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املرحلة 1: استقبال املجموعة، النداء والتذكري
 مبواضيع السدايس

نقدم أنفسنا ونرشح ملا ذا نحن هنا.

نداء الحضور

مــا هي املشــاكل الرئيســية التــي تتذكرون أنكــم واجهتم 	 
املراهقة؟  ســن  خال 

كيــف تصفون عاقاتكم مــع آبائكم طيلة  هــذه الفرة من 	 
حياتكم؟

هل ميكــن ألحدكم تذكري بقيــة املجموعة مبــا تناولنا خال 	 
املاضية؟ الحصة 

تنعقــد حصص الرقية االجتامعية كل 3 أشــهر وتتناول مختلف مواضيع 
موجهة لتحسن ظروف املعيشــة ومنو جيد ألطفالكم. 

خــال الحصــة األخــرية للرقيــة االجتامعيــة، خصصنــا وقتــا ملراجعة 
موضــوع )تحديد ما هــو( الذي رغبتــم يف تعميقه وتحدثنــا أيضا عن 

ييل:  مــا  أهمية 

حــق التعليم لجميــع األطفال وأهميــة دور األهــايل يف العمل 	 
عــى احرام هــذا الحق

منــو الطفــل وخاصة تشــجيع ومســاعدة الشــباب عــى إعداد 	 
حياتهم، خطــة 



7

إعالن أهداف الحصة

أهداف حصة الرقية االجتامعية اليوم هي: 

مراجعة ما تناولنا يف الحصة املاضية. 	 
النظر يف االلتزامات التي أخذتم خال الحصة املاضية.	 
نقــاش النشــاطات التــي قمتم بهــا منذ املــرة املاضية 	 

مبســاعدة اللجنــة املحليــة للرقيــة االجتامعية. 
وإكــامل املعلومات حــول املواضيع التي تــم تناولها يف 	 

السدايس.  هذا 

ال تزيد مدة جلسة الرقية االجتامعية عن2 ساعتن.
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املرحلة 2: حصيلة التعهدات امللتزم بها إثر الحصة السابقة

هل ميكنكم التذكري بالتعهدات التي التزمتم بها؟ 	 

للتذكــري فإننا قــد اقرحنا أن تحــددوا أنتم بأنفســكم التعهــد الخاص 
بكــم أو أن تختــاروه من بــن التعهــدات التالية:

طرح األســئلة التاليــة حول كل تعهــد تم االلتزام بــه من طرف 
املســتفيدين حتى تتم مناقشــتها بصورة ملموســة، الواحدة تلو 

األخرى: 

مــن منكــم يعتقد أنــه التــزم بتعهداته أو بجــزء منها عىل 	 
األقل؟  

كيف متكنتم بااللتزام بتعهداتكم؟ 	
مــا هــي النتائج اإليجابيــة التي الحظتم إثــر تبنيكم هذه  	

املامرسات؟ 
هــل تلقيتم دعام من محيطكــم؟ إذا كان الجــواب بنعم،  	

ذلك؟  عــى  كيف حصلتم 

االهتامم عن قرب بتمدرس أطفالكم والسهر عى 
انضباطهم وحضورهم يف الوقت للدروس.

اإللتزام 1: حقوق 
األطفال 

متكن أطفالكم املتمدرسن كل يوم من االستفادة من 
أوقات السكينة والهدوء يف مكان مناسب ليقوموا 

مبراجعة دروسهم.

اإللتزام 2:

تشجيع شباب األرسة عى إعداد خطط للحياة. اإللتزام 1: منو الطفل

مواكبة شباب األرسة ليقوموا بانجاز خطط لحياتهم، 
مبساعدتهم عى اجتياز جميع املراحل الرضورية.

اإللتزام 2:
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التوجه إىل أعضاء اللجنة املحلية للرقية االجتامعية :

ما هــي الصعوبات امللموســة التــي واجهتكم أثنــاء تنفيذ 	 
هــذه التعهدات؟ 

مــا هــي الحلــول العمليــة التــي اتبعتــم لتمكــن أعضاء 	 
قريتكــم من الوفــاء بتعهداتهــم وتغلبهم عــى الصعوبات 

واجهوا؟  التــي 
ما هــي امليزات امللموســة التــي الحظتم إثــر تبنيكم هذه 	 

املامرسات؟ 

التوجه من جديد إىل الجميع

هــل الجميــع مســتعد ملتابعــة الجهود مــن أجــل الوفاء 	 
بالتعهــدات؟ 
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املرحلة 3: ردود األفعال حول الربامج السمعية ما بني 
الحصص

إىل أعضاء اللجنة املحلية للرقية االجتامعية:

هــل متكنتم مــن جمع كافــة املســتفيدين يف قريتكم حول 	 
التكافل؟  مذياع 

إذا كان الجــواب بــا، ابحثــوا عن الســبب وأكدوا أهمية املشــاركة يف 
هــذا املجهــود من أجــل متابعــة النقاش املثــار من طــرف املجموعة 

األخرية. الحصــة  خال 

ماذا تعالج الربامج اإلذاعية التي استمعتم إليها؟ 	 
هــل مكــن هــذا اإلســتامع من خلــق نقــاش بن النســاء 	 

الحــارضات حــول املســائل املثــارة؟ 
ماهي النقاط الرئيسية املتطرق إليها بهذه املناسبة؟ 	 

اطلبــوا مــن املجموعــة أن تشــكر أعضــاء اللجنــة املحليــة للرقيــة 
االجتامعيــة بحــرارة عــى جهودهــم.



