بعض األحیان، حتى العاملین  في مجال صحة المجتمع لدیھم مخاوف وتردد، وھذا أمر مفھوم، طالما أن العاملون في مجال صحة

المجتمع منفتحین على الحقائق واألدلة. وأحیاًنا ما یكونون في المنزل أو المجتمع نفسھ، ومن واجبنا أن نتعلم كیفیة إدارة التواصل مع

ھذه الفئات المختلفة.



ح أن األبحاث أثبتت أننا عندما نبني الثقة مع أفراد المجتمع الذین قد یكونون مترددین أو معارضین، یمكن أن یحث العاملون في وضِّ

مجال صحة المجتمع مزیًدا من األفراد على المبادرة وأخذ التطعیم. والمثیر للدھشة أن ھذه االستراتیجیات ال تتضمن المعارضة

المباشرة ألفكار األشخاص الخاطئة بشأن مخاطر اللقاحات، بل تقتضي التعامل معھم بتعاطف. ویعني ھذا النھج االعتراف باألسباب

التاریخیة النعدام الثقة في المجال الطبي بین مجموعات معینة من الناس والعمل مع القادة داخل مجتمعاتھم.

ع نشرة لمواجھة والتصدي للمعلومات المغلوطة" علىا المجموعة.وزِّ

:33الشریحةمنالتالیةالقصةالمجموعةعلى-اقرأ٥

قصة نادیة – العاملة الصحیة في مجتمعھا

تعمل نادیة في مجال صحة المجتمع في منطقة حضریة.  وھي أحد أفراد المجتمع الموثوقین.  وتسعى دون كلل
للحصولاستعدادھاعنبانتظامتعبروھيببطء.توافرهزیادةمع19كوفید-لقاحلقبولمجتمعھاأفرادتھیئةإلى

على اللقاح عندما ُیعرض علیھا، ولكنھا نفسھا قلقة من ذلك.

بكثیرتفوق19بكوفید-لإلصابةمخاطرأيوأناللقاحمأمونیةعنمجتمعھاأفرادمعنادیةتحدثتمادایما
الخطر الذي قد یرتبط بالحصول على اللقاح. وتشعر أن كثیًرا من الناس متفقون معھا، لكن ھناك أقلیة صاخبة
تخبرھا عن الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي سمعوھا من اآلخرین أو عبر وسائل التواصل االجتماعي.

تنسق  نادیة جلسات توعویة في مجتمعھا و تزور األسر للحدیث عن اللقاح من أجل توعیة الناس وتھیئتھم
للحصول على اللقاح. وفي إحدى الزیارات، ذھبت نادیة إلى إحدى األسر فوجدت األم ترغب في اخذ اللقاح لھا و

السرتھا ولكن األب متردد في أخذ اللقاح بسبب المناقشات التي سمع بھا من األصدقاء بشأن سرعة تطویر لقاح
.19كوفید-

ویجب علیھا أن تتصدى بعنایة لھذه المعلومات المغلوطة بطریقة لبقة ومناسبة لحفظ ماء وجھ األب مع دعم األم
في الوقت نفسھ.

في أحد االجتماعات المجتمعیة، تحدثت نادیة مع مجموعة من األمھات الشابات اللواتي رأین على فیسبوك أن
األخرى19كوفید-لقاحاتُتِثرولمالعمریة.فئتھنفيالنساءعلىخطورةُیشكِّل19كوفید-لقاحاتأحد

المخاوف نفسھا

.19كوفید-لقاحاتجمیعفيُتشككإنھاتقولصاخبةصغیرةمجموعةلكن

.غیر واثقة من مشاعرھن، لكنھاواألمھات األخریات ھادئات

ل إلى بعض الطرق التي یمكن أن تستخدمھا للرد علىنادیةدعونا نبدء النقاش والعصف الذھني للتوصُّ

ھذه المواقف.



علیھ.لالطالعباوربوینتشریحةفيالواردالنص-اعرض٦

ھیا نمارس التدریب التمثیلي

ح٧ صحةمجالفيالعاملونیواجھھاقدالتيلألدوارالتمثیلیةالتدریباتبعضممارسةفيالیومتجربةسیخوضونأنھملھم-وضِّ

المجتمع مع مختلف مستویات أخذ اللقاح، وكیفیة التغلب على ھذه التحدیات. ونعلم أن االقتصار على توفیر المعلومات وتنفیذ حمالت

التوعیة ال یكفي لزیادة قبول اللقاحات والطلب علیھا.

ح٨ مناألولىالمجموعةإلىوتحتاجاالنعقادوشكعلىاألولىوالجلسةالتمثیلیة.التدریباتمنسلسلةمنستتألفالجلسةأن-وضِّ

الممثلین.  اطلب:

نة من األم واألبفي سیناریونادیةإحدى المشاركات  للتطوع من أجل تمثیل دور● مع أسرة مكوَّ

إحدى المشاركات لتمثیل دور األم.●

أحد المشاركین لتمثیل دور األب.●

مع فئة األمھات الشابات في المجتمع.في التفاعلنادیةإحدى المشاركات  للتطوع من أجل تمثیل دور●

أربع مشاركات  لتمثیل دور األمھات الشابات في االجتماع المجتمعي - اثنتان منھن لدیھن مخاوف بشأن مأمونیة لقاح●

الشأن.ھذافيالتحدثمنقلقتانلكنھمااللقاحتتقبلنواألخریان،19كوفید-

ماعلىللتدربالغرفةخارجفقطدقائق١٠لھمسیتاحأنھالتمثیلیةالتدریباتفيالمشاركةعلىوافقواالذینالثمانیة-أخِبر٩

تجسید موقف واقعي. ذكِّرھم بأن وظیفتھم ھينادیةسیقولونھ ویفعلونھ لتمثیل طریقة رد العاملین في مجال صحة المجتمع من أمثال

ھ بقیة المجموعة بشأن كیفیة الرد. والمساعدة في تقدیم مشھد یوجِّ

المشاركةستضعبینماواألب،األمدوریمثلونالذینالعاملینمعاستراتیجیاتنادیةدورتمثلالتيالمشاركاتإحدى-وستضع١٠

الللواتي یمثلن دور األمھات الشابات. وینبغي أن تشیر كال المجموعتیناستراتیجیات مع  المشاركاتنادیةاألخرى التي تمثل دور

ن على اللوح الورقي القالب. وسیتاح لكل زوج إلى المحادثة التي جرت للتو لتحدید مستویات التردد واالستراتیجیات على النحو المدوَّ

ما یصل إلى خمس دقائق لتمثیل الدور المطلوب، ویعقب ذلك انتقادات من المجموعة.



التحضیر للتدریبات التمثیلیة وتوضیح المعاییر

حللتخطیط،الغرفةالمجموعةتغادر-بینما١١ الصحیة،للعاملةیمكنالتيالطرقعننبحثأننریدالجمھور،بوصفناأننا،وضِّ

، اتباعھا للتعامل مع الموقف بفعالیة.نادیة

ًناالقالبالورقياللوح-اعرض١٢ اواسألالموقف.معالتعاملفينادیةتتبعھاالتيالطریقةفيرؤیتھانریدالتيالسماتمبیِّ إذاعمَّ

اللوح القالب.مع ھذه المواقف الصعبة. وأضف ھذه المعاییر إلىنادیةكان ھناك معاییر أخرى یجب أن نبحث عنھا أثناء تعامل

واشرح مقیاس "لیكرت" البسیط الذي یجب وضعھ في االعتبار أثناء التدریبات التمثیلیة، إذ یقیس الموافقة وعدم الموافقة والحیادیة

.35الشریحةفيموضحھوكما

،3أو2أو1قسمكلفيیكتبواأنویجبمتساویة.أقسامثالثةتكونبحیثوطّیھاالورقمنقصاصةأخذالجمھورمن-اطلب١٣

مع التأكد من تمییز كل قسم برقم فرید.

المعاییر.لتلكتقییمھمیمثلالذيالرقمبإظھارمنھمكلسیطاَلبمعیاریة،نقطةتستدعيعندماالتمثیلي،التدریب-وبعد١٤

دعونا نرى أحد التدریبات التمثیلیة

الغرفة.یدخلواأناألدوارلتمثیلیستعدونكانواالذینالثمانیةالمشاركینمن-اطلب١٥

األدوار.تمثیللعرضدقائق5لھموأِتحالبدء.األبواألم/نادیةمجموعةمن-اطلب١٦

التمثیلي.التدریبختامیمكنھمحتىلھمالمخصصالوقتانتھاءقبلثانیة30مدتھإنذاًرا-أعِط١٧

العرض:أدواالذینالثالثةالممثلینعلىالتالیةاألسئلةواطرح"قفوا"،أنفیھمتناديأنعلیكدقائق،الخمسانقضاء-وبعد١٨

كیف كان شعوركم حیال ذلك األمر؟●

ما الذي وجدتموه سھًال؟●



ما الذي وجدتموه صعًبا؟●

تقییم الطریقة التي اتبعتھا نادیة في التعامل مع الموقف األول

ح١٩ الموقف.معالتعاملفينادیةاتبعتھاالتيالطریقةاآلنسیقیِّمالجمھورأن-وضِّ

ورقتھممن3أو2أو1األقسامعرضالجمھورمنواطلبالقالب،الورقياللوحعلىالمبیَّنةالمعاییرمنمعیاركلإلى-أِشر٢٠

لإلشارة إلى الدرجات التي أعطوھا للمعاییر المحددة. وینبغي أن یكونوا مستعدین لتوضیح ردودھم. وستتاح لھم الفرصة لمناقشة

المزید في الجلسة العامة التي تلي التدریب التمثیلي الثاني.

دعونا نرى التدریب التمثیلي التالي لدور نادیة

األدوار.تمثیللعرضدقائق5لھموأِتحالتمثیلي.التدریبلتنفیذالشاباتواألمھاتنادیةمنالمؤلَّفالثانيالثنائي-ادع٢١

التمثیلي.التدریبختامیمكنھمحتىلھمالمخصصالوقتانتھاءقبلثانیة30مدتھإنذاًرا-أعِط٢٢

یاالذینالممثلینعلىالتالیةاألسئلةواطرح"قفوا"،أنفیھمتناديأنعلیكدقائق،الخمسانقضاء-وبعد٢٣ العرض:أدَّ

كیف كان شعوركما حیال ذلك األمر؟●

ما الذي وجدتماه سھًال؟●

ما الذي وجدتماه صعًبا؟●

تقییم الطریقة التي اتبعتھا نادیة في التعامل مع الموقف الثاني

ح٢٤ الموقف.معالتعاملفينادیةاتبعتھاالتيالطریقةاآلنسیقیِّمالجمھورأن-وضِّ

ورقتھممن3أو2أو1األقسامعرضالجمھورمنواطلبالقالب،الورقياللوحعلىالمبیَّنةالمعاییرمنمعیاركلإلى-أِشر٢٥

لإلشارة إلى الدرجات التي أعطوھا للمعاییر المحددة. وینبغي أن یكونوا مستعدین لتوضیح ردودھم.

جلسة عامة

یلي:ماالمقترحةاألسئلةوتشملبأكملھا.المجموعةمعموجزةمعلوماتاستخالصعامة/جلسةجلسةاعقد-٢٦

ما العقبات التي واجھتكم في كال التدریبین التمثیلیین؟●



ما ھي االستراتیجیات األكثر فعالیة؟ ولماذا؟●

ما االستراتیجیات التي قد ال تكون بنفس القدر من الفعالیة؟●

ما االستراتیجیات األخرى التي یمكن استخدامھا؟●

ما العقبات األخرى التي یمكنكم التفكیر فیھا والتي یمكن أن یتوقعھا العاملون في مجال صحة المجتمع من●

النُُّظم التي تھدف إلى دعم حمالت التطعیم؟

ما مدى تطابق ذلك مع العقبات التي تواجھھا؟●

جلسة عامة

وناقش:دقیقة30بعدأخرىمرةمًعابالكاملالمجموعة.اجمع

كیف كان شعوركم حیال ذلك األمر؟●

ما الذي وجدتموه سھالً؟●

ما الذي وجدتموه صعًبا؟●

ما االستراتیجیات الجدیدة التي تعلمتموھا؟●

الختام

راجع أھداف الجلسة.  وأجب عن أي أسئلة متبقیة.



المغلوطة"المعلوماتنشرة لتوضیح آلیة التصدي ومواجھة
مفھوم مغلوط: اللقاح جدید للغایة، وال یمكن أن یكون مأموًنا.

حقیقة
رت باستخدامومودیرنافایزرمثلالمعتمدة19كوفید-لقاحاتبعضُطوِّ

للدراسةالتكنولوجیاتلكوخضعتالمرسال.الریبيالنوويالحمضتكنولوجیا
زیكالقاحاتتطویرفيواسُتخدمتسنوات،10منأكثرمدىعلىوالتطویر

الحمضلقاحاتخضعتوقدأخرى.لقاحاتبینمنواألنفلونزا،الكلبوداء
التجاربوأثبتتمأمونیتھا.لضمانصارمةلتقییماتالمرسالالریبيالنووي

لقاحاتأنإلىاإلشارةوتجدراألمد.طویلةمناعیةاستجابةتوفِّرأنھاالسریریة
أنیمكنھاوالحیةفیروساتلقاحاتلیستالمرسالالریبيالنوويالحمض

تتداخل مع الحمض النووي) لدى البشر.

ابدأ بعرض الحقائق - احرص على أن تكون واضحة
ر، وأن تكون ملموسة ومعقولة. وسھلة التذكُّ

ال تكتِف بالقول "ھذا لیس صحیًحا". فإن ھدفك لیس
الدخول في جدال أو مناظرة معھم، بل ترید عرض

الحقائق لكي تبدأ الحوار.

مفھوم مغلوط
أنیمكنالبحیثللغایةجدید19كوفید-لقاحأنمفادهشائعمغلوطمفھومھناك

یكون مأموًنا، ولذا یرغب الناس في االنتظار للتحقق من مأمونیتھ.

مغلوطةمعلومةأومفھوًمابأنبالقولللموضوعمھِّد
على وشك أن ُتذكر.

ر سوىتقلھاوالُتقال،التيالمغلوطةالمعلوماتكرِّ
المعلوماتتقولأنقبلمباشرةقلھاواحدة.مرة

الصحیحة في الخطوة التالیة.

