
فينهايةكلنشاط،اطلبمنأعضاءالمجموعةلتقييمكلنشاطعلىأساسماتعلموه،ماعجبهمومالميعجيهم.-14  

فينهايةكلدورة،هنئأعضاءالمجموعةعلىجهودهمواشرحباختصارماسيتمتغطيتهفيالدورةالمقبلة.-15  

فيبدايةكالجتماعجديدللفريق،اطلبمنالمجموعةالستعراضماقامتبهحتىاآلن،والقراراتالتياتخذت.-16  

 

 

 صورة

 

 إزالةوتخزينمواد الباست الستخدامها فيالمستقبل

. التخطيطللمستقبلعلىالطريقةالتيسوف تقوم بها فيإزالةوتخزينالموادالستخدامهافيالمستقبل

( فيمظاريفكبيرةأومربعاتالتيوصفتبعناية) تنظيمفريققبلوقتكافمنالوقتاللتقاطالصورمنعلىالجدرانوموادحزمةبعيدا

إذاكانذلكممكنا،وإعدادقائمةمنجميعالموادبحيثيتم التاكد من انك لم تتركأيشيءوراءأوفقدت . عقباالجتماعالنهائي

.شئ من المواد  



 

األنشطة خطوة بخطوة:الجزءالثاني  

تحديدالمشكلة -( :1الخطوة رقم)  

 

 سبعخطواتلتنظيمالمجتمعللوقايةمنمرضاإلسهال

(1الخطوة رقم ) نشاط  األداة  
.ملصقات غير متسلسلة.1  

ضةتاناكاالممر .2  
.قصصالمجتمع.1  

.المشاكاللصحيةفيمجتمعنا2  
.تحديد المشكلة1  

 
 

:هذهالخطوةلهانشاطين  

تمتصميملمساعدةالمجموعةتعبرعنالشواغاللهامةو القضاياالتيتواجهمجتمعها.قصص المجتمع :-1  

.المشاكل الصحية في مجتمعنا: يهدفإلىالتركيزعلىمناقشةالقضاياذاتالصلةبالصحة.2  

بحلولنهايةهذينالنشاطين،ينبغيللمجموعة 

. انتحددالقضاياالرئيسيةالتيتواجهالمجتمع،ولقدقررتإذااإلسهالهيمشكلةذاتاألولوية

.يجبأنتكونمهتمةفيواستعدادلمتابعةالحوضالعمليةإلىالخطوةالتاليةأيضا  

قصص المجتمع. -(:1النشاط رقم )  

 

 

 

-الهدف :  

 *لتمكينأعضاءالمجموعةلتحديدالقضاياوالمشاكاللهامةالتيتواجهمجتمعهم.

 *للمساعدةفيبناءشعورروحالفريقوالتفاهمالمتبادل.

 *لتوليدمجموعةاحترامالذاتواإلبداع.

ساعة 2-1 -الزمن:    

؟  



 

  -المواد :

 األداة: ملصقات غير متسلسة

 شريطالصق

 

 

نماذج 

 الملصقات الغير متسلسة

 



-مايجبالقيامبه:  

إعطاءكلمجموعةمجموعةمنالمواد.. أشخاص 8-5 اطلبمنالمشاركينلتشكيلمجموعاتمن-1  

إعطاءالمجموعاتالمهمةباستخدامهذهالكلمات:-2  

. التيقمتبتحديدها 4 رسوماتمنمجموعةالعملمعا،ووضعقصةعنمجتمعكباستخدامرسومات 4 كلمجموعةتختار"

يجبأنيكونللقصةبداية،ووسط القصةونهاية.". إعطاءأسماءللشعبوالمكانالذييوجدفيهقصةتجري  

دقيقةلتعويضقصتهم. 20-15 إعطاءالجماعاتحوالي-3  

عندماتكونجميعالمجموعاتجاهزة،اطلبمنكلمجموعةإلىروايةقصتهإلىأخرى -4

. قوللهم قصةللمشاركيناآلخرينالسماحللجماعاتتقررالكيفيةالتيسوفا. المشاركونباستخدامرسوماتأنهاختار

 وتشماللخياراتالممكنة.

شخصواحدالتياختارتهاالمجموعة-  

عددمناألشخاصالمختارينمنقباللمجموعة-  

المشاركونيحكونعنقصصهم.-  

دعوةالمشاركيناآلخرينفيطرحأسئلةحواللقصة،والسماحللفريقاإلجابةعليها.-5  

اطالرئيسيةلكل قصة .وبعد سماع كل القصص ، ادعوا المجموعة لمناقشةالنق-6  

ويمكناستخداماألسئلةالتاليةللمساعدةفيتحفيزالنقاش،إذاكانتالمجموعةهادئةجداأوصامتة:-7  

هلهذهالقصصحوالألحداثالتيتحدثاآلنفيهذاالمجتمع؟ -  

ماهيالقضاياالتيأثيرتيمكنأنتعتبرالمشاكلفيالمجتمع؟ -    

كيفيمكنحلهذهالمشاكل؟ -  

الوجهمجتمعك؟( بهأوماشا) ماهيالمشاكالألخرى -     

8-

إذاكانتالمجموعةلمتطرحمعأيمشاكلتتعلقبالمياهوالصرفالصحي،فيمحاولةالنشاطمرةأخرىباستخداممجموعةمنالر



. سوماتالتيهيأقلعموما

تيسير . استخدامبدالمنذلكمجموعةمنالرسوماتالتيترتبطبشكلمباشرعلىقضاياالصحةوالصرفالصحي

.آخربنفسالطريقةكماكانمنقبل  

تيسيرإجراءمناقشةمعالمجموعةعلىماعلمتأنهخاللهذاالنشاط،ماذا احببتوماذالمتحب منهذاالنشاط.-9  

 مالحظات

 

التقدماإلرشادأوالمساعدةفيمايتعلقبموضوعقصصهذهالجماعات . دعمجموعاتصغيرةتشكلقصصهمبأنفسهم. -1

 ماقدتكون.