املراجعة عند الطلب
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املـرحلــة 4: املراجعة عند الطلب 

مواصلة مراجعة املامرســة التــي اختارتها مجموعة املســتفيدين 
السدايس. لهذا 

متابعــة نفــس املراحل: )i( مدخــل إىل املوضــوع، )ii( األهداف، 
)iii( رســائل، نشــاطات عمليــة )إذا كانــت اللــوازم الرضوريــة 
متوفــرة(، )vi( رســائل إضافية و )v( خامتــة. يف املقابل ليس من 

الــرضوري إعطاء واجبــات منزلية مــرة أخرى.

يف كل األحوال، اقرحوا عليهم مشــاهدة فيلــم حول روح املبادرة 
وتنميــة نشــاطات جديــدة مــدرة للدخــل أي فيلــم: التدابــري 

اإلنتاجية.

هــل ترغبون يف مشــاهدة الفيلم حــول روح املبادرة وتنمية 	 
نشــاطات جديــدة مدرة للدخل مــرة ثانيــة أم تتذكرون ما 

رأيتم املــرة املاضية؟

مــن بإمكانــه أن يذكرنا مبحتــوي الفيلم حــول روح املبادرة 	 
وتنميــة نشــاطات جديــدة مــدرة للدخل الذي ســبق وأن 

شــاهدنا يف املــرة املاضية؟

إذا كان الجــواب نعــم قومــوا بعرض الفيلــم من جديــد واال فاطرحوا 
الســؤال التايل:

اطلبــوا من األشــخاص الذين عربوا خال الحصــة املاضية عن رغبتهم يف 
تنمية نشــاطات جديدة، إذا كانوا تقدمــوا يف مرشوعهم وبأي طريقة.
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مــا الــذي قمتم به منــذ املرة املاضيــة من أجــل التقدم يف 	 
تنميــة هذا النشــاط الجديد؟ 

حســب رأيكم، ما هــي املراحل التي يتعــن إتباعها للتمكن 	 
من التنمية التدريجية لهذا النشــاط؟

كيــف تظنــون أن محيطكــم ميكــن أن يســاعدكم يف هذه 	 
؟ لخطوة ا

هل قــام أشــخاص آخرون مــن بينكــم بتنميــة رغبتهم يف 	 
إطــاق نشــاط اقتصــادي جديد؟





حقوق األطفال
الحق يف التعليم 
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هــل ميكــن ألحدكــم أن يقــول يل ملــا ذا من املهــم لألطفال 	 
املدرســة؟ إىل  الذهاب 

مــن هــو املســئول عــن احــرام الحــق يف التعليــم لجميع 	 
األطفــال؟

تذكري

املـرحـلة 5: الحق يف التعليم 

القــراءة والكتابــة،  باإلضافــة إىل تعلــم 
فإن املدرســة متكــن األطفال مــن تنمية 
شــخصيتهم وهويتهم وقدراتهــم البدنية 
والعقليــة. كام متكــن املدرســة أيضا من 
نقــل القيم. بذلــك يعزز تعليــم األطفال 
لراشــدي  االجتامعــي واملهني  االندمــاج 
املســتقبل هــؤالء.  فالتعليم مــن أفضل 
الوســائل التــي تدعــم النمــو الكاملــة 
ألطفالنــا ومينحهــم فرصــة التخلــص من 
الفقــر والنفــاذ إىل عمــل مــدر لدخــل 
وتحســن جودة معيشــتهم، لهذا السبب 
النفــاذ إىل املدرســة حقــا لجميــع  كان 

متييز. دون  األطفــال 

املجموعــة الدوليــة، الحكومات، والســكان أنفســهم من خــال جميع 
األهــايل وهكذا نكون جميعا مســئولن عــن العمل عى احــرام الحق 

يف التعليم املجــاين والجيد لجميــع األطفال.
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مــاذا ميكــن أن نقــوم بــه لتمكن أطفالنــا من الذهــاب إىل 	 
املدرســة ومتابعــة دراســتهم كاملة؟

إن ضــامن الحــق يف التعليم ليــس مفيدا 
لألطفال فقط وإمنا أيضــا للمجتمع ككل، 
ألن أطفــال اليوم ســيكونون غــدا القوة 
الحيــة للبلد. التعليم اذن، رافعة أساســية 
التنميــة االجتامعيــة،  لتعزيــز  بالنســبة 

االقتصاديــة والثقافيــة ألي بلد.