مفھوم مغلوط
الحمضأبحاثإلىتستنداللقاحاتھذهأنبحقیقةالمغلوطالمفھومھذایعترفال

الزمان.منعقدمنأكثرمدىعلىأُجریتالتيالمرسالالریبيالنووي
القائمةالمرسالالریبيالنوويالحمضتكنولوجیا19كوفید-لقاحویستخدم
راتللتصدي علىتنطويصارمةاختبارلعملیةاللقاحوخضع.19كوفید-لتحوُّ

أیًضااللقاحمكوناتجمیعوخضعتمأمونیتھ.لضمانالخطواتمنالعدید
قبلتطویرھامنمختلفةمراحلفيللبشرمأمونیتھالضمانصارمةالختبارات

التنظیمیة.الفحوصاتمنللعدیدكذلكاللقاحتصنیعوخضعإلیك.تصلأن
والعددشخص،ملیون400عنیزیدلماأُعطيفقدمأمون؛19كوفید-ولقاح

ضكاستمرارفيُیسھمتنتظرهیوموكلازدیاد.في لخطروعائلتكأنتتعرُّ
.19كوفید-بمرضالجسیمةاإلصابة

اشرح - بدون إطالق أحكام - كیف ُیضلِّل المفھوم
المغلوط الناس.

تعامل مع الناس بتعاطف بدًال من مجرد إخبارھم بأنھم
مخطئون.

تستندالذيالمنطقفي(التناقضات)التناقضإلىأِشر
إلیھ المعلومة الخاطئة أو المفھوم المغلوط.



حقیقة
لقاحاتجمیعوخضعتبأمان.19كوفید-لقاحاتاألشخاصمالیینتلقَّى

وقدالمستمر.للرصدتخضعتزالوالالدقیق،لالختبارالمعتمدة19كوفید-
اختبارعملیةاللقاحات،جمیعمعالحالھوكما،19كوفید-لقاحاتاجتازت
عشراتلھاخضعكبیرةسریریةتجاربومنھاالمراحل،ومتعددةصارمة
علىللوقوفالتحدیدوجھعلىالتجاربھذهوُصمِّمتاألشخاص.مناآلالف

أي مخاوف تتعلق بمأمونیة اللقاح.

شملتمضبوطةعشوائیةكبیرةتجاربفي19كوفید-لقاحاتاخُتبرتوقد
إلىاألعراق،مختلفومنالجنسین،كالمنواسعةعمریةفئاتمنأشخاًصا

مرتفًعامستوىاللقاحاتوأظھرتمعروفة.طبیةحاالتمنیعانونَمنجانب
وفاعلیتھااللقاحاتمأمونیةثبتتوقدالسكان.فئاتجمیعفيالفاعلیةمن

بزیادةترتبطالتيالكامنةالطبیةالحاالتمختلفمنیعانونالذینلألشخاص
والربو،والُسكَّري،الدم،ضغطارتفاعومنھاوخیمة،بأمراضاإلصابةخطر

وأمراض الرئة، أو الكبد، أو الكلى، واألمراض المزمنة.

اختِتم األمر بتعزیز الحقیقة.

ینبغي أن ترد على المعلومات المغلوطة بطریقة
مناسبة، وأن ُتظھر أنك تستمع إلى مخاوفھم:

غیروبعضھاصحیحبعضھاالمعلومات،منالكثیر"ھناك
فدعني أخبرك بما أعرفھ من معلومات."صحیح.

ر الحقیقة عدة مرات وبطرق مختلفة. وإذا كان كرِّ
بإمكانك توضیحھا سبع مرات إجماًال، فأنت تسیر في الطریق

الصحیح لتغییر المواقف والسلوكیات.

ف من المصدر: ُمقتَبس بتصرُّ
Lewandowsky, Stephan; Cook, John; Lombardi, Doug (2020): Debunking Handbook 2020.

Nyhan B, Reifler J, Richey S, Freed GL. Effective messages in vaccine promotion: a randomized trial. Pediatrics. 2014. Apr; 133(4):835-42.

doi: 10.1542/peds.2013-2365. Epub 2014 Mar 3. PMID: 24590751.



جلسة تدریب األقران على المعاییر والتصورات

الوقت التقدیري
دقیقة15وساعة

لمحة عامة عن الجلسة:
جلسة تفاعلیة حیث یستكشف المشاركون معاییرنا وأنشطتنا ومدى تأثیر تصوراتھم وسلوكیاتھم، بصفتھم عاملین في مجال صحة

المجتمع، على صحة مجتمعاتھم.

ھدف التعلم:
سیتمكن المشاركون النشطون في نھایة ھذه الجلسة من إجادة اآلتي:

توضیح مدى تأثیر التحیُّزات والتصورات الشخصیة على قبول اللقاح وطریقة التعامل معھا كجزء من دور العامل في مجال-

صحة المجتمع.

األدوات
شرائح لمحة عامة عن جلسة تدریب األقران●
)42الصفحةفي(موجودةالمشاركةمجموعةقائدلورقةإرشادات●
جانًبایظھرمنھاكل)50-43الصفحةفي(موجودةاإلرشادیةاألوراقمنصفحتینإلىصفحةمنمختلفةأوراقأربع●

دلیلنھایةفيالمتوفرةاألوراقاستخدامللمیسرینیمكن.19-كوفیدفیروسضدبالتطعیمالمتعلقةالمعاییرمنمختلًفا
الجلسة أو استبدال الموضوعات بمحتوى مھم آخر لیتم تدریسھ. یجب أال تزید كل األوراق اإلرشادیة عن صفحتین لكل

موضوع.

الدلیلیةاألوراقاستخدمأوالدلیل)ھذامن50إلى43من(الصفحاتالدلیلیةاألوراقمنمختلفةأوراق4

الخاصة بك حول الموضوعات التي تختارھا.



إعداد المدربین
إطبع:●

أ. نسخة واحدة من جمیع األوراق اإلرشادیة المختصرة التي ستستخدمھا. إذا تم استخدام األوراق اإلرشادیة المتوفرة في

ھذه الحزمة، فما علیك سوى نسخھا من ھنا. إذا اختار المیسر تضمین محتوى مخصص، فیمكنھ تضمین ما یصل إلى أربع

صفحات من األوراق اإلرشادیة (ال تزید كل صفحة عن صفحتین).

ب. أربع نسخ من دلیل قائد مجموعة المشاركة

اطلب قبل الجلسة من أربعة من العاملین في مجال صحة المجتمع مساعدتك في إدارة الجلسة التفاعلیة. سوف نسمیھم قادة مجموعة●

المشاركة للجلسة. اشرح أنھ في ھذه الجلسة، ستكون ھناك مجموعات صغیرة حول مواضیع مختلفة. تم اختیارھم لیكونوا قادة

إحدى ھذه المجموعات. أعط إرشادات لورقة قائد المجموعة المشاركة لكل واحد من األشخاص األربعة.

والحفاظالثقةبناء)1التالیةللمواضیعاإلرشادیةاألوراقبعضموجزھمیقدماإلرشادیة.األوراقمنكلعنمختلًفا  موجًزاقدم

صحةمجالفيالعاملینلدىاللقاحأخذفيالترددواستكشاف)3المجتمعفياللقاحاتقبولعلىتؤثرالتيوالعوامل)2علیھا

المغلوطة.المعلوماتمعوالتعامل)4المجتمع

المحتوى
وتصوراتھمبمشاعرھمللتفكیرالمشاركینیدفعاألولالسؤال.سالشریحةعلىالموجودةالتمھیدیةاألسئلةبمناقشةالعرض-ابدأ١

الشخصیة التي دفعتھم لقبول اللقاح. السؤال الثاني والثالث (حول ردة فعل اآلخرین على سلوكنا) یعبر عن أثر العادات واألعراف

االجتماعیة في دعم او تثبیط السلوك. توسع قلیالً بمناقشة كیف أن التصورات الشخصیة والقیم المجتمعیة تشكل دوافع للفرد للقیام

بسلوك معین ولذلك یقتضي التواصل من أجل لقاح الكوفید أن نقوم بمعالجة التصورات التي تؤثر على قبول اللقاح.

في الشریحة س – س اشرح كیف یمكننا تحلیل التصورات لفرز المجتمع إلى فئات بحسب تقبلھم للقاح، مما یمكننا من التعامل مع كل

فئة برسائل معینة وفقاً لتصوراتھم الشخصیة والعقبات التي یعانون منھا. كما ھو مبین في الشریحة.

في الشریحة س، دون التوسع في الشرح، اذكر كیف أن التصورات الشخصیة ال تختلف فقط من فرد آلخر، وإنما تختلف في

الشخص نفسھ في مراحل رحلة أخذ اللقاح كما ھو مبین في الشكل على الشریحة

في الشریحة س، اشرح ماھي تصورات العاملین الصحیین وتصورات العموم التي تؤثر على طلب اللقاح.

ح٢ السیناریوفيشخصكلمنھناكوسیكونمختلفین،أشخاصعنمختلفةسیناریوھاتبقراءةاآلنسیقومونالمتدربینأن-وضِّ
مقتبس یعبر عن شخصیتھ وموقفھ من اللقاح، سوف یستكشفون تصورات األشخاص في السیناریو ومعاییرھم ویناقشون كیفیة

التواصل معھم بشكل مناسب للتأثیر علیھم

للمجموعات.مساعدةكورقةاللقاحتقبلمستویاتتحتويالتيالورقةبطباعةقم-٣

الخطوات.منبأيالقیامقبلمرتینالكاملةالعملیةاشرحاألقران.تدریبجلسةنشاطتعرضالتيسالشرائح-اعرض٤



لون● األصلیة.مجموعاتھمھيوھذهمشاركین.4منھاكٌلتضممجموعاتسُیشكِّ
سیلتقي المتدربون في مجموعاتھم األصلیة، ویحّیون بعضھم البعض سریًعا.●
فرید.رقمعلىشخصكلیحصلبحیث،4إلى1منرقماختیارمجموعةكلفياألربعةالمشاركینمناطلب●
سیشیر رقم كل شخص إلى مجموعة المشاركة التي سیلتحق بھا لمناقشة أحد المواضیع الرئیسیة التالیة:●

راشدأبوالشیخ-١-سیناریو1
جمالالشاب-٢سیناریو-2
رانیاالطبیبة-٣سیناریو-3
كریمةالمدرسة-٤سیناریو-4

وسیتاح لھم وقت في مجموعات المشاركة لمعرفة المواد بمساعدة الخبراء، وطرح أسئلة توضیحیة، والتمكن من نقل المعلومات
لآلخرین عند عودتھم إلى مجموعاتھم األصلیة.

النشاط.ھذافيأخرىإلىخطوةمنانتقالكأثناءالشریحةاعرضباإلرشادات،الجمیعُیلمأن-وبمجرد٥

المشاركة.بمجموعةیلتحقحتىرقمھیختارأناألصلیةالمجموعةفيشخصكلمنواطلب51الشریحة-اعرض٦
دقیقة.15لمدةمجموعتھفيالمحتوىمناقشةالمشاركةمجموعاتقادةمنقائدكل-یدیر٧

أعضاءُیطلعأناألصلیةمجموعتھإلىعودتھعندشخصلكلوینبغيدقیقة.15بعداألصلیةمجموعاتھمإلىالمتدربین-أرِسل٨
تلك المجموعة على ما ناقشھ أو تعلمھ في مجموعة المشاركة مع بیان ذلك بالشرح والتوضیح. ویتولّى كل شخص مسؤولیة إطالع

أعضاء مجموعتھ األصلیة على المواد التي تعلمھا في مجموعة المشاركة.

یلي:مااألسئلةتشملوقددقیقة.30بعدعامةجلسةتیسیر-وینبغي٩

ما المحتوى الجدید الذي تعلمتھ الیوم وناقشتھ؟∙

ما الذي فاجأك في مناقشتك؟●
إذا حدث أن طرح آخرون في مجموعتك شیًئا لم توافق علیھ، فما ھي االستراتیجیات التي طبقتھا أو رأیت شخًصا آخر یطبقھا●

ف على االختالفات؟ للتعرُّ
ما أھمیة اإلنصات لآلخرین؟●
بعض العوامل المعروضة ھي عوامل یصعب تغییرھا مثل المسائل التاریخیة والتأثیرات التنظیمیة والسیاسیة. فما الذي یمكن●

للعاملین في مجال صحة المجتمع القیام بھ للتعامل مع ھذه المعاییر والعقبات المحتملة؟



:توجیھات لمجموعات العمل

مستویات تردد وتقبل اللقاح



١المشاركةمجموعة

راشدأبوالشیخ:١سیناریو

الشیخ أبو راشد في الخمیسن من عمره، ھو شیخ یحظى بالكثیر من االحترام والتقدیر في قریتھ، فھو رجل دین وعادًة ما یلجأ لھ سكان القریة لحل

خالفاتھم، كما أنھ رجل مثقف ومطلع. یعلم الشیخ آبو راشد بأن لقاحات كوفید أصبحت متوفرة في المدینة المجاورة . وعندما سئل عن رأیھ في

اللقاح وعما إذا كان سیشجع أفراد القریة على الحصول علیھ ، یقول الشیخ:

كاذبون.جمیعھم،19كوفید-استجابةخاللالفئاتبعضبھقامتالذيالتسییسالكثیروھناكاألخبار،منالكثیرسمعت"لقد

كما أنني رجل دین، وال أقبل أن یملي علي العاملون الصحیون أو أي شخص آخر ما یجب علي فعلھ.

انا أحظى بثقة القریة، ولذلك ال یمكنني أن أكون متھوراً في استخدام ھذه الثقة، ودفعھم نحو قرار قد یكون لھ تبعات سلبیة، فنحن ال نعلم بعد ما

ھو أثر ھذه اللقاحات على المدى البعید. كما أنني أؤمن بالقضاء والقدر، فإذا كانت مشیئة هللا سبحانھ وتعالى أن یودي بنا بھذا الوباء، فلیس ھناك

ما یمكننا فعلھ إال أن ندعو هللا كي یرحمنا ویزیل عنا ھذا الوباء."