. إنالهدفمنهذاالنشاطهولمساعدةالمجموعةتعبرعنالقضاياالتيتهمإليه-2

النشاطالتاليسيساعدالفريقعلىالقيامبذلك.(. )التقلقإذالميتمالتعرفعلىقضاياالصحةمباشرة  

3-

إذاكانيبدوأنالمجموعةترغبفيالعملعلىالمسائاللتيالتتعلقاإلصحاحالبيئي،فيمحاولةلوضعهافياتصالمعالمؤسساتالمخت

ائرالحكومية،ووكاالتالتنميةوالمنظماتغيرالحكومية.صةوالدو  

. المجموعاتكثيرامايجدهذاتحفيزالنشاطوممتعة،وربمايأتيمعاثنينمنقصصأوطلبفرصةثانية-4

 إذاسمحالوقت،تنفيذالنشاطمرةأخرىألنهقدتساعدكعلىاكتشافمعلوماتهامةعنالمجتمع.

 

المشاكاللصحيةفي مجتمعتنا -(:2النشاط رقم )  

-الهدف:  

 



مساعدةفيتحديدالمشاكاللصحيةالهامةفيالمجتمعواكتشافأيمنهايمكنمنعهامنخالاللعماللمجتمعي.*لل  

-الزمن :  

 

1:30الي  1من ساعة   

 

-المواد:  

 

ممرضةتاناكا: أداة-  

دبابيس،مساميرأوشريطالصق-  

األقالموالورق-  

(اختياري) ملصقاتملونة-  

 

 

 

 

 صورة نموذجية للممرضة تاناكا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-مايجبالقيامبه:  

 

إذاكانهناكفاصلبينهذاالنشاطوالنشاط القبله،ابدءمناقشة معالمجموعةلمراجعةماتمتعلمهأو -1

.ماتقررفيالجلسةالسابقة  

. شخصا 30 يمكنأنيتمهذاالنشاطفيمجموعةواحدةإذالمتحتويعلىأكثرمن-2

. إذاكانتالمجموعةأكبرمنذلك،سوفتحتاجإلىتقسيمهإلىمجموعاتصغيرة

.يكمايكفيمنالرسوماتبحيثأنكلشخصيمكنأنتشاركفمناألفضللد  

. طرحرسميدلعلىمركزصحيوالعاملينالصحيينمثلطبيبأوممرضة-3

.يعطيالرسممنالمركزالصحياسمأقربمركزصحيالمحليةالتيكانتالمجموعةمألوفة  

. فيكثيرمنالمجتمعاتيذهبالناسإلىالمعالجينالتقليديينباإلضافةإلى،أوبدالمنالمركزالصحي

. قعلىالمجموعةالتيتعملمع،وتشملرسملمعالجتقليديالمحليجنباإلىجنبمعأوبدالمنالعاملينالصحيينإذاكانهذاينطب



يمكنللمشاركيناختيارإماالعاملينالصحيين،أومعالجتقليدي،اعتماداعلىمنانهمسوفنرىعادةعندمايعانونمنأعراضأوأم

.راضمعينة  

:ذهالكلماتإعطاءالمجموعةالمهمةباستخدامه. عرضرسوماتللشعبمختلفللمجموعة -4  

. المركزالصحي[ يقوالالسمالمحلي] في[ يقوالالسمالمحلي] طبيب/  "هؤالءالناسيأتونلزيارةممرضة

 اختيارواحدرسمكلويأتيوالتمسكشخصكمبجوارالمركزالصحيوشرحلماذاالشخص يقومبزيارةالمركزالصحي."

وبعد ان تم استخدامكافةالرسوماتمنالناس،واطلبمنالمجموعةالسؤااللتالي:-5  

هلهناكأيمشاكألننانسينها؟""  

.تسجيأليمشاكإلضافيةذكرة من قباللمشاركين  

 المقدرةإذاكانتالمجموعة لديها -6

القراءةوالكتابة،اطلبمنالمشاركينأنيكتبواعلىشرائحصغيرةمنالورقالسببفيكلشخصيزورالمركزالصحي،والعصعلى

.يجبأنتكونالكتابةكبيربمافيهالكفايةلجميعفريقلنرى. اهذهبجوارشخص  

:اآلناطلبمنالمجموعةالسؤااللتاليلكلمشكلةتمتحديدها-7  

"؟[تحديدالمشكلة] هللديكأيأفكارحوللماذاقديكونللناس"  

.يجبأنتكونالمجموعةقادرةعلىتذكرإجاباتلهاولكنهايمكنأيضاأنتكونمكتوبةأسفلبجوارالمشكلةإذارغبتالمجموعة  

. إذاكانالمشاركونلديهمأسئلةحوألسباباألمراض،وتوجيههاإلىمجموعةلمعرفةمايفكرالمشاركيناآلخرين

.إذاكانتالمجموعةاليمكنأنتأتيمعإجاباتمعينة،يطلبمنهاتحديدوسيلةللحصولعلىالمعلوماتالالزمة  

. ابالمشاكلاالستمرارفيمناقشةجماعيةولكنهذهالمرةيطلبمنمجموعةللتفكيرفيمايمكنالقيامبهلمعالجةأسب-8

 تذهبمنخالألحداألسبابفيوقتواحد.

:اطلبمنالمجموعةالسؤااللتالي  

 "هللديهاأيأفكارعنكيفيمكنمنعهذهالمشكلة؟"

.مرةأخرى،يجبأنتكونالمجموعةقادرةعلىتذكرهذهالمعلومات،ولكنيمكنأيضاأنيكتبعنهبجانباألسباب  

9-

اللمجتمعيوتلكالتيستظلبحاجةإلىالعالجفيالمركزالاطلبمنالمجموعةلفرزالمشاكلفيتلكالتييمكنالوقايةمنهاعنطريقالعم

.صحي  



10-

اطلبمنالمجموعةلتحديدوتسليطالضوءعلىتلكالمشاكاللتييمكنمنعهاوالتييعتقدترتبطالممارساتالمياهوالصرفالصحي

.والنظافةالصحية  

. تسطيرالكلماتأواستخدامملصقاتملونةعلىاألرقامإلظهارأيمشاكلتعتقدجماعةترتبطهذهالعوامل

.أوصافالمحليةللشروطالفنية،ألمراض،وممارساتالصرفالصحيوالنظافةالمحددةاستخدام  

.تيسيرإجراءمناقشةمعالمجموعةعلىماعلمتأنهخاللهذاالنشاط،لمماأحبوماالأحبحولهذاالنشاط-11  

-:المالحظة  

 