بوصفنــا أهــايل، إذا كنا مقتنعن مــن أهمية التعليــم وأن مكان الطفل 
يجــب أن يكون املدرســة، يجب علينا بــذل كل ما يف وســعنا من أجل 
متكــن أطفالنــا مــن متابعة دراســة ســليمة وكاملة ويقتــي منا ذلك 

الخصوص:  عى 

تنميــة اهتــام وتحفيــز األطفــال تجاه املدرســة منــذ صغرهم، 	 
شــارحن لهــم فائدتها بالنســبة ملســتقبلهم.

الســهر عــىل انضبــاط األطفــال وحضورهــم يف الوقــت، بتحضري 	 
فطورهــم وأغراضهم باكرا وتجنب تشــغيلهم باملزارع أو ســفرهم 
خــال فرة املدرســة )ولو ملناســبات أرسيــة أو دينيــة(، علام بأن 
التأخــر والغيــاب لهــام دامئا تأثري ســلبي جــدا عى نجاح دراســة 

األطفال.

توفــري ظــروف جيــدة ملراجعــة األطفــال لتمكينهــم مــن تعلم 	 
دروســهم والقيــام بواجباتهم املنزليــة ويقتي ذلــك منحهم وقتا 
ملراجعــة دروســهم وأن ال تطلبــوا منهم دامئا املشــاركة يف األعامل 

املنزليــة ومتكينهــم من أن يدرســوا بهــدوء يف مكان مناســب.
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مســاعدة األطفال باملنزل بتشــجيعهم ومســاعدتهم عــى القيام 	 
بتامرينهــم ومراجعــة دروســهم و إذا مل يكــن مبقــدور األهــايل 
مســاعدة أطفالهــم بأنفســهم، فمــن املمكــن طلب دعم شــاب 
مــن الحــي أو القرية، يكون مســتواه التعليمي أعى من مســتوى 

بالتكــرار له(. الطفل )يقــوم 

نظهر ألطفالنا اإلهتام بدراســتهم بالزيــارات املتكررة للمعلم من 	 
أجــل االطــاع عى مــدى التقدم وعــى الصعوبات التــي يواجهها 

تعلمهم. يف  األطفال 

القيــام بــكل يشء من أجل إبقــاء األطفال يف املدرســة أطول فرة 	 
ممكنة ليتمكنــوا من الحصول عيل الشــهادات واملعارف الرضورية 
مــن أجل إيجــاد عمل واالندماج يف الحياة النشــطة و يتطلب ذلك 
التأكــد مــن تقييــد األطفال لــدى الحالــة املدنيــة وأن ال يكلفون 
بالقيام بعمل عى حســاب دراســتهم وال يســمح بتزويــج البنات 

شــهاداتهن. قبل حصولهن عيل 

إرجاع الواجبات املنزلية

خــال الحصة املاضيــة، طلبنا منكم أن تأتونا بابتكار أو غرض يشــري إىل 
التعليم. يف  الحق  أهمية 

التأكــد من األغراض التي تــم اإلتيان بها وســؤال كل واحدة عن 
ملاذا يرمــز هذا الغرض أو ذاك، إىل أهميــة الحق يف التعليم.

حســب رأيكم، هــل يرمز هــذا الغرض إىل املدرســة أم   	
التعليــم؟  يف  الحــق  أهميــة 

يف أي مــكان مــن البلــدة ميكننا أن نجمــع ونعرض فيه   	
جميع هــذه األغراض لرياهــا الجميع، لتربز األهميــة التي يوليها 

الســكان هنــا للحــق يف التعليم.
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ملاذا تعليم البنات مهم كتعليم البنن؟	 

رسائل تكميلية

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض فيلــم املتبنــن األوائــل حــول مامرســة حقــوق الطفل 
للحصتــن 15 و 16: مــا هي الفوائد بالنســبة للطفل الذي يكمل 

دراسته؟

عندمــا يتــم اختيار املــكان، اقرحوا عــى املشــاركات تخصيص 
وقــت بعد الحصــة مبــارشة ليعلقوا بواســطة الحبال واألســاك 

جميــع األغــراض يف املــكان الذي تــم اختياره.

هنئوا جميع املشاركن واشكروهم عى هذا النشاط.

إن النفاذ إىل التعليم حق أسايس للرجال وكذا النساء.
  لكن ولألسف، بعض األرس التي تفضل تعليم البنن مقارنة بالبنات.

ومــع أن الجميــع يدرك اليوم أن عجــم تعلم البنات مــن العوامل التي 
تشجع اســتمرار الفقر.

وفعا فانه إذا مل تكن البنات متعلامت بشكل كاف: 
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يخضعــن للزواج والحمــل املبكرين واللذان يــرضان بصحتهن 	 
أطفالهن. وصحة 

يكن عرضة للعنف داخل املنازل.	 
تعاين مناولهن غالبا من سوء التغذية.	 
وال تتوفــر لديهــن إمكانيــة تنمية نشــاطات إضافيــة مدرة 	 

لألرسة.  للدخــل 
لهــذه األســباب، يكون مــن الــرضوري، متكن جميــع البنات 	 

مــن النفــاذ إىل تعليــم جيــد، ألن تعليم البنــات ميكن من:
تحسن ازدهار أرسهن.	 