ناقش:

ماھي الفئة المستھدفة التي قد تتأثر بحدیث الشیخ أبو راشد ؟ قم بوصفھا بالتفصیل على قدر اإلمكان●

ما ھي أسالیب وطریقة التواصل التي یمكن أن تتبعھا مع الشیخ بعد أن تعرفت على تصوراتھ الشخصیة وقیمھ الثقافیة●

واالجتماعیة وخاصة على تأثیره على فئة من المجتمع؟

إذا تسنت لك الفرصة ، ماھي المعلومات التي تود معرفتھا أكثر عن الشیخ أبو راشد كي تضمن نجاحاً أكبر في التأثیر على●

توجھاتھ؟



٢المشاركةمجموعة

جمالالشاب:٢سیناریو

جمال شاب في أوائل العشرینات من عمره، ھو طالب في كلیة الھندسة ، غیرمطلع أو مھتم بالمعلومات الطبیة. جمال ال یّتبع إجراءات الوقایة

للحد من انتشار الوباء وھي لیست من ضمن أولویاتھ. فمثالً ، جمال یفضل أن یذھب لمشاھدة مباریات كرة القدم في القھوة المجاورة لمنزلھ على

أن یبقى في المنزل مع عائلتھ ومشاھدة المسلسالت والبرامج االخباریة التي یعتقد أنھا مملة.

أصدقاء جمال یشاركونھ نفس االھتمامات، وھم یعتقدون أن ھؤالء الذین یبادرون للحصول على لقاح كوفید ھم أشخاص  جبناء. عندما تحدثت

والدة جمال معھ ونصحتھ بالتسجیل للحصول على اللقاح، كان رده: "بما أنك انت وأبي حصلتم على اللقاح فلیس لدي ما أخاف منھ، فأنا شاب في

مقتبل العمر وحتى لو أصبت بكوفید، سیكون بالنسبة لجسمي القوي مثل نزلة برد بسیطة وستزول األعراض عني بسرعة، ومن ثم سأكتسب

مناعة طبیعیة من المرض. وفي كل األحوال، انا لست مھتماً باألمر وال أرغب في االستیقاظ مبكراً للذھاب للمركز الصحي والحصول على

اللقاح."

من ھي الفئة المستھدفة التي تعتقد أن جمال ینتمي لھا؟ قم بوصفھا بالتفصیل على قدر اإلمكان●

ما ھي طریقة وأسالیب التواصل التي یمكن أن تتبعھا مع جمال بعد أن عرفت ھذه المعلومات عن تصوراتھ الشخصیة وقیمھ●

الثقافیة واالجتماعیة؟

ماھي المعلومات التي تود معرفتھا أكثر إذا تسنت لك الفرصة عن جمال كي تضمن نجاحاً أكبر في التأثیر على توجھاتھ؟●



٣المشاركةمجموعة

رانیاالطبیبة:٣سیناریو

رانیا طبیبة في الثالثینات من عمرھا، رانیا تعمل بجد وھي ملتزمة بعملھا، ھي عضو فعال في نقابة األطباء وتعمل في مستشفى عام منذ أربع

سنوات. رانیا لدیھا الكثیر من المسؤولیات وھي قلقة بشأن األعراض الجانبیة التي قد تمنعھا من العمل واالعتناء بأطفالھا ألیام. عندما سئلت عما

إذا كانت ترغب بالحصول على اللقاح أجابت:

بالذات.19كوفیدلقاحمأمونیةحولإضافیةوبیاناتلتطمیناتبحاجةولكنيألطفالي.اللقاحأعطيفاناللحیاة،منقذةعامًةاللقاحاتان"أعلم

لدي الكثیر من التساؤالت لم یتمكن أحد بعد من اإلجابة علیھا. لن أعّرض حیاتي وحیاة عائلتي للخطر بسبب حملة إعالمیة ال تعطي أیة حجج

ووقائع علمیة. كما أنني إذا حصلت على اللقاح وعانیت من أعراض جانبیة حادة، لن یكون ھناك من یعتني بأطفالي وسأضطر لقضاء ایام

إجازتي السنویة في المنزل بسبب المرض".

من ھي الفئة المستھدفة التي تعتقد أن رانیا تنتمي لھا؟ قم بوصفھا بالتفصیل على قدر اإلمكان●

ما ھي طریقة وأسالیب التواصل التي یمكن أن تتبعھا مع رانیا بعد أن عرفت ھذه المعلومات عن تصوراتھا الشخصیة وقیمھ●

الثقافیة واالجتماعیة؟

ماھي المعلومات التي تود معرفتھا أكثر إذا تسنت لك الفرصة عن رانیا كي تضمن نجاحاً أكبر في التأثیر على توجھاتھا؟●



:٤المشاركةمجموعة

كریمةالمدرسة:٤سیناریو

كریمة تعمل كمدرسة في المدرسة اإلعدادیة منذ عشرین عام، وعلى الرغم من أن كریمة لدیھا عائلة كبیرة ومتماسكة، فھي تواجھ صعوبات

مادیة واحتراق وظیفي. كریمة تعمل بجد لتؤمن لقمة عیشھا. أصبح لدیھا أحفاد وتعتبر أنھا أدت رسالتھا في الحیاة. تقول كریمة:

"بالكاد نستطیع تأمین احتیاجاتنا األساسیة، ویأتي العاملون الصحیون لیزیدوا أعبائنا ویخبروننا بأنھ علینا الحصول على القاح وااللتزام بإجراءات

الوقابة من المرض. لیس لدي الوقت وال الطاقة للتفكیر في األمر.

ولماذا أبذل كل ھذا الجھد ألحافظ على حیاتي الشاقة. إذا مرضت بالكوفید وتوفیت، فإنھا ستكون مشیئة القدر، أما إذا حصلت على اللقاح وتوفیت،

فستكون ھذه مصیبة جلبتھا لنفسي."

من ھي الفئة المستھدفة التي تعتقد أن كریمة تنتمي لھا؟ قم بوصفھا بالتفصیل على قدر اإلمكان●

ما ھي طریقة وأسالیب التواصل التي یمكن أن تتبعھا مع كریمة بعد أن عرفت ھذه المعلومات عن تصوراتھا الشخصیة وقیمھا●

الثقافیة واالجتماعیة؟

ماھي المعلومات التي تود معرفتھا أكثر إذا تسنت لك الفرصة عن كریمة كي تضمن نجاحاً أكبر في التأثیر على توجھاتھا؟●



19كوفید-جائحةظلفيالمجتمعصحةمجالفيالعاملینسالمةعلىالحفاظجلسة:

الوقت التقدیري
ساعتان

لمحة عامة عن الجلسة:
یعمل العاملون في مجال صحة المجتمع مًعا لوضع استراتیجیات في جو من السالمة والعافیة في مجموعة من البیئات بصفتھم عاملین

في مجال صحة المجتمع.

أھداف التعلُّم
سیتمكن المشاركون في نھایة ھذه الجلسة من إجاد اآلتي:

التخطیط للعاملین في مجال صحة المجتمع وتحدید االستراتیجیات الالزمة للحفاظ على سالمتھم البدنیة والنفسیة وسط تفاقم●

الوضع المرتبط بالجائحة.

وضع استراتیجیات لتحدید الوكاالت المعنیة بالصحة واآللیات القائمة المعنیة بالتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعیة●

وربطھا باالحتیاجات والقدرات المجتمعیة.

األدوات
ألواح ورقیة قالبة●

أقالم●

المحتوى
عوامل السالمة

ح.1 ضأوالقلقأوبالضعفالمجتمعصحةمجالفيالعاملینمنالعدیدشعورفيتتسببقد19كوفید-جائحةأنوضِّ التعرُّ

ضھماحتمالمنیزیدالذي،األمرالناسمنالعدیدمخالطةوظیفتھمتقتضيإذللخطر، .19كوفید-بلإلصابةتعرُّ

،19كوفید-بمرضاإلصابةمناألوقاتجمیعفيسالمتھمعلىیحافظونالمجتمعصحةمجالفيالعاملینأننضمنأنونرید

ولكنھم یحافظون أیًضا على عقلیة صحیة مع تفاقم الجائحة.

.4الشریحةاعرض.2

اطلب من المشاركین وضع قائمة بأوجھ عدم الیقین التي یواجھونھا أثناء أدائھم لدورھم من خالل طرح السؤال: "ما ھي.3

العوامل التي تواجھكم بصفتكم عاملین في مجال صحة المجتمع ویستحیل التنبؤ بھا أو التحكم في اتجاھھا؟"



یتم توفیر الموجھات في مالحظات الشریحة، إذا لزم األمر.

ل إجاباتھم على ورقة من أوراق اللوح القالب. سجِّ

وعندما یقدمون عدًدا من اإلجابات قل:.4

دعونا نعطي األولویة ألكثر العوامل أھمیة. أي من ھذه العوامل یھدد قدرتك/ قدرتنا على العمل بنجاح؟

األكثر أھمیة والعوامل األقل تأكیًدا. وَضع دائرة على ھذهمن العواملاثنینبعد المناقشة، ساعد المجموعة على تحدید.5

العوامل بالقلم األحمر على اللوح الورقي القالب.

مناقشة الحلول

اآلن اشرح أننا سوف نركز على واحدة من ھذه القضایا في البدایة باستخدام تقنیة تغییر السلوك التي ستقود الزمالء في الفریق.1

من خالل سلسلة من األسئلة في الجلسة العامة للبدء في الكشف عن حلول بین مجموعة من األقران.

ركز على واحدة  من أھم القضایا التي تم اختیارھا في المجموعة، وقم بتیسیر  إجراء مناقشة بین  المجموعة الكاملة باستخدام.2

"X"المشكلةاستبدلالتالي.السؤالإلىباالنتقالقمالردودوبعداالخروراءواحداألسئلةاطرحالتالیة.السبعةاألسئلة

بالمشكلة المحددة التي ستناقشھا ' في النص أدناه.

موجودة؟Xالمشكلةتكونمتىتعرفكیف.1

اآلخرین).علىتؤثروكیفشخصیاعلیكتؤثركیفیشمل(وھذا؟Xالمشكلةحلفيفعالبشكلتساھمكیف.2

ما الذي یمنعك من القیام بذلك أو اتخاذ ھذه اإلجراءات طوال الوقت؟.3

أوالسلوكیاتھيماالحواجز؟علىوالتغلبمتكرربشكلXالمشكلةحلعلىقادرشخصأيتعرفھل.4

الممارسات التي جعلت النجاح ممكنا؟

ھل لدیك أي أفكار؟.5

ما الذي یجب القیام بھ لتحقیق ذلك؟.6

من نحتاج أیضا للمشاركة بالحل؟.7

العمل الجماعي لممارسة األسلوب ومناقشة التحدیات األخرى

واآلن بعد أن شھدنا طریقة تسمح للمجموعات بتقدیم استراتیجیات الحلول المحتملة لمشكلة مشتركة، سنجتمع في مجموعات صغیرة

.8األولالذھنيعصفنافيتحدیدھاتمالتياألخرىالمشاكللمعالجة

المسرودة.األسئلةمع5الشریحةاعرض.اشخاص)اربعةمنالمجموعةمجموعات(تتالفخمسإلىالكاملةالمجموعةتقسیم.3

اشرح أن كل مجموعة من المجموعات الخمس ستحدد إحدى القضایا التي أثیرت في العصف الذھني األولي للتحدیات. قد.4

یختارون أي مشكلة تعجبھم، حتى لو اختارت مجموعة أخرى الشيء نفسھ.

عنللتحدثخطوات7منمنظمةمناقشةإلجراءدقیقة20لدیھمسیكونلالفكار.وكاتبللمناقشةقائدمجموعةكلوستختار.5

التحدي والتوصل إلى حلول.  وینبغي أن یكون مدون لالفكار مستعدا لتقدیمھ مرة أخرى إلى المجموعة المكتملة.

العودة لللتقدیم



إلىتصللمدةالتحدثیمكنھمالغرفة.مناألماميالجزءفيالمقترحةوالحلولالتحديلمشاركةواحدةمجموعةبدعوةقم.6

دقیقتین

المقترحة.والحلولاختاروهالذيالتحديمجموعةكلتشاركبحیثاألخرىالمجموعاتالىانتقل.7

جلسة عامة

ناقش مع المجموعة الكاملة العملیة والخطوات التالیة.  وتشمل األسئلة المقترحة ما یلي:.8

سمعت العدید من االستراتیجیات المقترحة في ھذه الجلسة – أي منھا ستحاول  تطبیقھ عند العودة إلى  مجتمعك؟ واي منھا●

قد ال یكون مناسب؟ لماذا؟

ھل شعرت بأن مشاكلك المتعلقة بالسالمة قد عولجت؟●

لت إلیھا المجموعة لوضع استراتیجیة لحل● إذا لم یكن األمر كذلك، فكیف یمكنك استخدام ھذه االستراتیجیة التي توصَّ

المشاكل األخرى التي تواجھ العاملین في مجال صحة المجتمع أو حتى المجموعات المجتمعیة؟

كیف اعتمدت على العاملین اآلخرین في مجال صحة المجتمع لمساعدتك في مناقشة المواقف المختلفة وتحلیلھا؟●

كیف ساعدك تحدید مخاوفك المتعلقة بالسالمة على معالجة ھذه المخاوف بشكل أفضل وبطریقة مثمرة●

كیف یمكنك استخدام نھج األسئلة السبعة لحل المشكالت مع التحدیات األخرى والحضور؟●

الختام

 ة.الجلس واختتمالجلسة.لھذهالتعلمأھدافاستعرض.9

جلسة: مناظرة بشأن أخذ اللقاحات

:الوقت المطلوب
دقیقة45وساعة

لمحة عامة عن الجلسة:



یتعلم العاملون في مجال صحة المجتمع في ھذا النشاط من خالل المناظرة، وھي منھجیة قائمة على السلوك. وقد یكون من المتوقع
أن یناقش المشاركون رسمًیا موقًفا ال یؤمنون بھ بالضرورة؛ لالتاحة لھم للوصول الى فھم أفضل للمخاوف التي تساھم في جعل
األفراد یتبنون رأیھم. یتوقع النقاش من الحضور أن یفكروا في  وجھة نظر مختلفة وھي طریقة فعالة لمساعدة الناس على رؤیة

طریقة تفكیر اآلخرین. الغرض منھ ھو وضع الحضور في مواقف قد یشعرھم بعدم االرتیاح إلى حد ما حتى یتمكنوا من ممارسة
االستجابات المناسبة للتحدیات التي قد یسمعونھا عند التحدث إلى المجتمع.