( الم المعدةوالحمىوغيرها) ذاوصفتالمجموعةاألعراض-1 -1

.بدالمنتسميةاألمراضأوشروطمحددة،وهذاالبأسبه  

. هذاهواالكتشاففيحدذاته. ماتظنأنهااألمراضالهامة" لديها عدم المعرفة" التقلقإذاكانتالمجموعة-2

. فهذايعنيأنكسوفتحتاجإلىالنظرفيكيفيةمساعدةالمجموعةاكتشافهذهالمعلوماتفيحدذاته

.السماحللفريقأنيضعاقتراحاتتستندإلىالمعرفةوالخبرة. التوحياألمراضكنتتعرفوأعتقدأنغابعنالفريق  

/  إذايترددالمشاركونأنتختاربينالممرضة-3 -1

الطبيبوالمعالجالتقليدي،يمكنكالمساعدةمنخاللتذكيرهمأنهذاالنوعمنالمشاكاللصحية،وليساختيارالمعالج،

.هوماهومهم  

. هذاالنشاطقدأظهرتلكمأنجماعةتفتقرإلىالمعرفةالصحية-4

: اكيفيمكنأنينتشرالمرضعنطريقإذاكانهذاهوالحال،فإنالخطوةالمقبلةستكونلمساعدةالمجموعةتجدلنفسه

.طريقةالناسالتعاملمعالمياه؛يتمالتخلصمنالنفاياتالبشريةوسيلةلوالشخصية السلوكياتالصحية  

هذهالمعرفةالجديدةقدتجعاللفريقتغيررأيهافيكيفيةالمرضيمكنأنينتشرعبرالمجتمعمنخاللممارساتالنظافةوالص

 رفالصحي..

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: تحليل المشكلة (2الخطوة رقم )  

 

 الخطوة                                    النشاط                      األداة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قصص المجتمع-1  

المشاكل الصحية في مجتمعنا-2  
تحديدالمشكلة-1  

ملصقات غير متسلسة-1  

الممرضة تاناكا-2  

 

تحلياللمشكلة-2  

.المياهورسمالخرائطوالصرفالصحيفيمجتمعنا-1  

.السلوكياتالصحيةالجيدةوالسيئة-2  

.التحقيقفيالممارساتالمجتمعية-3  

.كيفيةانتشاراألمراض-4  

رسمخرائطالمجتمع-1  

ثالثةكومةالفرز-2  

)بوكيت ش شارت(الرسمالبياني-3  

 

التخطيطللحلول-3 .منعانتشارالمرض-1   

.اختيارالحواجز-2  

مهام الرجال والنساء في المجتمع.-3  

 

حجبالطرق-1  

رسم بياني للحواجز.-2  

.تحليألدوارالجنسين-3  

اختيار الخيار-4 .اختيارتحسنتبشكاللصرفالصحي-1   

.اختيارتحسينسلوكياتالنظافة-2  

.خياراتالصرفالصحي-1  

.ثالثةكومةالفرز-2  



 

 سبعخطواتلتنظيمالمجتمعللوقايةمنمرضاإلسهال

(2الخطوة رقم) النشاط األداة  
رسمخرائطالمجتمع.-1  

ثالثةكومةالفرز.-2  

البوكيت شارت.-3  

.طرقانتقااللعدوى-4  

1-
 المياهورسمالخرائطوالصرفالصحيفيمجتمعنا.

السلوكياتالجيدةوالسيئةللنظافة.-2  

التحقيقفيالممارساتالمجتمعية.-3  

.كيفيةانتشاراألمراض-4  

 

 

.تحليل المشكلة-2  

 
 
 
 

 
 

-:هذه الخطوة لديها اربع نشاط  

1-

هوالصرفالصحيوالتييمكنأنتؤديإلىأمراضاإلالمياهورسمالخرائطوالصرفالصحيفيمجتمعنايساعدالمشاركينعلىالخريطةتلكمشاكاللميا

.سهال  

2-

جيدةورديئةوالسلوكياتالصحيةتساعدالمجموعةللنظرعنكثبفيالممارساتالصحيةوالصرفالصحيالمشتركةوتحديدكيفأنهذهقدتكونجيدةأ

.وسيئةللصحة  

. لجمعوتحلياللبياناتعنالممارساتالفعليةفيالمجتمعالبوكيت شارت استخدامالمشاركين. التحقيقفيالممارساتالمجتمعيةهواختياري-3

.مايفعلهالناسفعالويمكنبعدذلكمقارنةمعمااكتشفالفريقأنتكونجيدةللصحةأوسيئةللصحةفيالخيروالشرالنشاطالسلوكياتالصحية  

اإلسهل.كيفانتشرتاألمراضيحصاللمشاركونللنظرفيكيفيةالبرازيمكنأنتلوثالبيئةويؤديإلىأمراض-4  

. فينهايةهذهالخطوةيجبأنالجماعةفهمكيفأنبعضممارساتالنظافةوالصرفالصحياليوميةالعامةالتابعةلهقدتسببأمراضاإلسهال

.وسوفتكونبعدذلكقادرةعلىبدءالنظرفيمايمكنالقيامبهلتحسينهذهالممارساتمنأجاللوقايةمناألمراضالمسببةلإلسهال  

-مالحظةمهمة:  

.لخطوةلمعرفةألنفسهمماالذييسببمرضاإلسهالفيمجتمعهمدعونااستخدامالمشاركينفياألنشطةفيهذها  

.التوجيهمجموعةبقولهأنهماكنتأعتقدأنهيحتاجإلىمعرفة  

. المجتمعاتفيمعظمأنحاءالعالموقدتماستقبااللرسائاللصحيةالحديثةوالعلميةلسنواتعديدة. ليسلديهمثقةفيحكمالجماعة

.ماكانفيكثيرمناألحيانفيعدادالمفقودينهوفرصةللمجتمعاتالمحليةلبحثومناقشةهذاالمعلوماتومقارنتهامعالمعتقداتالصحيةالتقليدية  

 

 

المياهورسمالخرائطوالصرفالصحيفيمجتمعنا: (1النشاطرقم )  



-الهدف:  

 

.لرسمخريطةأوضاعالمياهوالصرفالصحيفيالمجتمعوإظهاركيفأنهامرتبطة-  

.لوضعرؤيةمشتركةوفهمالمجتمع-  

 

-الزمن:  

 

.اعتماداعلىتعقيدالخريطةالمطلوبةساعة ,  3الي  1من ساعة   

-المواد:  

 