زيادة دخل األرسة.	 
خفــض أخطار ســوء التغذية واملشــاكل 	 

األرسة. داخــل  الصحية 
خفــض مــرات الحمــل املبكــر والحمل 	 

غــري املرغــوب فيه.
خفض وفيات األطفال.	 
توفري تعليم جيد ألطفالهن املستفبلين.	 
يجعــل أصواتهــن مســموعة ويحســن 	 

قدرتهــن عــيل اتخــاذ القــرارات.
تكــون لهــن مشــاركة أكــرث حيويــة يف 	 

مجموعتهــن تنميــة 

ما هو دور األهايل يف تعليم البنات؟	 

إذا كنــا نحــب بناتنا وأبنائنــا بنفس الطريقــة، فلامذا نفــرق بينهم يف 
التعليــم؟ وبوصفنــا أهــايل، ميكننــا أن نحرز مــن تكليــف بناتنا مبهام 
منزليــة أكــرث مــام نكلــف بــه البنــن. علينا نحــن األهايل تــرك وقت 
هــادئ لهم جميعا عى التســاوي، للتعلــم ومراجعة الــدروس، علينا و 
أن نخلــق أفضل الظروف باملنزل ليكون باســتطاعة البنات أن يدرســن 

البنن. مثــل  متاما 
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 نشاطات تطبيقية 

النشاط 1

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عرض فيلم حول نفاذ البنات إىل التعليم

لنفكر يف حق البنات يف التعليم:

مــا هــي الصعوبات الرئيســية التــي تواجهونهــا يف متدرس 	 
لبنات؟ ا

ما هــي العواقب بالنســبة للبنــات عندما ال يســتفدن من 	 
متــدرس جيد؟

ما هــي الفوائد التــي ميكن للبنــات أن يحصلــن عليها من 	 
متــدرس جيد؟ 

ماذا ميكننا أن نفعله بوصفنا أهايل لتشجيع متدرس بناتنا؟	 

نكــون  الطريقــة،  بهــذه  ترصفنــا  إذا 
قادريــن عــى تحويــل مســتقبل بناتنا 
لتمكينهــن مــن الحصــول عــل فرص مل 

لنــا قط.  تتوفــر 
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خـــالصـــــــــــة:

إن الحــق يف التعليــم حق أســايس لإلنســان، بالنســبة لنمو 	 
األفــراد، ينطبق عــى البنن كام عى البنات.  ومع األســف ما 
زالت توجــد يف موريتانيا فــوارق معتربة بن البنــات والبنن 
يف مجــال النفــاذ إىل التعليم واســتمرار التمــدرس وعادة ما 
تكــون فــرة دراســة البنــات أقل مــن البنــن وبالتــايل أقل 

 . تعليام
يجــب عــى األهايل متكــن وتشــجيع البنــات عــى متابعة 	 

ستهن. درا
لذلــك مــن املهــم إعطاؤهــن وقتــا كافيــا ليدرســن بعدم 	 

إرشاكهــن يف املهــام املنزلية واالعــراض بقوة عــى زواجهن 
 . ملبكر ا



نـمـو الطـفـل:
من الطفولة إىل سن البلوغ: إعداد 

خطة للحياة
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ملاذا تكون خطة الحياة مهمة؟	 

من يستطيع تحديد خطة حياة ألطفالنا؟	 

تذكري

املرحــلـة 6: تشجيع مشاركة الشباب يف النشاطات 
الجمعوية

تعتــرب خطة الحيــاة مبثابة مصباح يف الليل. متكن من إضاءة املســتقبل 
وتوجيــه حياتنا عــىل الطريق الصحيح، طريق االزدهار الشــخيص. كا 
متكننــا خطــة الحيــاة أيضا من التشــاور حول مــا يهمنا أكــر واتخاذ 

القــرارات بوعي تام.

تختلــف خطــة الحياة من شــخص آلخر ألنها ترتكــز عى تطلعات شــخصية وحميمة 
لــكل فــرد، يجب إذن أن تكــون خطة الحياة مبنيــة دامئا من طرف الشــخص املعني، 

لكــن إذا كان هــذا الشــخص مــا يــزال 
صغــريا، فمــن املهــم أن يكــون البالغون 
وأن  برفاهيتــه  مهتمــن  تجربــة  األكــرث 

التفكري. يف  يواكبــوه 

بوصفنــا أهــايل، يجــب أن نكــون دامئــا 
بجانب أطفالنا طوال فرة شــبابهم وحتى 
بعــد ذلــك، لنقاســمهم تجربتنــا، نقدم 
لهــم النصائــح ونواكبهــم يف اختياراتهــم 
وأعاملهم، حتــى يتمكنوا من االســتغال 
الكامــل إلمكانياتهــم ويبلغــوا أهدافهم.
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كيف ميكننا أن نساعد شابا عى تحديد خطة لحياته؟	 

إعــداد خطــة للحيــاة، خطوة يجــب أخذها بجديــة وتســتلزم تفكريا 
عميقا حول املســتقبل وتقتي مســاعدة الشــاب يف التفكري معه حول 
مــا يرغب فيه وما يســعده، مــع األخذ بعــن االعتبار القيــم واملبادئ 