أھداف التعلُّم:
سیتمكن المشاركون النشطون في نھایة ھذه الجلسة من إجاد اآلتي:

توضیح مدى تأثیر التحیُّزات والتصورات الشخصیة على قبول اللقاح وطریقة التعامل معھا كجزء من دورك.●
تحدید المستویات المختلفة لقبول اللقاحات في المجتمع والتعامل مع تلك المستویات، وتطبیق استراتیجیات التواصل والمشاركة●

المجتمعیة المناسبة للتعامل مع مختلف فئات الجمھور المستھدف.
التخطیط للعاملین في مجال صحة المجتمع وتحدید االستراتیجیات الالزمة للحفاظ على سالمتھم البدنیة والنفسیة وسط تفاقم●

الوضع المرتبط بالجائحة.

المواد:
الالفتات الخمس:●

الالفتة أ - فریق اإلیجابیات●
الالفتة ب - فریق السلبیات●
الالفتة ج – بیان المناظرة●
)19كوفید-لقاحأخذیؤیِّدالذي(للفریقنعم-دالالفتة●
)19كوفید-بلقاحالمتعلقةالمخاوفبسببالتطعیمیعارضالذي(للفریقال–ھـالالفتة●
"19كوفید-لقاحأخذبشأنللمناظرةالتوجیھیة"المبادئالفتة●
شریط●
عداد تنازلي كبیر یمكن للجمیع رؤیتھ. ویمكنك أیًضا استخدام ساعة إیقاف عبر اإلنترنت●

-)http://www.onlinetimer-stopwatch.com/countdown(/عرضبجھازالمتصلالكمبیوترعلىLCD.

التحضیر
o.اطبع نسخة واحدة من الفتات الحروف الخمس المختلفة
o19كوفید-لقاحأخذبشأنللمناظرةالتوجیھیة"المبادئالفتةمنواحدةنسخةاطبع."
o.ضع الفتات "اإلیجابیات" و"السلبیات" على الحائط في جوانب الغرفة المختلفة
o.إخالء وسط الغرفة من المقاعد والمكاتب

مقدمة:



ف١ مالجلسة.لھذهالتعلمبأھدافالمشاركین-عرِّ الجلسةھذهستساعدھموكیففیھا،المقررةاألنشطةعنللغایةموجزةلمحةوقدِّ
على تحقیق األھداف المنشودة بصورة أفضل.

ح٢ الذيالشخصمكانأنفسھمیضعواأنعلىلمساعدتھمتعلیمیةاستراتیجیةبوصفھاالمناظرةیستخدمسوفالدرسھذاأن-وضِّ
یعتنق وجھة نظر مختلفة. ولیس الغرض من ذلك تشكیك أنصار اللقاحات في اللقاحات، بل مساعدتھم على اكتساب فھم أفضل

لألسباب التي تجعل أفراد المجتمع المترددین في أخذ اللقاحات والمعارضین لھا یتخذون ھذا الموقف. ومن خالل فھم األسباب التي
تجعل الناس یتخذون ھذا الموقف بصورة أفضل، یمكن للعاملین في مجال صحة المجتمع توضیح األساس المنطقي الذي یجعل لقاح

والعالمیة.والوطنیةالمحلیةالمستویاتعلىالجائحةإلنھاءضروریةاستراتیجیة19كوفید-

حاالستعداد.نطاقعبراللقاحأخذفيالترددبمستویاتالمتعلقةالمعلوماتلتنشیط٦١الشریحة-اعرض٣ تریدأنكللمجموعةووضِّ
معرفة آرائھم ووجھات نظرھم الشخصیة الحالیة في جمیع مستویات التردد في أخذ اللقاح.

الحوائط.علىالمثبَّتةالالفتاتإلى-وأِشر٤

األولىالصفوففيیكونواأنفيیرغبونالذینأو19كوفید-لقاحتلقواالذینلألشخاصمخصصة"اإلیجابیات"الفتةأن-اذكر٥
توافره.عند19كوفید-لقاحلتلقي

علیھ.الحصولیعتزمونالالذینأواللقاحعلىالحصولفيالمترددینلألشخاصمخصصةالسلبیات"الفتةأن-واذكر٦

ح٧ القیمتین.ھاتینبینوجودھممكانأو19–كوفیدلقاحضداومعكانوااذاماموقفھمتحدیدمنھمتریدأنك-وضِّ

تحدیدخاللمنالموقفینبینالقیمة"،"لخطإنشائھمأثناءوفيمناسبة.بطریقةأنفسھموترتیبالتنظیمفيالشروعمنھم-اطلب٨
موقعھما على طیف تردد / قبول اللقاح.

یكونبحیثو"السلبیات""اإلیجابیات"عالمتيبینواحدمستقیمخطفيأنفسھملترتیباآلخرینمعالتحدثعلیھم-یجب٩
مباشرًة."اإلیجابیات"الفتةأمام19-كوفیدضدالتطعیمعلىحرًصااألكثرالشخص

اآلخرینمعالتحدثالمشاركینجمیععلىیجبمباشرة."السلبیات"الفتةأمام19–كوفیدلقاحبشدةیرفضالذيالشخصیكون
لتحدید موقعھم في ھذا الطیف مقارنة بالمشاركین اآلخرین وجمیعھم یصطفون وفًقا لمعتقداتھم.

أنھممنالتأكدعلىحولھممناألشخاصوكذلكالموضوعحولالمختلفیناألشخاصعشوائيبشكلحثللخط،تشكیلھم-أثناء١٠
في المكان الصحیح.



سیتمكنونوأنھمالقبول/الترددنطاقینعكسھذهالمجتمعصحةمجالفيالعاملینغرفةحتىأنھوضحالخط،تشكیل-بمجرد١١
قریًبا من سماع المزید عن وجھات النظر األخرى.

تعیین مواقف المناظرة

المنتصف.فيالمجموعةستقسمأنكاآلن-إشرح١٢

م١٣ النصفمنواطلباإلیجابیات.فریقبوصفھمالغرفةجوانبأحدفيالجلوسالمشاركیننصفمنواطلبنصفینإلىالخط-قسِّ
اآلخر الجلوس في الجانب اآلخر من الغرفة بوصفھم فریق السلبیات.

نظروجھةمنالقضیةیرواأنالمجتمعصحةفيللعاملینبالنسبةالمھمومنللغایةعاطفيموضوعاللقاحقبول/ترددأن-اشرح١٤
أخرى. لذلك، سیتعین علیھم اآلن الجدال من أجل وجھة نظر ال یؤمنون بھا شخصًیا.

و"السلبیة"."اإلیجابیة"الفتاتموضعبتبدیلاآلنستقوملكنكالغرفة،فيمكانھمفيالبقاءالجمیععلى-یجب١٥

ح١٦ یقفونالتيالالفتةإنال.أم19كوفید-لقاحعلىالجمیعیحصلأنینبغيكانإذامابشأنمناظرةإلجراءسیتجھزونأنھملھم-وضِّ
تحتھا اآلن ھي الموقف الذي یجب أن یدافعوا عنھ في النقاش.

قد یصبح الناس عاطفیین جًدا عندما ُیطلب منھم الدفاع عن وجھة نظر ال یؤمنون بھا شخصًیا. اشرح أن الھدف من الجلسة ھو مساعدتھم
على رؤیة المشكالت من وجھة نظر اآلخرین حتى یتمكنوا من الوصول إلى جمیع أعضاء المجتمع.

دعونا نستعد للمناقشة

ھو:سیناقشونھالذيالبیانأنوقل"اإلیجابیات"Cاالفتةارفع-١٧

ومجتمعھمأنفسھملحمایة19–كوفیدلقاحعلىالحصولالجمیععلىیجب
الصق بیان النقاش في مقدمة الغرفة.

النقاش:خطوات-١٨
منبالقرب(نعم)"د"الالفتةضعتوفره".فور19كوفید-لقاحعلىالجمیعحصول"ضرورةعناإلیجابیاتفریقسیدافع●

مكان جلوس الفریق.
سیعارض فریق السلبیات "ضرورة حصول الجمیع على اللقاح بسبب المخاوف". ضع الالفتة "ھـ" (ال) بالقرب من مكان●

جلوس الفریق.

مرحلة.كلوصفمعالمناقشةإجراءكیفیةحولعامةنظرةلشرح٦الشریحة-اعرض١٩



ح-٢٠ الحجج.منمجموعةلتجھیزدقیقة15فرقھمفيلھمسیتاحأنھلھموضِّ

المناظرة.طوالتغییردونالممثالنھذانوسیظلاآلخر.الفریقمناالثنینالممثلینلمناظرةاثنینممثلینفریقكل-وسیختار٢١
سیدعم أعضاء الفریق اآلخرون خالل جوالت اإلعداد.

والمراجعة.المناقشةبقواعدالخاصةاإلرشاداتمع٧الشریحةاعرض-٢٢

ااسألللجمیع،واإلجراءاتالقواعدتتضحوعندما-٢٣ أسئلة.أيھناككانتإذاعمَّ

التحضیر
للتحضیر.دقیقة15لدیھمللمناقشة.التحضیرفيتبدأالفرقدع،جاھزینالجمیعیكونعندما

الغرفة.مقدمةفيمقاعدأربعةضعدقیقة،15ُمضيبعد●
ادع ممثلین اثنین من كل فریق إلى التقدم والجلوس. ویمكنھم إحضار قلم رصاص وورقة فارغة إلى جانب المالحظات التي●

سجلوھا.
متبقیة.أسئلةأيعنوأجب.٨الشریحةفيالواردالنحوعلىجولةلكلالمخصَّصوالوقتاإلجراءراجع●

عرض النقاط
بما أن الفرق على وشك البدء، یجب على المدرب تسجیل البیانات التي یعرضھا المتناظرون بوصفھا حقائق والتي قد یتعیَّن التحقق
منھا في وقت الحق ومناقشتھا مع المجموعة لتجنب أي التباس. فعلى سبیل المثال، قد یزعم أحد المتناظرین أن التطعیم خطر على

المرأة الحامل. ویجب على المدرب تسجیل مثل ھذه البیانات وتناولھا بالنقاش بعد المناظرة.
3علىالمؤقتواضبطاإلیجابیات.لفریقالبدءإشارةدقائق.أعِط3لمدةالمؤقتاضبطجاھزین،الفریقینكالیكونعندما●

دقائق.
دقائق.3بعدیتوقفواأنوأخبرھم●
دقائق.3علىأخرىمرةالمؤقتواضبطالسلبیات.لفریقمباشرًةذلكبعدالبدءإشارةأعِطثم●
دقائق.3بعدیتوقفواأنأخبرھم●

النقاش الجماعي والتحضیر
سیتاح لكل فریق اآلن دقیقة ونصف للمناقشة فیما بینھم واالستعداد للجولة التالیة لنقد النقاط التي عرضھا الفریق اآلخر. اضبط

المؤقت على دقیقة ونصف.

نقد النقاط



أخِبر فریق اإلیجابیات، بعد ُمضي دقیقة ونصف، بأن ینقدوا النقاط التي عرضھا فریق السلبیات في الجولة األخیرة. واضبط●
دقائق.3علىالمؤقت

دقائق.3بعدیتوقفواأنوأخبرھم●
3علىالمؤقتواضبطاألخیرة.الجولةفياإلیجابیاتفریقعرضھاالتيالنقاطینقدوابأنالفورعلىالسلبیاتفریقأخِبر●

دقائق.
دقائق.3بعدیتوقفواأنوأخبرھم●

النقاش الجماعي والتحضیر
مھ الفریق اآلخر. سیتاح لكل فریق اآلن دقیقة ونصف للمناقشة فیما بینھم واالستعداد للجولة التالیة حیث سیردون على النقد الذي قدَّ

اضبط المؤقت على دقیقة ونصف.

الرد على النقد
مھ فریق السلبیات في الجولة األخیرة.● أخِبر فریق اإلیجابیات، بعد ُمضي دقیقة ونصف، بأن یردوا على النقد الذي قدَّ

دقائق.3علىالمؤقتواضبط
دقائق.3بعدیتوقفواأنوأخبرھم●
مھ فریق اإلیجابیات في الجولة األخیرة. واضبط المؤقت على● أخِبر فریق السلبیات على الفور بأن یردوا على النقد الذي قدَّ

دقائق.3

النقاش الجماعي والتحضیر
النھائیة.حجتھلتحضیرونصفدقیقةاآلنفریقلكلوسیتاحیتوقفوا،أندقائق3بعدأخبرھم●
الحجج النھائیة●
أخِبر فریق اإلیجابیات، بعد ُمضي دقیقة ونصف، بتقدیم حجتھم النھائیة. واضبط المؤقت على دقیقة واحدة.●
وأخبرھم أن یتوقفوا بعد دقیقة واحدة.●
أخِبر فریق السلبیات على الفور بتقدیم حجتھم النھائیة. واضبط المؤقت على دقیقة واحدة.●

مناقشة
من المھم متابعة المناقشة بمناقشة مناسبة الستیعاب ما تمت مناقشتھ والعواطف التي ظھرت خالل الجلسة..1
م نقاًشا على مستوى المجموعة بالكامل لمساعدتھم على مناقشة ما یشعرون بھ بعد المناظرة..2 حنظِّ أن یشعروا ببعضومن المرجَّ

.ھذا یعني أننا نتحدى االعتقاداتاإلحباط، ویعانوا من بعض االلتباس في الفھم، ویرغبوا في طرح العدید من األسئلة.