رسمخرائطالمجتمع: أداة  

: كلماهومتاح-

.ورقالصحف،عالمة،عالمةاألقالم،وقطعالغياروالقطعمثاللقطن،وأزرار،الحجارةالصغيرة،والخرزوقصاصاتصغيرةمنالمواد  

.ملصقاتملونة،إذاكانتمتوفرة-  



 

 صورة

-مايجبالقيامبه:  

 

.بدءمناقشةمجموعةلمراجعةماتمتعلمهأوتقررفيالجلسةالسابقةأ،النشاط القبلهإذاكانهناكفاصلبينهذاالنشاطو-1  

:إعطاءالمجموعةالمهمةباستخدامهذهالكلمات-2  

 .وهنابعضالموادلتبدأويمكنكإضافتهاإلىهذهأيشيءآخرتريداستخدامها. يمكنكالقيامبذلكفيأيبالطريقةالتيتريدها. جعلخريطةمجتمعك"

يلى"تحتاجإلىتضمينعلىالخريطةالخاصةما  

المزاياوالحدودالماديةالهامة-  

الطرقوالمسارات-  

اإلسكان-  



المبانياألخرىمثاللمدارس،والكنائس،والمرافقالصحية،واألعمااللتجارية-  

المزارعوالحقولوالغاباتوالمزارعوالحدائق-  

مصادرالمياه-  

مرافقالصرفالصحي-  

.مواقعالتخلصمنالنفايات  

:عندمايتماالنتهاءمنالخريطة،إعطاءالمجموعةالمهمةالثانية-3  

. الناسفيحقيوالمرشدينالسياحيين. المجموعةعلىيساريهومحاولةأننتصورأنهيزورالمجتمعللمرةاألولى. تقسيمأنفسكمإلىمجموعتين"

. وهذههيالمرةاألولىالتيكانآخرهناويريدونمعرفةكلشيءفيوسعهم. مهمتهمهيأنتأخذمجموعةمنالزوارفيجميعأنحاءالمجتمع

. سوفالمرشدينالسياحييناستخدامخريطةالمجتمعالتخاذالزوارفيجولة

ةهنابوصفالناسوحياتعرضآخرإلىأقصىحدممكن،بمافيذلكالترتيباتالمياهوالصرفالصحيوالنظافةالصحية،ومساعدتهمعلىفهمماهيالحيا

. هم

."وينبغيأننسأألسئلةالزوارحولمايجريأظهرتأنها،للتأكدمنوقدأظهرتالمرشدينالسياحيينلهمكلجانبمنجوانبالحياة،سواءكانتجيدةأوسيئة  

" المرشدينالسياحيين. "هولتمكينالفريقللنظرفيمجتمعهامنوجهةنظرمختلفة" جولة" هوالغرضمنهذ

.سيحاوألنأشيرإلىأنكلشيءليسمثاليا" الزوار" تمعفيحينانوربماتظهرفقطاألشياءالجيدةفيالمج  

:اطلبمنالمجموعةلوصف. لتيسيرإجراءمناقشةبشأنالمياهوالصرفالصحي" جولة" استخدامالنقاطالتيأثيرتخالل-4  

رقمقياسي،إذاكانذلكممكنا) ترتيباتالمياهوالصرفالصحيأنهمفخورون(  

رقمقياسي،إذاكانذلكممكنا() أيمشاكاللمشتركةأوالصعوباتالتيلديهممعهذه  

(وهذهيمكنأنتكونعالمةعلىالخريطةمعاستعادةالطاقةالحركيةستيكملون) أهمالمشاكاللتي  

. شرحللمجموعةأنهفياالجتماعاتالمقبلةسيكونلديكفرصةلمناقشةكيفيةالتغلبعلىهذهالمشاكلا-5

.يجبأنتسجالألفكاربحيثيمكنمراجعتهافيوقتالحقفيالبرنامج  

.ضخريطتهاحيثيمكنأنينظرإليهمنقباللمجتمعكلهطلبمنالمجموعةلعرا-6  

.شرحأنخريطةتحتاجإلىأنتبقىبأمانألنهسيتماستخدامهامرةأخرى-7  

.تيسيرإجراءمناقشةمعالمجموعةعلىماعلمتأنهخاللهذاالنشاط،مايحبومااليعجبنيهذاالنشاط-8  

 

:مالحظات  

 

 



 

.السماحيعماللمشاركوندونأياقتراحاتوإدخالمنقبلك-1  

.تقديمعالواتلهذاالغرض. هذاالنشاطهوجديرباالهتمامللغايةولكنيمكنأنيكونالوقتقدحانالمستهلكة-2  

:سيتمإحالتهإلىمرةأخرىعندماكانتالمجموعة. خريطةالمجتمعسوفيكوننقطةمرجعيةمفيدةخالاللخطواتالمستقبلية-3  

4 الخطوة) النظرفيطرقمختلفةللتغلبعلىالمشاكل(  

(4الخطوة) تحديداألهداف-  

(4الخطوة) وضعخطةإلدخالتغييراتفيالمجتمع-  

(7 و 6 الخطوتين) رصدوتقييمالتقدمالمحرزفي  

.ويمكنأنيضاف( إضافية) بعدرسمالخريطة،ويمكنتنظيمالسيرالمجتمعبحيثنقاطأخرى-4  

.األسئلةالمتعلقةبالصحةالمحددةالتيأثارهاالمشاركونيمكنتسجيلهاللفحصفيمرحلةالحقة-5  

 

السلوكياتالصحيةالجيدةوالسيئة: 2 النشاط  

-الهدف:  

 

 لتباداللمعلوماتومناقشةالممارساتالصحيةالمشتركةوفقالتأثيراتهاالجيدةوالسيئةعلىالصحة

 

 

 

 



-الزمن:  

 

1:30الي  1من ساعة   

-المواد:  

 

ثالثةكومةالفرز: األدوات ·  

ثالثةكومةرسوماتالفرز 30 مجموعاتكاملةمنحوالي 4 أو3  

 والثالثةبعبارة" سيئة" ،وآخرمعكلمة"جيد" مجموعاتمنبطاقاتالعنوان،واحدةمعكلمة 4 أو3

.؛ويمكناستخدامالرموزلتمثيلهذهالصفاتبدالمنالكلمات"وبين"  



 

 عينةثالثةكومةفرزالرسومات

 

-مايجبالقيامبه:  

 