التــي نقلنا لــه وخاصة القــول أنه تجب مســاعدته عى:

اســتعراض الحيــاة املثالية عنــده: هذه املرحلــة مهمة ألنها 1. 
تحدد مرشوع الحيــاة وتربز التحفيز والتطلعــات األكرث عمقا 
لــدي الشــاب ويجب أن ميكــن التفكري يف خطتــه للحياة من 
التعبــري عن أحامــه وعزمه عى كل ما يرغــب يف انجازه دون 
تقييــد وهــذه املرحلة متكن مــن اإلجابة عى الســؤال: « من 

أكون؟» أن  أريد 

تحليــل الحــارض: إذا كان مرشوع حياة الشــخص موجها نحو 2. 
املســتقبل، فان انجازه يقتــي فهام جيدا للوضعيــة الحالية، 
التاريخ الشــخيص لكل واحــد، تجربته، كفاءاتــه ونقاط قوته 
وضعفــه وهــذه املرحلــة متكن مــن اإلجابة عيل الســؤال: « 

أكون؟» من 

إعــداد املرشوع: يتعلــق األمر بتحديد« الخطــوات الصغرية» 3. 
أو املراحــل املتتاليــة التــي يتعــن إتباعها للتمكــن من بلوغ 
وانجــاز الحياة املثالية عنــده ومن املهم للقيــام بهذا، تحديد 
أهــداف محددة قابلة للنفاذ إىل كل مــن هذه املراحل، فعى 
ســبيل املثــال، إذا كانت الحيــاة املثالية عندي هــي أن أصبح 
طبيبــا ، فعــى إذن أن أذهب إىل املدرســة(هدف1)بعد ذلك 
يجــب أن أنجــح يف دراســتي وهو مــا يقتي منــي أن أعمل 
بهــدوء يف املنزل(هدف 2) ثم يكون بإمــكاين أن أتابع املرحلة 
الثانويــة وأقــوم بإجــراء االمتحانــات ويقتىض ذلــك حيازيت 
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لشــهادة مياد ســليمة (هــدف 3) الخ و ننبه هنــا اىل أنه قد 
يكــون من املفيد كتابة خطــة الحياة بصــورة واضحة، لنتذكر 
القــرارات املتخــذة واملراحــل املتبعة وميكن إعــداد املرشوع 

مــن اإلجابــة عى الســؤال: « كيف أصل إىل مــا أريد؟» 

مراجعــة خطــة الحياة: قــد تتطــور خطة حياة لشــخص ما 4. 
بطبيعــة الحال وهــذا أمر عــادي ألننا ميكــن أن نتغري وهذا 
هــو الســبب يف أنه مــن املهــم مراجعــة خطة الحيــاة من 
وقــت آلخر، للتأكد من أنها ســتقود أطفالنا إىل حياة ســليمة 

وســعيدة ومنتجة.



منو الطفل | املرحلة 6 27

إرجاع الواجبات املنزلية

خــال الحصة املاضيــة، طلبنا منكم البــدء يف نقاش مــع أطفالكم من 
أجــل أن تعــدوا معهم ما ميكــن أن يكون خطة لحياتهــم وطلبنا منكم 

عى الخصوص مناقشــة النقــاط التالية:
اســتعراض الحياة املثاليــة عند الطفل: اإلجابة عى الســؤال:« من 	 

أكون؟ » أن  أريد 
تحليل الحارض: اإلجابة عى السؤال: »من أكون؟« 	 

مــن منكم ميكنه أن يحــي لنا كيف جرى هــذا النقاش مع 	 
؟ طفله

حول السؤالن األخريين.

هــل كان من الصعــب التحدث مع طفلكــم وجعله يعرب عن 	 
رأيه حول هذه األســئلة؟

هل كان وقت هذا النقاش ممتعا مع طفلكم؟	 
ما هي أهداف الحياة التي عرب عنها طفلكم؟	 
هل تعتقدون أن هدفه يف الحياة ممكن البلوغ؟	 
حســب رأيكــم، ما هي املراحــل التي يتعــن اتباعها من أجل 	 

هدفه؟   بلوغ 
بوصفكــم أهايل مــاذا ميكنكم القيــام به من أجل مســاعدته 	 

عــى بلوغ هدفــه يف الحياة؟ 

هنئوا واشكروا كل األشخاص الذين شاركوا يف النشاط.
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حســب رأيكم، ملــا ذا تكون املراهقة مرحلة أساســية يف منو 	 
األطفال؟

حســب رأيكــم، مبــا تتمثــل التغــريات الفيزيولوجية لدى 	 
املراهقن؟  الشــباب 

رسائل تكميلية

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض فيلــم املتبنــن األوائــل حــول مامرســة حقــوق الطفل 
للحصتــن 15 و16: مــا هــي الفوائــد بالنســبة للمراهقــني من 