ویمكن أن تصبح المناظرات عاطفیة للغایة، لذا من المھم إجراء نقاش مع المجموعة بعد ذلك. ویمكن أن تشمل األسئلة:
ھل لدیك اآلن رأي مختلف عن وجھات النظر التي یعتنقھا اآلخرون بشأن أخذ اللقاح والتردد فیھ؟●
ح مدى اختالف رأیك.● وضِّ



ما األمور الجدیدة التي سمعتھا وكانت جدیدة وغریبة وغیر متوافقة معك؟●
ى أي شيء في المناظرة إلى تغییر رأیك؟● ربما سمعت العدید من ھذه األمور من قبل، ولكن ھل أدَّ
كیف یمكن لھذه الجلسة مساعدتك بصورة أفضل في التعامل مع مخاوف أفراد المجتمع؟●
إذا كنت متردًدا بشكل شخصي في أخذ اللقاح قبل ھذا التمرین، فھل غیَّرت رأیك بعده؟●
ربما تكون قد بدأت في تكوین رأي قوي للغایة بشأن الموقف الذي تم تكلیفك بالدفاع عنھ، حتى لو لم تصدقھ شخصًیا. ھذا●

تأثیر شائع ومن المھم التعرف علیھ عندما یناقش العاملون في مجال صحة المجتمع موضوعات حساسة أو عاطفیة، بما في
ذلك التردد / القبول بشأن اللقاح.

الختام
راجع أھداف الجلسة. وأجب عن أي أسئلة متبقیة.



فریق االیجابیات

PRO

19–كوفیدلقاحعلىالحصولأرید
بمجرد توفره.



فریق السلبیات

CON

لدي بعض المخاوف بشأن لقاح
19–كوفید



موضوع المناظرة

19-كوفیدلقاحعلىالجمیعیحصلأنیجب

لحمایة أنفسھم ومجتمعھم.



نعم

یجب أن یحصل الجمیع على لقاح

ممكنوقتأقربفي19–كوفید



!كال
ال یجب أن یحصل أحد على

.19-كوفیدلقاح



COVID-19لقاحتناولحولالمناظرةإلدارةإرشادات

• ستحصل الفرق على وقت لالستعداد قبل كل جولة مناظرة.
• یمكن فقط للشخصین الذي تم اختیارھم كممثلین من كل فریق التكلم أثناء المناظرة.

• یجوز ألعضاء الفریق تمریر مالحظات مكتوبة إلى المتحدثین أثناء المناظرة.
• أثناء مناقشة الفریق وفترات اإلعداد، سیجتمع الممثلون مع فریقھم للتخطیط للجولة التالیة للمناظرة. یتم تشجیع

الحدیث والمناقشة!
سوف یتم تنظیم المناظرة على النحو التالي:

الوقتالفریقالنشاط

15دقیقةالفریقین.التحضیر1

2. االیجابیاتفریقنظروجھةتقدیم
االیجابیاتفریق

PRO
3دقائق

3. السلبیاتفریقنظروجھةتقدیم
السلبیاتفریق

CON
3دقائق

4. دقائق5الفریقینالحججتحضیروالفریقمناقشات

5. السلبیاتفریقنظروجھةنقد
االیجابیاتفریق

PRO
3دقائق

6. االیجابیاتفریقنظروجھةنقد
السلبیاتفریق

CON
3دقائق

7. 2دقیقةالفریقینالحججتحضیروالفریقینمناقشات

8. السلبیاتفریقنقدعلىالرد
االیجابیاتفریق

PRO
3دقائق

9. االیجابیاتفریقنقدعلىالرد
السلبیاتفریق

CON
3دقائق

10. 2دقیقةالفریقینالحججتحضیروالفریقینمناقشات

11. االیجابیاتلفریقالنھائیةالحجة
االیجابیاتفریق

PRO
1دقیقة

12. 1دقیقةالسلبیاتفریقالسلبیاتلفریقالنھائیةالحجة



CON

لعب األدوار - العقبات المتعلقة بالبنیة األساسیةجلسة:

الوقت المطلوب:
ساعة ونصف

لمحة عامة عن الجلسة:
یتیح ھذا التدریب التمثیلي للمشاركین استكشاف سیناریوھات العقبات المختلفة المتعلقة بالبنیة األساسیة ووضع نماذج لكیفیة تخطیط

العاملین في مجال صحة المجتمع للتعامل مع ھذه التحدیات في ظل القواعد والمعاییر االجتماعیة والثقافیة.

أھداف التعلُّم:
سیتمكن المشاركون النشطون في نھایة ھذه الجلسة من إجادة اآلتي:

تحدید المستویات المختلفة لقبول اللقاحات في المجتمع والتعامل مع تلك المستویات، وتطبیق استراتیجیات التواصل●

والمشاركة المجتمعیة المناسبة للتعامل مع مختلف فئات الجمھور المستھدف.

الوقوف على العقبات المتعلقة بالبنیة األساسیة وعوامل التمكین والتعامل معھا من أجل تمكین مجتمعك من الوقایة من●

لھ.والتصديواكتشافھ19كوفید-مرض

وضع استراتیجیات لتحدید الوكاالت المعنیة بالصحة واآللیات القائمة المعنیة بالتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعیة●

وربطھا باالحتیاجات والقدرات المجتمعیة.

األدوات:
ألواح ورقیة قالبة●

التحضیر:
تحضیر اثنین من األلواح الورقیة القالبة على النحو التالي:●

فارغةA4صفحات●



أقالم●

اإلجراءات
الجلسة.ھذهفيالواردةلألنشطةموجزعرضجانبإلىالتعلمأھداف-اعرض١

ح٢ صحةمجالفيالعاملونیواجھھاقدالتيلألدوارالتمثیلیةالتدریباتبعضممارسةفيالیومتجربةسیخوضونأنھملھم-وضِّ

المجتمع فیما یتعلق بعقبات البنیة األساسیة، وكیفیة التعامل مع ھذه التحدیات.

الشریحة:فيالواردالفیدیومقطعاعرضأوالتالیةالقصةالمجموعةعلى-اقرأ٣

قصة مایا – العاملة الصحیة في قریة صغیرة

مجتمعھاأفرادتھیئةإلىكللدونوتسعىالموثوقین.المجتمعأفرادأحدوھيصغیرة.قریةفيالمجتمعصحةمجالفيمایاتعمل

أنتعلمانھاعلیھا.ُیعرضعندمااللقاحعلىللحصولاستعدادھاعنبانتظاموُتعِربببطء.توافرهزیادةمع19كوفید-لقاحلقبول

بمجرداللقاحعلىالحصولیمكنھمنأولویاتلتحدیدواضحةسیاسةھناكأنیبدووالاآلنحتىواسعنطاقعلىمتاًحالیساللقاح

علىجًداخطیرCOVIDبعدوىاإلصابةخطرأنتعلملكنھاالتطعیماتحولالمجتمعفيوصمھناكأنأیًضاتعلموإنھاتوفره.

مجتمعھا وعلیھا نشر التوعیة وحث المجتمع على تقبل اللقاح.

یرتبطقدالذيالخطربكثیرتفوق19بكوفید-لإلصابةمخاطرأيوأناللقاحمأمونیةعنمجتمعھاأفرادمعمایاتحدثتوقد

وبدءاللقاحوصولبشأنالمستجداتآخرعلىبإطالعھموعدتوقدمعھا،متفقونالناسمنالعدیدأنوتشعراللقاح.علىبالحصول

زلكنھاواحدالرسائلومحتوى-مجموعةكلیناسببمارسالتھاتعّدوھيتوزیعھ. مجموعةكلمعمختلفةمجاالتعلىتركِّ

مستھدفة.

ماعادًةالمقاطعة،مستوىعلىالصحةمسؤوليأحدجمال،فھذاالصحیة.السلطاتببعضیتعلقمایاتواجھھالذياألكبروالتحدي

ھذاعلىتردكیفمایاتعرفوالذلك،یقولعندمابشدةویضحكاألفارقة.قتلیستھدفوأنھاللقاحبشأناالجتماعاتفي"یمزح"

بأخذه،لبناتھاالسماحأوأخذهتنوياللكنھااللقاح،لتأییدأجًراتتلقىإنھاالصحة،قطاعفيأخرىمسؤولةصفا،وتقولالسلوك.

للمجتمعاتمتاًحااللقاحسیكونمتىتعرفالالصحةوزارةأنأیًضامایاصفاوأخبرتالدم.بجلطاتاإلصابةمخاطربسبب

المحدودة مثل مجتمع مایا، ولكن الوزارة تخبر الناس بأنھم سیتلقون اللقاح قریًبا.

ل إلى بعض الطرق التي یمكن أن تستخدمھا مایا للرد في ھذا الموقف. دعونا نمارس العصف الذھني للتوصُّ



العقبات

اللوحعلىھذهاكتبمایا.عقباتبعضعنالمجموعةاسألواالستراتیجیات،للعقباتالُمعدالقالبالورقياللوح-باستخدام٤

الورقي القالب.

االستراتیجیات

اللوحعلىیليماواكتبالعقبات.ھذهللتغلباستراتیجیاتوضعاآلنمنھماطلبالعقبات،منالعدیدإلىیتوصلواأن-بمجرد٥

الورقي القالب:

ھیا نمارس التدریب التمثیلي

ح٦ األولىالمجموعةإلىوتحتاجاالنعقادوشكعلىاألولىوالجلسةالتمثیلیة.التدریباتمنسلسلةمنستتألفالجلسةأناآلن-وضِّ

من الممثلین. اطلب:

اثنتین من العامالت في مجال صحة المجتمع للتطوع من أجل تمثیل دور مایا في تنفیذ بعض ھذه االستراتیجیات -●

تدریب تمثیلي مع جمال، وتدریب آخر مع صفا.

واطلب عامًال ثالًثا لتمثیل دور جمال.●

واطلب عاملة رابعة لتمثیل دور صفا.●

علىاعرضفعال.بشكلالموقفھذامعمایا،والمجتمع،صحةفيالعاملونبھایتعاملطرقعننبحثأننریدأننا-اشرح٧

اللوح الورقي القالب السمات التي نرید مالحظتھا في إدارة مایا للموقف. اسأل عما إذا كان ھناك معاییر إضافیة یجب أن نبحث عنھا

بینما تدیر مایا ھذه المواقف الصعبة. أضف ھذه إلى الرسم البیاني. اشرح مقیاس "لیكرت" البسیط للتعاسة والحیادیة والسعادة التي

یجب علیھم مراعاتھا أثناء لعب األدوار. أجب عن أي أسئلة قد تطرأ.



سیقولونھماعلىللتدربالغرفةخارجفقطدقائق5لھمسیتاحأنھالتمثیلیةالتدریباتفيالمشاركةعلىوافقواالذیناألربعة-أخِبر٨

ویفعلونھ لتمثیل طریقة رد العاملین في مجال صحة المجتمع من أمثال مایا. وذكِّرھم بأن وظیفتھم ھي تجسید موقف واقعي والمساعدة

ھ بقیة المجموعة بشأن كیفیة الرد. في تقدیم مشھد یوجِّ

التياألخرىالعاملةستضعحینفيجمال،دوریمثلالذيالشخصمعاستراتیجیاتمایادورتمثلالتيالصحیةالعاملة-ستضع٩

تمثل دور مایا استراتیجیات مع َمن تمثل دور صفا. وینبغي أن تشیر كال المجموعتین إلى المحادثة التي جرت للتو لتحدید العقبات

ن على اللوح الورقي القالب. وسیتاح لكل زوج ما یصل إلى خمس دقائق لتمثیل الدور المطلوب، واالستراتیجیات على النحو المدوَّ

ویعقب ذلك انتقادات من المجموعة.

التحضیر للتدریبات التمثیلیة وتوضیح المعاییر

حللتخطیط،الغرفةالمجموعةتغادر-بینما١٠ الصحیة،للعاملةیمكنالتيالطرقعننبحثأننریدالجمھور،بوصفناأننا،وضِّ

مایا، اتباعھا للتعامل مع الموقف بفعالیة.

،٣أو٢أو١قسمكلفيیكتبواأنویجبمتساویة.أقسامثالثةتكونبحیثوطّیھاالورقمنقصاصةأخذالجمھورمن-اطلب١١

مع التأكد من تمییز كل قسم برقم فرید.

المعاییر.لتلكتقییمھمیمثلالذيالرقمبإظھارمنھمكلسیطاَلبمعیاریة،نقطةتستدعيعندماالتمثیلي،التدریب-وبعد١٢

دعونا نرى أحد التدریبات التمثیلیة

الغرفة.یدخلواأناألدوارلتمثیلیستعدونكانواالذیناألربعةالصحیینالعاملینمن-اطلب١٣

نالزوجمن-واطلب١٤ األدوار.تمثیللعرضدقائق5لھموأِتحالبدء.وجمالمایامنالمكوَّ

التمثیلي.التدریبختامیمكنھمحتىلھمالمخصصالوقتانتھاءقبلثانیة30مدتھإنذاًرا-أعِط١٥

یاالذیناالثنینالممثلینعلىالتالیةاألسئلةواطرح"قفوا"،فیھمتناديأنعلیكدقائق،الخمسانقضاء-بعد١٦ العرض:أدَّ



كیف كان شعوركما حیال ذلك األمر؟●

ما الذي وجدتماه سھالً؟●

ما الذي وجدتماه صعًبا؟●

تقییم الطریقة التي اتبعتھا مایا في التعامل مع الموقف األول

ح١٧ الموقف.معالتعاملفيمایااتبعتھاالتيالطریقةاآلنسیقیِّمالجمھورأن-وضِّ

ورقتھممن3أو2أو1األقسامعرضالجمھورمنواطلبالقالب،الورقياللوحعلىالمبیَّنةالمعاییرمنمعیاركلإلى-أِشر١٨

لإلشارة إلى الدرجات التي أعطوھا للمعاییر المحددة. وینبغي أن یكونوا مستعدین لتوضیح ردودھم.

دعونا نرى التدریب التمثیلي التالي لدور مایا

نالثانيالزوج-ادع١٩ األدوار.تمثیللعرضدقائق5لھموأِتحالتمثیلي.التدریبلممارسةوصفامایامنالمكوَّ

التمثیلي.التدریبختامیمكنھمحتىلھمالمخصصالوقتانتھاءقبلثانیة30مدتھإنذاًرا-أعِط٢٠

یاالذیناالثنینالممثلینعلىالتالیةاألسئلةواطرح"قفوا"،فیھمتناديأنعلیكدقائق،الخمسانقضاء-بعد٢١ العرض:أدَّ

كیف كان شعوركما حیال ذلك األمر؟●

ما الذي وجدتماه سھالً؟●

ما الذي وجدتماه صعًبا؟●

تقییم الطریقة التي اتبعتھا مایا في التعامل مع الموقف الثاني

ح٢٢ الموقف.معالتعاملفيمایااتبعتھاالتيالطریقةاآلنسیقیِّمالجمھورأن-وضِّ

ورقتھممن3أو2أو1األقسامعرضالجمھورمنواطلبالقالب،الورقياللوحعلىالمبیَّنةالمعاییرمنمعیاركلإلى-أِشر٢٣

لإلشارة إلى الدرجات التي أعطوھا للمعاییر المحددة. وینبغي أن یكونوا مستعدین لتوضیح ردودھم.