.مجموعةلمراجعةماتمتعلمهأوتقررفيالجلسةالسابقةالبدءمناقشةا،النشاط السابقإذاكانهناكفاصلبينهذاالنشاطو-1  

.أشخاص 8-5 اطلبمنالمشاركينلتشكيلمجموعاتمن-2  

:مجموعةالموادوالمهمةباستخدامهذهالكلماتالإعطاء-3  

:فرزالرسوماتإلىثالثةأكوام"  

.تلكالتيكنتتعتقدأنشطةالمعرضالتيهيجيدةللصحة": جيد"-  

..تلكالتيكنتتعتقدأنشطةالمعرضالتيهيسيئةللصحة": "سئي-  



.تلكالتيكنتتعتقدأنشطةالمعرضالتيليستجيدةأوسيئةعلىصحةاإلنسان،أوالتيلمتكنمتأكدة": بين-في  

. 3 رسوماتتبيناألنشطةالمختلفةوبطاقاتالبند 30 إعطاءكلمجموعةمجموعةمنحوالي-4

.يجبعلىكلمجموعةصغيرةتعملمعمجموعةمماثلةمنالرسومات  

. دقيقة،ونطلبمنكلمجموعةأنيشرحللمشاركيناآلخريناختيارهاوالسببفيذلكجعلهذهالخيارات 30-20 دبع-5

.السماحللفريقاإلجابةعلىأيةأسئلةقدتثيرالمشاركيناآلخرين  

:وينبغيأنتشماللمناقشة. تسهيلمناقشةجماعيةعلىالطريقةالتيفرزمجموعاتصغيرةمختلفةمنالرسومات-6  

.تشكيلاثناءال فيالتي حصلت  االختالفات-  

.أسبابهذه-  

. وهذهالمناقشةتوفرفرصةأخرىللمشاركينلتبادلمايعرفونهمعبقيةالمجموعة

هذا.معرفةوالبحثعنسبللملءلليجوزللمجموعةككأليضاأنتدركأنلديهاثغراتفي  

. اطلبمنالمجموعةلدراسةومناقشةالسلوكياتالشائعةفيالمجتمعالخاصبها-7

.والتعرفعليه" السيئة" و" الجيدة" لوكياتمتشابهةإلىأيمنالممارساتاطلبمنالمجموعةللنظرفيماإذاكانتهذهالس  

.اطلبمنالمجموعةلالحتفاظبسجلللنشاطمنخاللعرضثالثةكومةرسوماتالفرز-8  

.تيسيرإجراءمناقشةمعالمجموعةعلىماعلمتأنهخاللهذاالنشاط،مايحبومااليعجبنيهذاالنشاط-9  

 

-مالحظات:  

 

. هذايساعدعلىجعاللنشاطأكثرتحدياويحفززيادةالمناقشة. فمناألفضألنتشملبعضالرسوماتالتييمكنأنتفسرفيعددمنالطرقالمختلفة-1

والهدفمناستخدامالرسوماتليستالختبارمعرفةالناسأوالتحقيقأوتصحيحالعاداتالشخصية،وإنمالتوفيرنقطةانطالقلمناقشةالنظافةوالصرف

.يةالصحيالمعتقداتوالممارساتالمحل  

. إذاكانالناسيسألونأسئلةمحددةلك،وإعادةتوجيهالسؤاإللىمجموعةللرد. دفعأوتوجيهالخياراتفيمجموعةبإعطائهالمعلوماتتنال-2

.إذاكانغيرقادرعلىتفسيرأيرسمواحد،وتشيرإلىأنهتمتعيينهجانبا  

3-

بأنتكونأداةمفيدةلمساعدتهاعلىالعثورعلىهذهاإذاكانتالجماعةتريدأنتعرفكممنالناسممارسةالسلوكياتالجيدةوالسيئة،ويمكنالرسمالبيانيجي

.(انظرالنشاطالمقبلوالجزءالثالثألفكارأخرىحولكيفيةاستخدامالرسمالبيانيجيب. )لمعلومات  



. فيهذهالمرحلة،قدتبدأالمجموعةلمناقشةسباللتغلبعلىالممارساتالسيئةحددتفيمجتمعها-4

.التخطيطإليجادالحلول: 3 هذهيمكنمناقشتهامرةأخرىفيالخطوة. تشجيعهذهالمناقشةولهامجموعةتحتفظبسجلمناالقتراحاتالتيقدمت  

 

التحقيقفيالممارساتالمجتمعية: 3 النشاط  

-الهدف:  

 

.لمساعدةالمجموعةجمعوتنظيموتحلياللمعلوماتعنالممارساتالصحيةالفرديةفيالمجتمع-  

-الزمن:  

 

.الممارساتوعددمنالناستقديممعلومات/  ساعات،وهذايتوقفعلىعددمنالسلوكياتحددت 1-2  



 

 صورة

-المواد:  

 

الرسمالبيانيبوكيت شارت: األداة ·  

(.أوبناؤهامحليابديل،والجرارعلىسبياللمثال،وعلبالصفيح) مخططجيب-  

(.ثالثةكومةرسوماتالفرزكثيرمناألحيانيمكنأنتستخدم) رسوماتوضعتعلىالرسمالبيانيللجيب؛-  

.موادالتصويت،علىسبياللمثالزالتمنالورق،والبذور،والحصى-  

المناقشة. منقباللمجموعةخاللالورقوالرسمموادخاليةللحصولعلىخياراتإضافيةقديعتقد-  

 

 



 

 

 صورة

 

 

 

 

 

 



-مايجبالقيامبه:  

 

.إذاكانهناكفاصلبينهذاالنشاطوسابقتها،معبدءمناقشةمجموعةلمراجعةماتمتعلمهأوتقررفيالجلسةالسابقة-1  

:شرحللمجموعةا. من البوكيت شارت مجموعةالرسمالبيانيعينةعلىال عرضا-2  

البوكيت شارت؟ماهو-  

.كيفيمكنأنتستخدملجمعالمعلوماتبسريةتامةعلىمايفعلهالناسفعالفيالمجتمع  

.عندماتكونهذهواضحة،وإعدادمخططجيب. اطلبمنالمجموعةلتحديدأيالسلوكياتأوالممارساتالتيترغبفيمعرفةالمزيدعنه-3  