إعــداد خطــة للحيــاة بدعــم مــن أهلهم؟

تعتــرب املراهقــة فــرة اضطراب بالنســبة 
لألطفال. يحصل فيهــا الكثري من التغريات، 
عــى أجســام البنــات والبنن وكــذا عى 
عقولهــم، فغالبــا مــا يحســون باالرتباك 
وهويتهــم  أجســامهم  تجــاه  والضجــر 
الخاصــة، إنها فــرة ضيق عاطفي شــديد، 
تضــع تحديا كبــري لألرسة ومــن الرضوري 
ربــط عاقات قويــة مع األطفال يف ســن 
املراهقــة ليــرشح لهــم أنهــم يجتــازون 
مرحلة معتــربة واملراهقة مرحلة رئيســية 

ألنهــا متكــن من بــروز ســن البلوغ.
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يعتــرب عمومــا أن الشــباب يواجــه خــال املراهقــة، ثاثــة ظواهــر 
رئيســية: فيزيولوجيــة 

الرشارة العاطفيــة التي تحفزها تغريات 1. 
ويكــون  الدمــاغ.  ونضــوج  هرمونيــة 
الشباب مشــغوفون ويرغبون يف الحياة، 
غري أن هذه الــرشارة العاطفية ميكن أن 
تؤدي أيضا إىل تغــريات عاطفية مفاجئة 

وقفــزات مزاجية.

الحاجــة إىل البحــث وإقامــة عالقــات اجتاعية التــي يربطونها 2. 
بالرفاهيــة والســعادة عى األمــد الطويــل. حينها ينمي الشــباب 
قدراتهــم االجتامعيــة، لكنهــم يخضعــون أيضا لضغــوط نظرائهم 
ويكــون رد فعلهــم قويــا عــى الرفض، وكــذا عى قبول الشــباب 

اآلخرين.

الرغبة يف الجديد. كثريا ما يربهن الشــباب عى شــجاعتهم بكونهم 3. 
قادريــن عى اتخاذ قــرارات قوية ورفعهم للتحديــات، غري أن هذا 
امليــول ميكــن أن يولــد ترصفــات ذات خطرعــى الشــباب، حيث 

يرتب علينــا الحد منهــا بوصفنا أهايل.

يبن لنا هــذا، ملاذا تكون املراهقــة فرة انتقالية، صعبة التســيري أحيانا 
عــى األهايل. غــري أن اإلبقــاء عى اتصــال مــع املراهقــن واحرامهم 
كأفــراد قادرين عى اتخاذ قــرارات قوية، يجعل من املمكن االســتفادة 
من هــذه املرحلة لخلق روابط مســتدامة معهــم و ازدهارهم. فيجب 

عى األهــايل ال ينفد صربهم. 

كيف ميكن لألهايل أن يواكبوا أطفالهم خال منوهم؟ 	 
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بفهــم واألخذ بعني االعتبــار لتعقد التحديــات التي يواجهها 	 
املراهقون. إن املراهقة فرة يرغب الشــباب خالها اكتشــاف 
ما يحبــون، يبحثون عــن هويتهم ويحاولون تجــارب جديدة 

ليتقدموا نحو اســتقاليتهم.

بإقامــة اتصــال منتظــم بأطفالكــم، لتتمكنوا مــن مواكبتهم 	 
وتوجيههــم. بإظهارنــا للشــباب أننــا نثــق بهم ونعلــم أنهم 
يبذلــون أقــى مــا بوســعهم ويتأكدوا مــن ذلك. مــا يعزز 

قناعتهم بــأن مبفدورهــم بلــوغ أهدافهم.

مبســاعدتهم عىل توقــع عواقــب قراراتهــم وترصفاتهم. من 	 
املهــم مواكبتهم مــع تركهم يفكرون بأنفســهم يف ســلوكهم.

بتحذيرهــم مــن ترصفــات قــد تكــون ضــارة بصحتهــم أو 	 
مســتقبلهم. االســتامع إىل مخاوفهم والتحدث إليهم برصاحة 

عــن انشــغاالتنا تجاههم.

 نشاطات تطبيقية 

النشاط 1

استعامل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عرض فيلم لنصغي للشباب 
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خـــالصـــــــــــة:

املراهقــة فــرة تحوالت كبــرية، بدنيــة وعاطفيــة، خالها يحس 
الشــباب بارتباك حــول أبدانهم وهويتهــم وبوصفنا أهايل، يجب 
علينــا أن نكــون مســتعدين لاســتامع إليهم واالتصــال معهم. 
يجــب علينــا أن نكــون حارضيــن وأن نواكبهــم طيلــة حياتهم 

لنضمــن لهــم أفضل مســتقبل ممكن.