جلسة عامة



یلي:ماالمقترحةاألسئلةوتشملموجزة.معلوماتاستخالصعامة/جلسةجلسة-اعقد٢٤

ما العقبات التي واجھتكم في كال التدریبین التمثیلیین؟.1

ما ھي االستراتیجیات األكثر فعالیة؟ ولماذا؟.2

ما االستراتیجیات التي قد ال تكون بنفس القدر من الفعالیة؟.3

ما االستراتیجیات األخرى التي یمكن استخدامھا؟.4

ما العقبات األخرى التي یمكنكم التفكیر فیھا والتي یمكن أن یتوقعھا العاملون في مجال صحة المجتمع من النُُّظم.5

التي تھدف إلى دعم حمالت التطعیم؟

العقبات األخرى في التدریب التمثیلي

ح،٢٥ مجالفيعاملینبصفتھممھاراتھملممارسةفرصةاآلنلھمستتاحالمتدربینبقیةأنالقالب،الورقيباللوحمستعیًنا-وضِّ

صحة المجتمع أو سیكونون قادرین على نقد مھارات اآلخرین في التعامل مع بعض ھذه التحدیات اإلضافیة.

مجموعاتھم:فيیليبماوسیقومونأشخاص.ثالثةمنمنھاكٌلیتكونمجموعات،تشكیلالجمھورأفرادجمیعمن-اطلب٢٦

اختیار عقبة أو عقبتْین من العقبات المحددة.●

تحدید َمن سیكون العامل الصحي، وَمن سیكون الشخص الذي یمثل البنیة األساسیة أو األمم المتحدة أو الوزارة، وَمن●

سیكون المراقب.

تخصیص بضع دقائق لمناقشة حوار یواجھ فیھ العامل في مجال صحة المجتمع عقبة، ثم یجب علیھ التصدي للمخاطر أو●

التخفیف من حدتھا. ویخطط األشخاص الثالثة في المجموعة إلجراء حوار لمدة خمس دقائق.

وبعد انقضاء الخمس دقائق، ستشارك كل مجموعة مع مجموعة أخرى على األقل.●

oسیمارس العامل في مجال صحة المجتمع والشخص الذي یمثل البنیة األساسیة في إحدى المجموعات نشاط

التدریب التمثیلي أمام المجموعة الثنائیة األخرى. وسیقدم المراقبان تعقیباتھما بعد خمس دقائق باستخدام المعاییر

المبیَّنة على اللوح الورقي القالب.

oنة من العامل في مجال صحة المجتمع وممثل البنیة األساسیة نشاط التدریب وستمارس الثنائیة الثانیة المكوَّ

التمثیلي أمام المجموعة الثنائیة األخرى. وسیقدم المراقبان تعقیباتھما بعد خمس دقائق.

جلسة عامة

وناقش:دقیقة30بعدأخرىمرةمًعابالكاملالمجموعة-اجمع٢٧

كیف كان شعوركم حیال ذلك األمر؟ ما الذي وجدتموه سھال؟ ما الذي وجدتموه صعًبا؟●



ما ھي االستراتیجیات الجدیدة التي تعلمتموھا حول المناصرة، والتواصل، والتعبئة االجتماعیة، والتواصل بشأن المخاطر●

والسالمة، والمشاركة المجتمعیة، والتدریب؟

ما ھي االستراتیجیات التي من المحتمل أن تطبقھا بنفسك؟●

ھل ھناك عوامل أخرى سبق ذكرھا وترید تناولھا؟●

الختام

راجع أھداف الجلسة. وأجب عن أي أسئلة متبقیة.

ھل لدیك مزید من الوقت؟

إذا كان لدیك وقت، أو إذا كنت ترید سیناریو مختلًفا/بدیالً، فاستخدم السیناریو التالي، إما حفز المشاركین على سیناریو بدیل

یرغبون في القیام بھ أو قم باستخدام السیناریو أدناه:

قصة محمد – أحد قادة المجتمع المؤثرین

محمد حسن ھو أحد قادة المجتمع المؤثرین في مجتمع األنبار في أحد البلدان في الشرق األوسط. وشھد ھذا المجتمع في اآلونة

الحكومةوتود.19كوفید-أنھعلىالخبراءحددهمابسببوالوفیاتالمستشفیاتدخولوحاالتاإلصاباتفيزیادةاألخیرة

تطعیم أفراد المجتمع، بالتعاون مع الجھات المعنیة، باعتبار ذلك أحد تدابیر الوقایة، باإلضافة إلى التدابیر األخرى الجاري

تطبیقھا. وتوجد معارضة كبیرة ألخذ اللقاحات في المجتمع وال یوجد حالًیا لقاح كاٍف لتلبیة جمیع االحتیاجات وال توجد عملیة

تسجیل ، بمجرد توفر اللقاحات.

طورتھااألدویةشركاتألنالعقمإلىتؤديأنویمكنمأمونةغیر19كوفید-لقاحاتأنمحمدمثلالمؤثروناألعضاءویرى

المعدنیةوالمكمالتللفیتامیناتویمكن،19كوفید-بمرضإصابتھإلىستؤدياللقاحاتإنویقولالمال،لكسببسرعة

العامةاألماكنإغالقعلىاالعتمادأنأیًضاویعتقدون.19كوفید-فیروسمنالشفاءتحقیقحال،أيفيالمحلیة،واألعشاب

والتجاریة على نطاق واسع من خالل أوامر/تدابیر "اإلقامة في المنزل" أو "المكوث في المكان" أو "اإلغالق" إلنفاذ المبادئ

التوجیھیة للتباعد الجسدي سیساعد على إبطاء انتشار الفیروس.

وقد أوكل إلیك ، بصفتك أحد العاملین في مجال صحة المجتمع، مھمة تصمیم خطة لتحقیق الطلب السریع التي تشمل: الدعوة،

واالتصاالت، والتعبئة االجتماعیة، واإلبالغ عن المخاطر والمأمونیة، والمشاركة المجتمعیة، والتدریب؛ لغرس الثقة في لقاحات

علیھا.والطلبقبولھاوتعزیز19كوفید-



الختام

راجع أھداف الجلسة. وأجب عن أي أسئلة متبقیة.



جلسة: لعبة أعطني اللقاح

:الوقت التقدیري
دقیقة30ساعة

:لمحة عامة عن الجلسة
یتمثل الغرض من اللعبة في معرفة الصعوبات المالیة والبدنیة والنفسیة والعاطفیة التي من المحتمل أن یواجھھا الشخص إذا رفض

أخذ اللقاح.

ھدف اللعبة:
الوصول إلى خط النھایة بنجاح بوجود ما ال یقل عن دوالر صحي (د.ص) واحد لدى أحد المشتركین في "البنك".

أھداف التعلُّم:
سیتمكن المشاركون النشطون في نھایة ھذه الجلسة من إجادة اآلتي:

توضیح مدى تأثیر التحیُّزات والتصورات الشخصیة على قبول اللقاح وطریقة التعامل معھا كجزء من ددورھم)1

الفعال.

تحدید المستویات المختلفة لقبول اللقاحات في المجتمع والتعامل مع تلك المستویات، وتطبیق استراتیجیات)2

التواصل والمشاركة المجتمعیة المناسبة للتعامل مع مختلف فئات الجمھور المستھدف.

الوقوف على العقبات المتعلقة بالبیئة المحیطة وعوامل التمكین والتعامل معھا من أجل تمكین مجتمعك من الوقایة)3

لھ.والتصديواكتشافھ19كوفید-مرضمن

التخطیط للعاملین في مجال صحة المجتمع وتحدید االستراتیجیات الالزمة للحفاظ على سالمتھم البدنیة والنفسیة)4

وسط تفاقم الوضع المرتبط بالجائحة.

وضع استراتیجیات لتحدید المؤسسات المعنیة بالصحة واآللیات القائمة المعنیة بالتواصل بشأن المخاطر)5

والمشاركة المجتمعیة وربطھا باالحتیاجات والقدرات المجتمعیة.

محتویات مجموعة أدوات اللعب:

إرشادات الالعبین●

لوحة لعبة أعطني اللقاح●

مكعب نْرد كوفید سداسي الجوانب●



قطع بیادق لالعب / األحجار / القطع النقدیة●

الدوالرات الصحیة او ورقة كشف حساب مصرفي لكل مجموعة●

مجموعة واحدة من بطاقات اللعب●

فیما یلي طریقة تحضیر كل مجموعة من أدوات اللعب

تحضیر األداةاألدوات

جھِّز نسخة واحدة لكل أربعة العبین.لوحة اللعب

جھِّز نسخة واحدة لكل أربعة العبین.مكعب نْرد

جھِّز نسخة واحدة لكل أربعة العبین.إرشادات اللعبة

یمكن تعدیل البطاقات األربع النھائیة بما یناسب وضعك.بطاقات اللعب

"سیئة"و"جیدة"بسلوكیاتملؤھاویمكنفارغةاألخیرةاألربعةالبطاقات

اختیاركمن .

د عدد الخانات التي یمكنك التراجع وفًقا لھا و/أو سدد ن سلوكْین سیئْین وحدِّ دوِّ

د عدد الخانات التي یمكنك التقدم ن سلوكْین جیدْین وحدِّ دوالرات صحیة، ولماذا.  ودوِّ

وفًقا لھا و/أو سدد دوالرات صحیة، ولماذا.

جھِّز نسخة واحدة من مجموعة البطاقات لكل أربعة العبین.

قُص البطاقات. وَضعھا في مظروف.

اطلب من الالعبین تجھیز قطعة الستخدامھا كبیدق ، على سبیل المثال حجر، أو قطعةقطع البیادق

نقدیة، أو كرة من الورق.

ضع جمیع األدوات في ظروف أو حقیبة. وجھِّز مجموعة لوازم لعبة واحدة لكلمظروف/حقیبة

أربعة العبین.

ر لتجمیع مجموعة أدوات لعبة اعطني اللقاح إرشادات الُمیسِّ



من السھل تجھیز مجموعات إضافیة من أدوات اللعب الستخدامھا مع مجموعات مجتمعیة أكبر. ولتجھیز مجموعات إضافیة، یمكنك

القیام بما یلي لكل مجموعة أدوات لعب إضافیة ترید تجھیزھا:

ل تدبیس األوراق مًعا.● اطبع وثیقة "إرشادات الالعبین". ومن المناسب طباعتھا باألبیض واألسود. وُیفضَّ

اطبع وثیقة "لوحة لعبة أعطني اللقاح".●

اطبع وثیقة "نموذج مكعب النرد". ومن المناسب طباعتھا باألبیض واألسود. واتِبع اإلرشادات الواردة في النموذج لتصمیم●

مكعب النرد.

قطع بیادق الالعبین - یمكن استخدام أي مجموعة من العناصر باعتبارھا بیادق: القطع النقدیة، واألصداف، واألحجار،●

ومشابك الورق. ومیِّز كالً منھا بلون أو شكل معیَّن.

اطبع نسخة من كشف الحساب المصرفي لكل مجموعة.●

افتح وثیقة "بطاقات اللعب". واطبع مجموعة واحدة من بطاقات اللعب. وقُص كل بطاقة من البطاقات.●

جّمع جمیع القطع في كیس أو صندوق. وَضع علیھا لصاقة "مجموعة أدوات لعبة أعطني اللقاح".●

كیف یمكننا تشجیع المزید من المدخالت من المشاركین في النھایة، ھل یمكن لكل منھم أن یأتي بمحتوى من بطاقة أو بطاقتین

للعبة تتكیف مع سیاقھم بمجرد فھمھم للعبة وتشغیلھا؟ ما الذي یمكن أن یوصوا بھ لجعل اللعبة أكثر فعالیة مع مجتمعاتھم؟

ر: إرشادات الُمیسِّ

قل:الجلسة.فيبالمشاركین-رحب١

تكالیفدفعإلىیضطرونعندماالفقربراثنفيالناسمالیینویقععام.كلدخلكمنالكثیر19كوفید-یقتطعأنیمكن

الرواتبأواألجورمنالصحیةالرعایةتكالیفوتنشأ.19كوفید-مرضبسببالخاصةنفقتھممنالصحیةالرعایة

الضائعة عندما یصاب األفراد بمرض ال یستطیعون التعامل معھ، أو عندما یدفعون رسوم الطبیب أو العیادة، أو اإلقامة في

المستشفى، أو الدواء، أو غیر ذلك من التكالیف. وإذا لم تكن قد تكبدت بعد ھذه التكالیف وشاركت في عوامل خطر اإلصابة

حفمناللقاح،أخذرفضأویدیكغسلعدمأوالجسديالتباعدعدمأوالكماماتارتداءعدممثل19بكوفید- أنالمرجَّ

تتكبد ھذه التكالیف یوًما ما قریًبا.

من19-كوفیدمنأنفسھمیحمونالالذینحولنامناآلخرینفإنآمنة،سلوكیاتنمارسعندماحتىأنھأیًضانعلم

خالل ارتداء األقنعة والتطعیم والتباعد الجسدي یمكن أن یكون لھم تأثیر على صحتنا. إنھم یعرضوننا للخطر ویكلفوننا

المال إذا أصبنا بالعدوى. سنرى أنھ بینما نحاول أحیاًنا القیام بأكثر السلوكیات أماًناً مثل أخذ یوم إجازة من العمل عندما ال

نشعر بأننا على ما یرام حتى ال ُیصاب اآلخرین بالعدوى ، فال یزال بإمكاننا أن نتأثر سلًبا بفقدان أجر یوم عن ذلك الیوم

المرضي.



في ھذه اللعبة، سنرى كیف أن ممارسة السلوكیات الوقائیة الصحیحة ال تزال مھمة في الحفاظ على نفسك ومجتمعك

علىالنھایةوفيجسمك،على19-كوفیدیؤثرأنیمكنكیفمعرفةفيلمساعدتكالتكالیفعلىنظرةنلقيدعناجیًدا.