وبعد ان -4

تمتعيينالرسمالبيانيتصل،وتبينكيفيتمجمعالمعلوماتعنطريقتحديدالموقفالخاصبكفيالعمودعلىالجانباأليسرثملديكالخيارفيالصفعلىطوالل

. جزءالعلوي،ومنثموضعرمزلإلشارةإلىالخيارانتتستخدم

. فتاة،امرأةعجوزالعمودالجانباليسارالقوةاليديتكونمنصورأنواعمختلفةمناألفراد،مثالمرأة،رجل،وهوصبي،)

(. وبعبارةأخرى،فيوضعرمزالخاصبك،فإنكتعرفماهونوعمنالفردكنت،فضالعنخياراستخدام

. إزالةرمزكبعدالمظاهرة،مؤكداأنهذاكانمجردمثال

. قديكونلديكللتأكدمنأنالمشاركينتحديدالمساحةفيالعمودالذييجبأنتبدأمنه،ومنثمتحديدالخياريستخدمونها

استخدام؟/  أينأنا؛الثانية،والتيأفعل/  أوال،الذي: اتفيهذهالعمليةوبعبارةأخرى،هناكنوعانمنالخطو  

. حتىفيمثلهذهالطريقةالتييمكنللمشاركينوضعالرموزالخاصةبهمدونانينظراليهامنقبالآلخرينالبكيت شارت يجبتعيين-5

.اطلبمنالمشاركينأنيضعواالرموزالخاصةبهم  

.وضعجميعالمشاركينالرموزالخاصةبهم،اطلبمنالمتطوعينلحسابرموزوعرضالمجاميعوبعد ان-6  

:علىسبياللمثال. يجبأنيناقشالمشاركونمعنىالمجاميع  

يشيعاستخدامها؟لماذا؟( األقل) ماهيالخياراتاألكثر-  

ماهوتأثيرالعواماللبيئيةخياراتالناس؟-  

ماهيالخياراتاألخرىيفعاللناسيفضلون؟لماذا؟-  

أنتؤثرهذهالخياراتعلىالصحةأوالرفاهألفرادالمجتمع؟/  كيف-  

إذاكانبقيةالمجتمعصوتت،فإنالرسمالبيانيجيبهاتبدوالمجموعة؟-  

كيفالممارساتالفعليةمقارنةمعماحددالفريقإماجيدةأوسيئة-  



 للصحةخالاللجيدوالسيئالنشاطسلوكياتالنظافة؟

ماذايمكنأنتتغير؟-  

غوبةأوالمفيدة،وكيفيمكنتحقيقهذه؟ماهيالتغييراتفيالسلوكأنينظرالفريقالمر-  

:سوفتحتاجإلىمناقشةمعمجموعةمدىتمثيالنهاتريدجعلجمعالمعلومات-7  

هلتريدكلفردفيالمجتمعأنتكونممثلة؟-  

يمكنأنيتماختيارمجموعةصغيرةمنبينتلكالطائفةالتيمنشأنهاأنتكونممثلةلمجموعالسكان؟-  

كيفيمكنللمجموعةاختيارهؤالءالممثلين؟-  

.قشةمعالمجموعةعلىماعلمتأنهخاللهذاالنشاط،مايحبومااليعجبنيهذاالنشاطتيسيرإجراءمنا-8  

-مالحظات:  

 

 

. عندمايتماستخدامهذهاألداةألولمرة،ويمكنتجنباالرتباكإذاماوضعتالرسمواحدةفقطفيكلمرةفيالعمودالجانباأليسر-1

. بعدذلك،يمكنوضعالرسمالمقبلتحتأولواحدفيالعمودالجانباأليسر. المشاركينثمضعالرموزلتحديدخياراتهم

. االستمرارفيهذاالطريقحتىكافةالرسوماتفيالعمودالجانباأليسرهيفيمكانالعملية

.هذاسيكونحتماأبطأمنوضعكافةالرسوماتحتىمرةواحدةفيالبداية  

2-

لتعلم،وأنهعلىهذاالنحو،فمنالمهمأنالمعلوماتالتيتمجمالتأكيدعلىحاجةالناسإلىأننكونصادقينعندوضعالرموزالخاصةبهم،أنهذاهوممارسةا

.عهايكونصحيحافيالحياة  

. ويمكنأيضاأنهذاالنشاطأنتستخدملجمعمزيدمنالمعلوماتعنطريقطرحأكثرمنسؤالواحدواستخدامأكثرمننوعواحد،لونأوشكلرمزية-3

إذاكانتالمجموعة،علىسبياللمثال،أريدأنأعرفاستخدمتفيهاخياراتفيبعضاألحيانوكذلكالتيكانتتستخدمفيكثيرمناألحيان،كلمشاركيمكناست

.للردعلىالسؤااللثاني(  يقوالألحمر) لإلجابةعلىالسؤاالألول،ونوعمختلفمنرمز( ويقوالألخضر) خدامنوعواحدمنرمز  

. تأكدمنأنمجموعةمنالرسوماتتعكسجميعالخياراتالموجودةفيالمجتمع-4

.تكونعلىاستعدادلتضمينأوجعلرسوماتإضافيةلتمثياللخياراتاإلضافيةالمذكورةأوالتياقترحتهاالمجموعةخالاللنشاط  

5-

لعمليةيمكنأنتكونطوتكونعلىاستعدادمعطرقللحفاظعلىبقيةالمجموعةمشغولفيحينأنأعضاءويتناوبونفيوضعالرموزالخاصةبهم،ألنهذها

.وإال،هاللنشاطالمخططجيبخالالستراحة. يلةجدا  



. ينبغيأنيحسبالرموزأمامالمجموعةحتىيتسنىللجميعأننرىأنيتمفرزدقيق-6

يجبأنتكونمسجلةالرموزعلىورقةمنالورقأومباشرةعلىالرسمالبيانيللجيبمنأجإلعطاءردودالفعاللبصريالمباشرللنتائج،ومنثمعدبحيثيتم

.فيحالةاستخدامجيوببالستيكيةشفافة،والرموزيمكنتقييمبصرياعنطريقإزالةبطاقةتغطيتها. بهافقدانشيءأوالعبث  

. هوأداةتقييمجيدةاو البوكيت شارت علىالرسمالبياني-7

. ويمكنمقارنةالمعلوماتالتيتمجمعهافيهذهالمرحلةالمبكرةمعالمعلوماتالتيتمجمعهافينفسالطريق،فيوقتالحقفيالبرنامج