جعــل املشــاركات يتبادلــن فيــام بينهن حــول األســئلة التالية. 
ليــس املقصــود هنا إعطاءهــن إجابــات جاهزة، لكــن متكينهن 

حقيقــة مــن النقاش فيــام بينهن. 
هــل الحظــن ترصفــات غريبة عــى الشــباب؟ ما هي 	 

مثا؟ الترصفــات  هذه 
هل وجدتن حيا لتجنب املشاكل معهم؟	 
مــا هــو الوقــت املناســب مــن اليــوم للتحــدث مع 	 

أطفالكــن املراهقــن عــن مشــاكلهم؟ وملــاذا؟
كيــف تبــدأن النقاش مــع أطفالكــن؟ وما هــي أنواع 	 

األســئلة ميكنكــن طرحها؟

اإلصغــاء، هــو البحــث عــن فهم مــا يقوله اآلخــر، مــع محاولة وضع 
نفســك مكانه. فنحن جميعا نحــب أن يتم أخذنا بعــن االعتبار. وعى 
غرارنــا، يرغب الشــباب أيضــا يف أن يصغى إليهم، لكــن أحيانا، يصعب 
عــى الكبــار اإلصغاء لهــم. و من أجل حصــول اتصال جيــد، من املهم 

اعتيــاد التحدث معهــم واإلصغاء لهــم دون إصدار حكم.

أخــريا، لنتذكــر أن االتصــال يتجــاوز الكلــامت وحدهــا، إننــا نتواصل 
بانظــرات وابتســامات وأحضــان وقبات. فــاألوان ال يفــوت أبدا عى 

بــدء اتصال جيــد مــع أطفالنا.
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املرحلة 7: ملخص الرسائل األساسية التي تناولناها خالل الحصة

مــن ميكنه أن يلخص لنا الرســائل الرئيســية التي رأينا خال 	 
اليوم؟ حصة 

تحدثنا عن الحق يف التعليم، ورأينا:

أن النفــاذ إىل التعليــم حق لجميــع األطفــال، دون متييز 	 
وأنــه يجب عــى األهــايل احرامه.

أن لألهايل دور أســايس يلعبونه، خاصــة بتنميتهم اهتامم 	 
وتحفيــز األطفــال تجــاه املدرســة منــذ صغــر ســنهم، 
باهتاممهــم بتمدرســهم ودراســتهم يف هــدوء ومبــكان 
مناســب مع الســهر عى احرامهــم للوقــت وانضباطهم 
وإبقائهــم يف املدرســة إىل أن يحصلــوا عــى شــهاداتهم.

ثــم تحدثنا عــن اجتياز الطفــل من الطفولــة إىل البلوغ وعن 
أهميــة إعداد خطــة لحياتــه، ورأينا ما ييل:

الشــباب فــرة أساســية يف مسلســل النمو الشــخيص، 	 
خالــه ســيكون لبعــض القــرارات تأثري عــى بقيــة الحياة. 

إعــداد خطة العمل ميكن الشــباب مــن تحديد أهداف 	 
واضحــة يتعــن بلوغهــا وتحديــد املراحــل الرئيســية 

املتبعــة ليتــم بلوغها.
مــن األهميــة مبــكان أن يقوم األهــايل بدعم الشــباب 	 

من أجــل تحديد خطة حياتهم ويقاســمونهم تجاربهم، 
معربيــن عــن رغباتهــم الخاصــة ومذكريــن باملبــادئ 

الرئيســية والقيــم التي يجــب احرامها.
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اآلن وقــد شــاهدنا جميــع هــذه األشــياء اإليجابيــة لنمو 	 
وســعادة أطفالكــم فهــل أنتــم مســتعدون لتطبيقها؟

اطلبوا مــن املجموعة التصفيق، ألنه ميكننــا أن نرتاح ملا تعلمناه 
اليوم وما ســنقوم به غدا.
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املرحلة 8: التزامات املشاركات أمام العموم

اطلبوا من املشــاركات أن تتجمعن يف مجموعات صغرية حســب 
توافدهن. أماكن 

من أجل مســاعدتكم عــى تطبيق هــذه النصائح نقــرح عليكم اليوم 
أن تأخذوا بعــض اإللتزامات. 

اقرحــوا عــى املجموعــة التزامــن لكل موضــوع واطلبــوا من 
كل مجموعــة صغــرية اإلتفاق فيام بينهــا من أجــل اختيار أحد 
اإللتزامــن لــكل موضوع. ميكــن لــكل مجموعة صغــرية اقراح 
التزاماتهــا الخاصــة بها ، التي يجب أن تــدون من طرف املنعش. 

املهــم أن تفــي كل مجموعة صغــرية بالتزام لــكل موضوع.

االهتامم عن قرب بتمدرس أطفالكم والسهر عى 
انضباطهم وحضورهم يف الوقت للدروس. 

اإللتزام 1: حقوق 
األطفال 

متكن أطفالكم املتمدرسن كل يوم من االستفادة من 
أوقات السكينة والهدوء يف مكان مناسب ليقوموا 

مبراجعة دروسهم.

اإللتزام 2:

:تشجيع شباب األرسة عى إعداد خطط للحياة. اإللتزام 1: منو الطفل

مواكبة شباب األرسة ليقوموا بانجاز خطط لحياتهم، 
مبساعدتهم عى اجتياز جميع املراحل الرضورية.

اإللتزام 2:

عندمــا تختــار املجموعــات الصغرية بصفــة جامعية التزاماتهــا، اطلبوا 
مــن الجميــع الوفاء بهــا عند الحصــة القادمة.