نفقاتك.

العبین.4منھاكٌلتضممجموعاتإلىتقسیمھایمكنككبیرة،مجموعةمعتعملكنت-إذا٢

ح٣ المصرفياختیارمجموعةكلمناطلباللعبة.فيالمشاركةإلىباإلضافةالمصرفي،دورأیًضاسیؤديالالعبینأحدأن-وضِّ

الخاص بھم.

واحدة.مجموعةضمنالمھتمیناألسرةأفرادمنأيمعاللعبیمكنكمنزلیة،زیارةإجراءحالة-وفي٤

ع٥ مجموعة.كلعلىاللعبةأدوات-وزِّ

ألذھانھم.تبادرتأسئلةأیةعنوأِجبمعھم.اإلرشادات-اقرأ٦

اللعبة.للعبدقیقة20المجموعات-امنح٧

تضمن:قداألسئلةاللعبة.ممارسةفيالمجموعةتجربةحولمناقشةأِدراللعبة،انتھاء-وبعد٨

ما الذي أعجبك في اللعبة؟●

ما الذي أحبطك في اللعبة؟●

َمن فاز؟  كیف فاز؟●

من مات في بدایة اللعبة؟  ماذا حدث؟●

من انتھى بھ المطاف بالحصول على أكبر قدر من المال؟●

من انتھى بھ المطاف بالحصول على أقل قدر من المال؟●

حإضافي؟جھدبذل19كوفید-منالوقایةسلوكیاتاتباعیستحقھل● إجابتك.وضِّ

؟19كوفید-منالوقایةتدابیراتخاذبعدمالمرتبطةالتكالیفھيما●





























إرشادات الالعبین:

الخانات.من26مناللعبلوحةوتتكوناللوحة.افتح.1

یصل عدد كل مجموعة إلى أربعة العبین. وتختار كل مجموعة العًبا یحتفظ أیًضا بكشف الحساب المصرفي لالعبین..2

یختار كل العب بیدًقا..3

المصرفي.الحسابفيصحّیًادوالًرا25قدرهائتمانعلىالعبكلویحصل.4

ضع مجموعة بطاقات اللعب بجوار اللوحة..5

ح أن جمیع الالعبین سیبدأون من خط البدایة. وبالنسبة إلى الجولة المقبلة وجمیع الجوالت الالحقة، یدیر الالعب مكعب.6 وضِّ

ك البیدق بعدد الخانات الذي یشیر إلیھ الرقم الظاھر على النرد. والرقم الذي یشیر إلیھ النرد بعد تدویره ھو الرقم النرد ویحرِّ

ك بیدقھ بعدد الخانات الصحیح، ثم یلتقط بطاقة ویقرأھا. المواجھ ألعلى. وعندما یحین دور الالعب، یحرِّ

یقرأ الالعبون البطاقة بصوت مرتفع، ویتبعون اإلرشادات المبیَّنة على البطاقة التي التقطوھا..7

أ-إذا كان علیھم دفع دوالرات صحیة، سُیخَصم المال من حسابھم المصرفي.

ب-فإذا نفد المال، وجب علیھم أخذ قرض من البنك، وبذلك یكونون في وضع المدین.

م إلى األمام، یجب علیھم تحریك البیدق ولكن ال یجوز لھم ج-وإذا طلبت منھم البطاقة العودة إلى الخلف أو التقدُّ

سحب بطاقة أخرى.  وینتقل اللعب إلى الالعب القادم الذي یأتي دوره.

د-ویتقدم جمیع الالعبین نحو خط النھایة. ولن یخرج الالعب من اللعبة قبل األوان إال بطریقة واحدة؛ أال وھي إذا

معاللعبةمشاھدةالالعبیواصلأنیجبالبیدق،قُتلفإذابیدقھ.قتلوقدقاتل19كوفید-إنتقولبطاقةسحب

بقیة الالعبین.

وإذا احتاج الالعب أثناء اللعبة إلى أموال إلكمال النشاط المبیَّن على البطاقة التي یسحبھا، فیمكنھ الحصول على

قرض بالمبلغ المطلوب من "البنك" عن طریق الخصم من حسابھ المصرفي.  فعلى سبیل المثال، إذا كانت البطاقة

تنص على أنھ یجب علیك دفع دوالرْین صحیْین ولكن لیس لدیك مال، فإن المصرفي الخاص بالمجموعة یضیف

ث كشوفات جمیع الالعبین. دوالرْین صحیْین إلى رصیدك المصرفي وُیحدِّ

وینبغي مواصلة اللعب حتى یعبر أول العب خط النھایة ومعھ ما ال یقل عن دوالر صحي واحد..8



ملخص التدریب

لقد فعلناھا!

الجید.عملھمعلىالمشاركیناشكر.1

التدریبیة.الدورةبدایةفيتقدیمھاتمالتياألھدافراجع.2

أنمنھماطلبتعلیمي.ھدفكلتحقیقفيراحتھمحولمالحظاتتقدیمالمشاركینمنواطلبالتعلمأھدافجمیعراجع.3

یشرحوا بإیجاز كیف حققوا كل ھدف.

فيللعاملین)RCCE(المستجدكورونافیروسضدالتطعیمعلىالتدریبنھایةھذهاكتمل.قدالكاملالتدریبأناشرح.4

مجال صحة المجتمع. اسأل إذا كان ھناك أي أسئلة متبقیة.

التعلم.أھدافحققوابأنھمشعورھمومدىللمادةارتیاحھممدىلقیاسللتقییماستمارتینإكمالاآلنمنھمسُیطلبأنھاشرح.5

األخیرة.الجلسةلھذهالمعدة2والمستوى1المستوىتقییماتمننسخةوزع.6



المرفقات



المستھدفالجمھورفئاتتحلیلأداة:١الملحق

بعد تحدید جمھور المتدربین، ومكان التدریب ومواعیده، من المھم البدء في إعداد المواد التدریبیة الخاصة بذلك الجمھور المحدد

وتكییفھا بما یناسبھ. ویمثِّل كل جمھور من جماھیر المتدربین مزیًجا فریًدا من مختلف الخبرات والمھارات والوظائف واألدوار.

وللتحضیر للتدریب على أفضل وجھ، سیتعیَّن على المدرب تكییف التدریب حسب السیاق وتعدیلھ لیناسب احتیاجات كل فئة من

فئات الجمھور.

وُیعد استقصاء تحلیل فئات الجمھور المستھدف أكثر الطرق كفاءة لتحدید القدرات واالحتیاجات القائمة. ویمكن االطالع على

فيالنظریمكنكمشارك،لكلواسعنطاقعلىمتاًحااإلنترنتكانوإذاالدلیل.ھذامن90الصفحةفيلالستقصاءنموذج

. ویھدف استقصاء تحلیل فئات الجمھورنماذج غوغلأوكوبوملء االستقصاء من خالل إحدى أدوات االستقصاءات مثل

المستھدف إلى مطالبة المشاركین المحتملین المتوقع حضورھم باإلخبار عن  مستوى خبراتھم ومھاراتھم وإلمامھم بكل ھدف من

أھداف التعلم المحددة. ویتیح ذلك للمشاركین اإلشارة إلى أنھم قد یتمتعون بخبرة في بعض المجاالت ولكن قد یشعرون أنھم في

حاجة إلى مزید من التوجیھ أو الممارسة حتى یصبحوا أكثر إلماًما بھذه المھارة أو المعرفة.

ع المیسر تحلیل فئات الجمھور المستھدف، وأن یطلب ملء النموذج قبل أسبوعین على األقل من بدء التدریب. وُیقتَرح أن یوزِّ

تحلیل نتائج تحلیل فئات الجمھور المستھدف

عند الحصول على النتائج، ینبغي القیام باآلتي:

تحدید أھداف التعلم التي حصلت على أدنى درجات الخبرة/المھارة/اإللمام من المشاركین. وھذه ھي األھداف التي)1

الدروسالستھداف10الصفحةفيالواردةالمنھجبخریطةاالستعانةویمكنكجلساتك.فيتحقیقھاستستھدف

التي تخدم ھذه الفئة الفریدة من فئات الجمھور على أفضل وجھ.

م المواد المخصصة)2 تعدیل خطة الجلسة، والنشرات، وشرائح الباوربوینت حسب الضرورة. وعادًة ما ُتصمَّ

للمشاركین لفئات الجمھور المستھدف التي تتمتع بمستوى منخفض من اإللمام بالقراءة والكتابة، ولكن یمكنك

تعدیلھا أو تحریرھا أو تكییف سیاقھا وفًقا الحتیاجات فئة الجمھور المستھدفة.

تحدید ما إذا كان ھناك مشاركون یتمتعون بمھارة كبیرة في مجال معین من مجاالت التدریب. إذ یمكنك التواصل)3

مع ھؤالء األشخاص قبل التدریب ألداء مھام محددة مثل المساعدة في عقد جلسة تدریب لألقران، أو إدارة جلسة

رین لالستعانة بالخبراء الرئیسیین الذین قد نموذجیة، أو قیادة مناظرة.  ویتیح ھذا التدریب العدید من الفرص للمیسِّ

https://kobo.humanitarianresponse.info/accounts/login/?next=/#/
https://www.google.com/forms/about/


یكونون ضمن الجمھور ومساعدة اآلخرین على التعلم منھم، مع إتاحة الفرصة لھم أیًضا لمعرفة جوانب جدیدة من

المحتوى.

تقییم التعلم

یتضمن ھذا التدریب ثالثة مستویات لتقییم التعلم والتدریب. یحتوي كل مستوى على نموذج وإرشادات أدناه حول كیفیة جمع

مالحظات التقییم.

ُیجرى في نھایة معظم الدورات التدریبیة. ویطرح االستقصاء أوھذا ھو مستوى التقییم الذيالمستوى األول من التقییم:

ا إذا كان التدریب قد أعجبھم، أو إذا كانت أي جلسة محددة قد االستبیان أسئلة على المشاركین في نھایة التدریب لالستفسار عمَّ

أعجبتھم أكثر من غیرھا، وما األمور التي یمكن القیام بھا بصورة مختلفة. وھذا مفید وجید لمعرفة جمیع وجھات نظرھم.

وُیجرى المستوى األول من التقییم بعد الجلسة األخیرة من التدریب.

نموذج.علىلالطالع93الصفحةانظر

المشاركین بإجراء تقییم الحق أو ذاتي لمدى قدرتھم علىیطالب ھذا المستوى من التقییمالمستوى الثاني من التقییم:

ر قیاس ذلك من خالل تقییم مكتوب على الرغم من أنھ من المقبول أیًضا إثبات تعلمھم ألھداف التعلم المذكورة. ویمكن للمیسِّ

(والجذاب) إجراء جلسة في نھایة التدریب حیث یستخدم األشخاص بطاقات مرقَّمة أو مالحظات الصقة أو حتى عدد محدد من

التقییم بعدوُیجرى المستوى الثاني مناألصابع المعروضة لإلشارة إلى مدى تعلمھم للمحتوى و/أو زیادة مستوى إلمامھم بھ.

الجلسة األخیرة من التدریب.

نموذج.علىلالطالع95الصفحةانظر

وإذا أكمل المشارك المستویین األول والثاني من التقییم، فسیحصل على شھادة حضور بعد االنتھاء من التدریب في الموقع. انظر

نموذج.علىلالطالع98الصفحة

ن المشاركین من تطبیق ما تعلمونھ في التدریب علىیسعى ھذا المستوى إلى تقییمالمستوى الثالث من التقییم: درجة تمكُّ

عملھم. وُیجرى ھذا التقییم بعد ثالثة أشھر من انتھاء التدریب. وتتیح ھذه األشھر الثالثة للمشاركین الوقت الالزم لتطبیق

ثالثة أشھر منوُیجرى المستوى الثالث من التقییم بعدمعارفھم ومھاراتھم وسلوكیاتھم الجدیدة واختبارھا في مكان العمل.

الجلسة األخیرة للتدریب.

نموذج.علىلالطالع99الصفحةانظر

وعند استكمال المشارك لنموذج المستوى الثالث من التقییم وتسلیمھ، ُیرَسل لھ شھادة تقدیر مع إرسال نسخة لمشرفھ كذلك. انظر

نموذج.علىلالطالع102الصفحة



المستھدفالجمھورفئاتتحلیلمننموذج:٢الملحق

نود تقییم القدرة الحالیة لألفراد في المجموعة ومعرفة القدرات األخرى التي تریدھا بشأن إعداد مجتمعك ألخذ لقاح

المجتمع.صحةمجالفيللعاملینالمقبلةالتدریبیةدوراتنافيبذلكاالسترشادأجلمن؛19كوفید-

یرجى استكمال ھذه البیانات لمساعدتنا في التحضیر لتجربتك التعلیمیة.

:اإللكتروني-البرید١

تماًما).(مستعد5--٤-٣-٢-اإلطالق)علىمستعد(غیر١یليماأداءفيمھارتكمستوىعلىبناًءالعواملھذه-قیِّم٢

ضع عالمة في دائرة واحدة لكل صف

ال توجد خبرة

و/أو إلمام
قدر ضئیل من الخبرة

و/أو اإللمام

بعض الخبرة

و/أو اإللمام

مستوى جید من الخبرة

و/أو اإللمام

مستوى فائق من

الخبرة و/أو اإللمام

توضیح مدى تأثیر التحیُّزات

والتصورات الشخصیة على قبول

اللقاح وطریقة التعامل معھا كجزء

من دورك.

تحدید المستویات المختلفة لقبول

اللقاحات في المجتمع والتعامل مع

تلك المستویات، وتطبیق

استراتیجیات التواصل والمشاركة

المجتمعیة المناسبة للتعامل مع

مختلف فئات الجمھور المستھدف.

الوقوف على العقبات المتعلقة بالبنیة

األساسیة وعوامل التمكین والتعامل

معھا من أجل تمكین مجتمعك من



19كوفید-مرضمنالوقایة

واكتشافھ والتصدي لھ.

التخطیط للعاملین في مجال صحة

المجتمع وتحدید االستراتیجیات

الالزمة للحفاظ على سالمتھم البدنیة

والنفسیة وسط تفاقم الوضع المرتبط

بالجائحة.