. لمعلومات،يمكنللمجموعةرؤيةماإذاكانتالتغييراتفيالسلوكتجريبمقارنةمجموعتينمنا

.تذكرأنالرسمالبيانيجيبيمكناستخدامهامراراوتكراراللتحقيقاتمختلفة،لكلسؤاألويشيرانالجماعةتريدفحص  

كيفانتشرتاألمراض: 4 النشاط  

-الهدف:  

 

.للمساعدةفياكتشافالمشاركينوتحليلكيفيةمرضاإلسهاليمكنأنتنتشرمنخالاللبيئة-  

-الزمن:  

 

1:30الي  1من ساعة   

-المواد:  

 

طرقانتقال: األداة-  

(ورقة) ورقةكبيرةمنورقالصحف-  

أقالمملونةأوأقالمعالمة-  

.شريطالصق  



 

 

 عينة رسومات عن طرق انتقال األمراض

-مايجبالقيامبه:  

 

.إذاكانهناكفاصلبينهذاالنشاطوسابقتها،معبدءمناقشةمجموعةلمراجعةماتمتعلمهأوتقررفيالجلسةالسابقة-1  

.أشخاص 8-5 اطلبمنالمشاركينلتشكيلمجموعاتمن-2  

:إعطاءكلمجموعةمجموعةمنالموادوالمهمةباستخدامهذهالكلمات-3  

[. اختيارأيهماأنسبللمجتمع] والمراحيضغيركاف[ / استخداممصطلحمحلي] واحدالرسميظهرشخصالتبرزعلنا

.(عرضالرسومات). معارضآخرفمالشخص  

[ استخداموصفالمحليالمناسب] الرجاءاستخدامماتبقىمنالرسومفيمحاولةإلنشاءرسمتخطيطييبينالطرقالمختلفةالتيالمسألةالبراز"

."يمكنكرسمالسهامبينالرسوماتالمختلفةإلظهارالطرقالتييمكنأنيحدث. قدتأتيفياتصالمعالشخص  



. عندماجعلتمنالجماعاتالرسومالبيانية،وأطلبمنكلمجموعةإلىإظهاروشرحمخططلجماعاتأخرى-4

.السماحلهاالردعلىأياألسئلةالتيطرحتمنقبلجماعاتأخرى  

.مناقشةأوجهالتشابهواالختالفبينالرسومالبيانيةالمختلفة-5  

.اآلنتيسيرإجراءمناقشةلمساعدةالمجموعةتستخدمهذهالمعرفةالجديدةلدراسةالوضعالخاصبها-6  

:مناقشةوتحديدمايلي  

طرقانتقااللعدوىفيالمجتمع-  

.مشكلةالمناطقوالسلوكياتالصحيةالتيتعرضاألشخاصالمعرضينلخطرالعدوى-  

.يتممناقشتهاإذاكانذلكممكنا،اطلبمنالمشاركينلتسجيلمناطقالمشكلةفيالمجتمعللمجموعةكما  

.تسهيلمناقشةمعالمجموعةعلىماعلمتأنهخاللهذاالنشاط،مايحبومااليعجبنيهذاالنشاط-7  

-مالحظات:  

 

. هناكربمابعضالكفرأنالبرازيمكنأنتنتقإللىالفم. فيالبدايةقدتكونصدمةبعضالمشاركينفيمحتوىهذاالنشاط-1

. أفضلطريقةللتعاملمعهذاالوضعهوالحصولعلىمجموعةالعملمعافيأسرعوقتممكن

.وهؤالءالمشاركينالذينهمأكثرتقبالمنغيرهاتساعدعلىالقومالكافرينلتصبحأكثرانخراطا  

. رقيكفيإذاكانقدحددبعضالط"على الشكل أيف" البرازأوإذاالرسومالبيانيةالتيالتبدومثلشفية عنشعربالقلقإذاكلمجموعةالتعرفتال-2

. يجبمعذلكالطرقتكونمحددةبوضوحمنأجألنتكونمفيدةفياألنشطةالمستقبلية

.هذهيمكنمناقشتهاورسمأكثراكتماالتشكيلها. يجوزألعضاءالمجموعةاآلخرينتحديدإضافية،طرقمختلفة  

 

 

.دفعأوتوجيهالمجموعاتعندمايحاولونخلقالرسومالبيانيةالخاصةبهمعدم -3  

. لطرقانتقااللعدوى،فيمحاولةلمعرفةالسببوإذالميتمكنالفريقككإللىتحديدواضح-4

.قديكونمنالمفيدإجراءمناقشةمجموعةلتقييمالنشاط،ومنثميمكنحاولمرةثانية  

.هذاالنشاطيمكنتكييفهالالستخدامعندالتحقيقفيأمراضأخرىمثاللديدانالمعويةوالبلهارسياومرضالدودةالغينيةوحمىالضنك-5  

حلولالتخطيطإليجاد: 3 الخطوة  



 الخطوة                                    النشاط                                                      األداة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحديدالمشكلة-1  

قصص المجتمع-1  

المشاكل الصحية في مجتمعنا-2  

متسلسة ملصقات غير-1  

الممرضة تاناكا-2  

 

تحلياللمشكلة-2  

.المياهورسمالخرائطوالصرفالصحيفيمجتمعنا-1  

.السلوكياتالصحيةالجيدةوالسيئة-2  

.التحقيقفيالممارساتالمجتمعية-3  

.كيفيةانتشاراألمراض-4  

رسمخرائطالمجتمع-1  

ثالثةكومةالفرز-2  

)بوكيت ش شارت(الرسمالبياني-3  

 

التخطيطللحلول-3 .منعانتشارالمرض-1   

.اختيارالحواجز-2  

مهام الرجال والنساء في المجتمع.-3  

 

حجبالطرق-1  

رسم بياني للحواجز.-2  

.تحليألدوارالجنسين-3  

اختيار الخيار-4 .اختيارتحسنتبشكاللصرفالصحي-1   

.اختيارتحسينسلوكياتالنظافة-2  

.أخذالوقتلطرحاألسئلة-3  

.خياراتالصرفالصحي-1  

.ثالثةكومةالفرز-2  

صندوق السؤال.-3  

5-

التخطيطللمنشآتالجديدةو

 تغييرالسلوك

.التخطيطمنأجاللتغيير-1  

.التخطيطمنيفعلماذا-2  

.خطأيكونتحديدمايمكنأن-3  

 