رددوا بعــدى: "ألتــزم علنيــة أمام اللــه وأمام جميع األشــخاص 
الحارضيــن أن أيف باإللتزامــات التــي اخرنا".
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املرحلة 9: تشكيل اللجنة املحلية للرتقية اإلجتاعية

من أجل مواكبتهن يف هذا املســار، اطلبــوا متطوعة من كل املجموعات 
الصغرية املشــكلة لتكون مكلفة مبســاعدتهن لتنفيذ هــذه اإللتزامات. 

اشــكروا املتطوعات بحرارة وبينــوا لهن ما ييل:

ستشــكلن معــا، طيلة األشــهر الثاثــة القادمة، اللجنــة املحلية 
بتشــجيع  مكلفــة  منكــن  واحــدة  كل  اإلجتاعيــة.  للرتقيــة 
املســتفيدات األخريــات يف مجموعتها ومســاعدتهن عــى الوفاء 

بالتزاماتهــن.
ملســاعدتكن يف تحمل هذه املســؤولية ســنرك لكن بعض اللوازم 

يف: تتمثل 

ملف مع الصــور األساســية املتعلقة باملواضيع التــي تناولنا 	 
هــذا اليــوم وذلــك مــن أجــل مســاعدتكن عــى مواصلة 

التحســيس يف مجموعاتكــن.
لوحــة تذكــر بالواجبات التــي كلفن بهــا للحصــة القادمة 	 

وكــذا التزاماتكــن اليوم.
مذيــاع وقــرص يتضمــن حلقة السلســلة اإلذاعيــة التكافل 	 

التــي ينبغــي إســامعها للمســتفيدين مــن الربنامــج داخل 
. منطقتكم

ســنرك لكن التنســيق فيــام بينكن لتمريــر هذه اللــوازم بينكن 
خــال األشــهر الثاثة القادمــة يك تصل إىل جميع أعضــاء اللجنة 
املحليــة للرقيــة اإلجتامعيــة قبــل الحصــة القادمة مــن الرقية 

اإلجتامعية.
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خال األشــهر الثاثة ستذهنب إىل املســتفيدات يف منطقتكن من 
أجل تشــجيعهن عى الوفاء بالتزاماتهــن وإنجاز واجباتهن. 

ســتحددون معهــن الفوائد امللموســة املرتبطة باملامرســات التي 
تحدثنــا عنها.

أخريا كل واحدة منكن ســتقوم بتنظيم دورة اســتامع يف منطقتها 
للرســالة الصوتية املوجــودة يف القرص من خــال مذياع التكافل. 
تســتغرق حصص اإلســتامع والنقاش الجامعي أقل من 30 دقيقة.

خــال حصتنا القادمة مــن الرقية اإلجتامعيــة وبصفتكن أعضاء 
اللجنــة املحلية للرتقية اإلجتاعية ســتزودننا ب:

جميــع الصعوبات التــي واجهتكــن والحلول التــي توصلن 	 
لها لتبنــي املامرســات والتوصيات. 

الفوائد التي الحظن بأنفسكن بعد تلك املامرسات.	 
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املرحلة 10: اختتام الحصة

الرســائل التــي ستســتمعن لها مــن هنا للحصــة القادمــة موجودة يف 
هــذا القرص.

خــذوا 5 دقائق بعد الحصة لتبينوا لألعضــاء املتطوعن يف اللجنة 
املحليــة للرقيــة اإلجتامعيــة كيفيــة اســتخدام مذيــاع التكافل 

لاســتامع للرســائل والتأكد أن الجميع فهــم طريقته. 

وبالتحديــد أخــذ الوقت الــكايف للنقاش مع أعضــاء اللجنة حول 
كيفيــة مترير لــوازم التكافل )تحديد برنامــج متريرها(.

هــل لديكن أســئلة، حول محتــوى الحصة، حــول ما ننتظر 	 
منكــن يف الحلقة القادمــة أو أي يشء آخر. 

شــكرا جزيا النتباهكن ومشــاركاتكن وال تنســن الوفــاء بالتزاماتكن! 
ألننــا نقوم بهــذا من أجــل أطفالنا.
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ما يجب القيام به قبل الذهاب :

تســليم اللجنة املحلية لــوازم التكافل )امللــف، الصور، 	 
الواجبــات واإللتزامــات، املذياع وقرص يحــوي الحلقة 
16 من السلســلة اإلذاعية التكافل التي سيســتمعن لها 

حتى الحصــة املقبلة(. 
التأكــد/ أخــذ أرقــام هواتــف أعضــاء اللجنــة املحلية 	 

للرقيــة اإلجتامعيــة.

ما بني الحصص :

اإلتصال هاتفيا بأعضاء اللجنة املحلية للرقية االجتامعية ل:

معرفــة هل اســتطعن مترير لــوازم التكافل واإلســتامع 	 
لربامج بــن الحصص بواســطة مذيــاع التكافل.

معرفــة هــل ذكــرن جميــع املســتفيدات بالواجبــات 	 
املنزليــة التــي ســيقمن بهــا للحصــة املقبلة.

طلــب مســاعدتهن لتعبئــة املجموعــة كلهــا لتنظيــم 	 
الحصــة القادمــة مــن الرقيــة اإلجتامعية. 
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