وضع استراتیجیات لتحدید الوكاالت

المعنیة بالصحة واآللیات القائمة

المعنیة بالتواصل بشأن المخاطر

والمشاركة المجتمعیة وربطھا

باالحتیاجات والقدرات المجتمعیة.

؟19كوفید-ضدالكاملةالتطعیملحملةمستعدبأنكشخصًیاتشعر-ھل١

ال على اإلطالق�

بدرجة طفیفة�

بدرجة متوسطة�

مستعد جًدا�

مستعد تماًما�

ومأمونیة19كوفید-ضدللتطعیمبالتأھبالمتعلقةالمعلوماتیخصفیمااآلنالمساعدةمنھاتلتمسالتيالمصادر-ما٢

التطعیم؟ (ضع عالمة على كل ما ینطبق)

الزمالء�
اإلنترنت�

المؤسسة التي أعمل بھا�

الھالل األحمروزارة الصحة / منظمة الصحة العالمیة / الیونیسف /�



مصادر أخرى   _____________________________________�

أدناه.ذلكتوضیحُیرجى؟19كوفید-ضدالتطعیملحملةاالستعدادأثناءاكتسابھاتودمحددةمھاراتھناك-ھل٣

_______________________________________________________________________

___

_______________________________________________________________________

___

_______________________________________________________________________

___

المقبلة.التدریبیةالدوراتفياالعتبارفيفریقنایضعھاأنینبغيلدیكفریدةتعلیمیةاحتیاجاتبأيإخبارناُیرجى-٤



األولالمستوىتقییمعینة:٣الملحق

المجتمعصحةمجالفيللعاملین19كوفید-تطعیمالتقییم:مناألولالمستوى

حلقاتسیروتحسینتقییمعلىلمساعدتنالنابالنسبةكبیرةقیمةذاتوأرآئكالتدریب،منأیام٣أكملتلقد
العمل ومضمون الرزمة التدریبیة.

للتدریب؟التنظیمیة/اللوجیستیةللترتیباتتقییمكما-1
� جید� مقبول � ضعیف� ضعیف جدا� ممتاز � جید جداجدول األعمال

� جید� مقبول � ضعیف� ضعیف جدا� ممتاز � جید جدامدة التدریب

� جید� مقبول � ضعیف� ضعیف جدا� ممتاز � جید جدامكان التدریب

التدریبیة؟الحلقاتخاللاعتمادھاتمالتمالتدریبیةواألسالیبللنھجتقییمكما-2

� ضعیف جدا� ضعیف� مقبول� جید� ممتاز

التدریبي؟الفریقوتمرسلخبرةتقییمكما-3

� ضعیف جدا� ضعیف� مقبول� جید� ممتاز

؟عملكفيتطبیقھاینبغيأنھوتعتقداألسبوعھذاإكتسبتھاالتيالمھارات/المعلوماتأھمھيما-4

� التعریف على مفھوم ونھج التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعیة.

.COVID-19لقاححولالمجتمعفيالخاطئةالتصورات/الصحیةغیرللمعاییرالتصدي�



� تعلم األقران ومدى أھمیتھ كوسیلة إلیصال الرسائل داخل المجتمعات.

� مساعدة أفراد المجتمع على تقبل اللقاح بأسالیب فعالة ومبنیة على البیانات والتجارب

� استراتیجیات التواصل من أجل التصدي للمعلومات المغلوطة والشائعات.

.19كوفید-لقاحعنالدقیقةالمعلوماتإلىواالفتقارالشخصیةالمخاوفمواجھة�

� دور العاملین في صحة المجتمع في سد الفجوة بین المجتمع والُنُظم الصحیة لتغطیة خدمات التطعیم.

� التعامل مع المستویات المختلفة داخل المجتمعات بخصوص قبول اللقاح.

� المتابعة والمراقبة لخطط العمل.

�غیر ذلك:
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

التدریبیةالدوراتفيإدراجھاالمھمغیرمنأنھوتعتقداألسبوعھذاتعلمتھاالتيالموضوعاتھيما-5
المقبلة ؟

� التعریف على نھج التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعیة

� التصدي للمعاییر غیر الصحیة و/أو التصورات الخاطئة في المجتمع.

� تفھم والتعامل مع المستویات المتفاوتة في قبول اللقاح داخل المجتمع.

� التعرف على والتعامل مع العوامل التي تؤثر على سالمة العاملین الصحیین المجتمعیین.

� التعرف على دور السلوكیات والتصورات في التغلُّب على العقبات التي تواجھ اإلقبال على اللقاح.

� استراتیجیات التواصل من أجل التصدي للمعلومات المغلوطة والشائعات.

.19كوفید-لقاحعنالدقیقةالمعلوماتإلىواالفتقارالمخاوفمواجھة�

� دور العاملین في صحة المجتمع في سد الفجوة بین المجتمع والُنُظم الصحیة لتغطیة خدمات التطعیم.

� المتابعة والمراقبة لخطط العمل.
�غیر ذلك:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

؟التدریبمناكتسبتھاالتىالجدیدةالمھاراتھىما- 6

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

التدریب؟مناكتسبتھاالتيالجدیدةالمعارفھىما-7

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

(من؟عملكإطارفيالتدریبفياكتسبتھاالتىوالمھاراتالمعارفتطبیقفيبثقةتشعرمديأيإلى-8
بشدة)واثق=5،واثقغیر=5،1الى1

واثقغیر54321بشدةواثق

1(من؟إطارعملكفيالتدریبفياكتسبتھاالتىوالمھاراتالمعارفتطبیقبسھولةتشعرمديأيإلى-9
بشدة)واثق=5،واثقغیر=5،1الى

سھلغیر54321السھولةشدید



واحدة.دائرةفيعالمةضعقدراتك؟لبناءالالزمةاالحتیاجاتالتدریبلبَّى-ھل10
�جزئًیا� ال� نعم

بشأنالتواصلمجالفيعملكموتفعلتسھللكيالمقبلةالتدریبیةالدوراتلتطویراقتراحاتأيلدیك-ھل11
المخاطر والمشاركة المجتمعیة ؟

________________________________________________________

شكًرا جزیالً على مساھماتكم والتزامكم وما أنفقتم من وقتكم ھذا األسبوع. فقد ساعدتم في تحسین

جودة األدوات العالمیة بفضل مشاركتكم في ھذا التدریب. وإذا كان لدیكم أي أسئلة أخرى،

ُیرجى تدوینھا أدناه. ونتمنى لكم سفًرا آمًنا، وأن نلقاكم مرة أخرى قریًبا.



الثانيالمستوىتقییمعینة:٤الملحق

تقییم وقتنا مًعا

الة، والجوانب التي یمكننا تحسینھا في یھمنا معرفة رأیك في التدریب، موضًحا األمور التي تعلمتھا، والجوانب التي كانت فعَّ

المرة المقبلة.

اسمك؟ما-١

_______________________________________________________________________

الحالي؟الوظیفيدوركما-٢

_______________________________________________________________________

خیاًرااختروتحقیقھ.ھدفكلمعالتعاملعلىلكالتدریبمساعدةمدىتحدیدوُیرجىالعملیة.الحلقةأھدافیليفیما-٣

.وَضع عالمة في مربع واحد لكل صفواحًدا في كل صف.

تحقق الھدف

بصورة جیدة

جًدا

تحقق الھدف

بصورة

جیدة

تحقق الھدف

نوًعا ما

لم یتحقق

الھدف

توضیح مدى تأثیر التحیُّزات والتصورات الشخصیة على قبول

اللقاح وطریقة التعامل معھا كجزء من دورك.

تحدید المستویات المختلفة لقبول اللقاحات في المجتمع والتعامل مع

تلك المستویات، وتطبیق استراتیجیات االتصال والمشاركة

المجتمعیة المناسبة للتعامل مع مختلف فئات الجمھور المستھدف.

الوقوف على العقبات المتعلقة بالبنیة األساسیة وعوامل التمكین

والتعامل معھا من أجل تمكین مجتمعك من الوقایة من مرض

لھ.والتصديواكتشافھ19كوفید-



التخطیط للعاملین في مجال صحة المجتمع وتحدید االستراتیجیات

الالزمة للحفاظ على سالمتھم البدنیة والنفسیة وسط تفاقم الوضع

المرتبط بالجائحة.

وضع استراتیجیات لتحدید الوكاالت المعنیة بالصحة واآللیات

القائمة المعنیة بالتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعیة

وربطھا باالحتیاجات والقدرات المجتمعیة.

واحدة.دائرةفيعالمةضعلعملك؟-التدریبھذافائدةمدىما-٤

مفید جًدا�

مفید�

مفید إلى حد ما�

غیر مفید�

نكاحتمالیةمدىما-٥ واحدة.دائرةفيعالمةضععملك؟فياألسبوعھذاتعلمتھماتطبیقمنتمكُّ

محتمل جًدا�

محتمل�

محتمل إلى حد ما�

لیس محتمالً ابدا�

عنھ؟المزیدمعرفةأومناقشتھتودالذيما-٦

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________

عملك؟فيلتطبیقھاألنسبالمحتوىما-٧



التصدي للمعاییر غیر الصحیة و/أو التصورات الخاطئة في المجتمع.�

التغلُّب على العقبات التي تواجھ النظام.�

في مجال صحة المجتمع.التصدي للمعلومات المغلوطة والشائعات بصفتي أحد العاملین�

.19كوفید-لقاحعنالدقیقةالمعلوماتإلىواالفتقارالمخاوفمواجھة�

المجتمع والُنُظم الصحیة فیما یتعلق بالتغطیة بخدمات التطعیم.دور العاملین في مجال صحة المجتمع في رأب الفجوة بین�

غیر ذلك:

_____________________________________________________________________

أخرى؟اقتراحاتأوتعلیقاتلدیكھل-٨

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________



الحضورشھادة:٥الملحق

ُتمنح في الموقع في نھایة التدریب بعد المستویین األول والثاني من التقییم

105
19كوفید-ضدالتطعیمحمالتلدعمالمجتمعیةوالمشاركةالمخاطربشأنالتواصلعلىالمجتمعصحةمجالفيالعاملینتدریب-تجریبیةمسودة



الثالثالمستوىتقییمعینة:٦الملحق

المستوى الثالث من تقییم تدریب العاملین في مجال صحة المجتمع

نكإلینابانضمامكسعدناوقدأشھر.عدةمنذدمشقفي19كوفید-تطعیماتبشأنالمجتمعصحةمجالفيالعاملینتدریبدورةفيشاركتلقدمرحًبا! التعرفمنوتمكُّ

على طرق تطبیق استراتیجیات تغییر السلوك والتواصل لتحسین عملك.

ونود فقط أن نتحقق من قدرتك على تطبیق ما تعلمتھ في مجتمعك. ویسعدنا أن نرسل لك شھادة إتمام الدورة فور استكمالك لھذا النموذج. وإذا كان لدیك أي أسئلة، فال تتردد

في التواصل معنا.

اسمك؟:-ما١

_______________________________________________________________________________________________

حالًیا؟تخدمھاالتيالمجتمعفئاتھي-ما٢

______________________________________________________________________________________________



د٣ المعنیة.الفترةخاللالتعلمأھدافمنھدفبكلالمتعلقةالمھاراتمارستقدكنتإذاما-حدِّ

وَضع عالمة في مربع واحد لكل صف.

مارسُت ھذه المھارة

مراًرا وتكراًرا

مارسُت ھذه المھارة

في بعض األحیان

لم أتمكن بعد من

إظھار ھذه المھارة

توضیح مدى تأثیر التحیُّزات والتصورات الشخصیة على قبول اللقاح وطریقة التعامل معھا كجزء من

دورك.

تحدید المستویات المختلفة لقبول اللقاحات في المجتمع والتعامل مع تلك المستویات، وتطبیق استراتیجیات

التواصل والمشاركة المجتمعیة المناسبة للتعامل مع مختلف فئات الجمھور المستھدف.

الوقوف على العقبات المتعلقة بالبنیة األساسیة وعوامل التمكین والتعامل معھا من أجل تمكین مجتمعك من

لھ.والتصديواكتشافھ19كوفید-مرضمنالوقایة

التخطیط للعاملین في مجال صحة المجتمع وتحدید االستراتیجیات الالزمة للحفاظ على سالمتھم البدنیة

والنفسیة وسط تفاقم الوضع المرتبط بالجائحة.

وضع استراتیجیات لتحدید الوكاالت المعنیة بالصحة واآللیات القائمة المعنیة بالتواصل بشأن المخاطر

والمشاركة المجتمعیة وربطھا باالحتیاجات والقدرات المجتمعیة.



المعنیة.*الفترةخاللالتعلمأھدافمنھدفبكلالمتعلقةالمھاراتممارسةفيثقتكمدى-حدد٤

مارسُت ھذه المھارة

بنجاح

أشعر أنني في حاجة إلى مزید

من الدعم في ھذه المھارة

ال أشعر بالثقة في

ممارسة ھذه المھارة

توضیح مدى تأثیر التحیُّزات والتصورات الشخصیة على قبول اللقاح وطریقة التعامل معھا

كجزء من دورك.

تحدید المستویات المختلفة لقبول اللقاحات في المجتمع والتعامل مع تلك المستویات، وتطبیق

استراتیجیات التواصل والمشاركة المجتمعیة المناسبة للتعامل مع مختلف فئات الجمھور

المستھدف.

الوقوف على العقبات المتعلقة بالبنیة األساسیة وعوامل التمكین والتعامل معھا من أجل تمكین

لھ.والتصديواكتشافھ19كوفید-مرضمنالوقایةمنمجتمعك

التخطیط للعاملین في مجال صحة المجتمع وتحدید االستراتیجیات الالزمة للحفاظ على

سالمتھم البدنیة والنفسیة وسط تفاقم الوضع المرتبط بالجائحة.

وضع استراتیجیات لتحدید الوكاالت المعنیة بالصحة واآللیات القائمة المعنیة بالتواصل بشأن

المخاطر والمشاركة المجتمعیة وربطھا باالحتیاجات والقدرات المجتمعیة.



شكًرا لك! سنرسل لك شھادة إتمام الدورة خالل أسبوعْین. وإذا كنت تود إخبارنا بمزید من المعلومات، أو كانت لدیك أي أسئلة، ُیرجى

تدوینھا أدناه.
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