 

 

.ملصقاتالتخطيط-1  

.ملصقاتالتخطيط-2  

صندوق المشاكل.-3  

6-

.لمراجعةالتقدمالذيأحرزناهادستعدال-1 التخطيطللرصدوالتقييم .الرسمالبياني( فحص) الرصد-1   

التقييمالتشاركي-7  

 

 

 

.فحصالتقدمالذيأحرزناه-1 خياراتأداةمختلفة-1   

 

 

 

 

 

 



 سبعخطواتلتنظيمالمجتمعللوقايةمنمرضاإلسهال

(3الخطوة رقم ) النشاط األداة  

حجبالطرق-1  
الرسم البياني للحواجز-2  
تحليألدوارالجنسين-3  

.منعانتشارالمرض-1  
اختيارالحواجز-2  
مهامالرجلوالمرأةفيالمجتمع-3  

 
التخطيطللحلول3  

 
 
 
 

.نشطةهذهالخطوةلهاثالثةأ  

" كتلة" حظرانتشارالمرضيساعدأعضاءالمجموعةاكتشافطرقلمنعأو-1

.مرضاإلسهالمنوراءانتشارعبرطرقانتقااللمحددةفيالنشاطالسابق  

.اختيارالحواجزيساعدالفريقعلىتحليلفعاليةوسهولةاإلجراءاتلمنعطرقالنقلواختيارالتيتريدالقيامبهاأنفسهم-2  

3-

المهامبينالرجلوالمرأةفيالمجتمعوتساعدالمجموعةعلىتحديدمنسيكونقادراعلىاالضطالعبمهامإضافيةإلدخااللتغييراتالضروريةللوقاي

.ةمنمرضاإلسهال  

.غيأنيكونتحديدأعضاءالمجموعةالعديدمنالطرقلمنعاإلصابةباإلسهالفيالمجتمعبعداالنتهاءمنهذهاألنشطة،ينب  

 

حظرانتشارالمرض: 1 النشاط  

-الهدف:  

 

. لتحديداإلجراءاتالتييمكناتخاذهالمنعالمرضطرقانتقال-  

-الزمن:  

 



1دقيقة الى ساعة 30من   

-المواد:  

 

حجبالطرق: األداة-  

(لكلمجموعةصغيرة 1 مجموعة) منعالطرقالرسومات  

طرقانتقااللمخططاتالتيقدمتخالاللنشاطالسابق-  

ورقة-  

أقالمملونةأوأقالمعالمة-  

 شريطالصق

 

عن سدالطرق عينةرسومات   

 

 



 

-مايجبالقيامبه:  

 

.بدءمناقشةمجموعةلمراجعةماتمتعلمهأوتقررفيالجلسةالسابقةأ،النشاط السابقإذاكانهناكفاصلبينهذاالنشاطو-1  

.اطلبمنالمشاركينعلىمواصلةالعملفينفسمجموعاتصغيرةكماهوالحالفيالنشاطالسابق-2  

:إعطاءالمجموعاتالمهمةباستخدامهذهالكلمات-3  

. يمكنأنتنتشر،ونحنبحاجةالىالتفكيرفيمايمكنالقيامبهلوقفهذامنالحدوث[ استخدامكلمةالمحليةالمناسبة] واآلنبعدأننعرفالطرقالتيالبراز"

. يجبعلىكلمجموعةأنتأخذمجموعةمنالرسوماتويتفقكمجموعةحيثلوضعهاعلىانتقالطرقالرسمالبيانيلوقفأومنعطرقمختلفة

."ينبغيأنتمسكرسوماتعلىمحماللجدألنناسوفتحتاجإلىإزالتها،الستخدامهافيالنشاطالتالي  

. دقيقةاطلبمنكلمجموعةصغيرةلتقديمالمخططاتوالتيتضمحالياالكتألوحواجز 30 بعد-4

.سماحلكلمجموعةلردعلىأيأسئلةمنقباللمشاركيناآلخرينال  

.تيسيرإجراءمناقشةمعالمجموعةعلىماعلمتأنهخاللهذاالنشاط،مايحبومااليعجبنيهذاالنشاط-5  

-مالحظات:  

 

. التأكيدعلىأنهذاالنشاطهواستمرارلويبنيعلىطرقانتقااللمخططاتالتيتنتجفيالنشاطالسابق-1

. المجموعاتقدترغبفيتغييرأوإضافةإلىبعضالطرقالتيتعادلوامنقبل،ألنهاقدناقشهذهالمساراتفيمابينها،واكتسبتمعارفإضافيةفيهذهاألثناء

.ضمانمناقشتها. هذهالتغييراتهيالمنتجة  

. مرةأخرى،ليسهناكإجابةواحدةصحيحةعلىالنحوالذيينبغيوضعحاجزعلىالطريقالذينقل-2

.جموعةقدحاولوااغالقجميعالطرقوالتعرفعليهالحداألدنىالمطلوبهوأنالم  

3-

ومنالمفيدأنيكونالورقواألقالمفارغةأوأقالمعالمةذلكأنالجماعةيمكنأنتخلقالقطعالخاصةبهاإذاكانتالرسوماتالموجودةالتغطيجميعالحاال

.ت  

.معوغيرهامنالمواد،جنباإلىجنبمعخريطةالمجت(أوأيمكانآخراجتماع) سيكونفكرةجيدةلوضعالمخططاتحتىعلىجدارمركزاجتماعي-4  



تحديدالحواجز: 2 النشاط  

-الهدف:  

 

.كونفيوضعتلتحليلمدىفعاليةالكتلومدىسهولةأوصعوبةأنهاس-  

-الزمن:  

 

1دقيقة الي ساعة  30من   

 
 صعب فعله

 
 وسط

 
 سهل فعله

 
 

 

   

 
 

 فعالجدا

 

    
 وسط

 

    
 غير فعال

 
 

 صورة

 

 

 

 



-المواد:  

 

.الحواجزالرسمالبياني: األداة-  

.طرقانتقااللمجموعةالمخططاتمعكتل-  

.لزجةالشريط،والدبابيس،المسامير،الخ-  

.األقالموالورق-  

 

 صورة

 

 



-مايجبالقيامبه:  

 

.بدءمناقشةمجموعةلمراجعةماتمتعلمهأوتقررفيالجلسةالسابقةا،النشاط االولإذاكانهناكفاصلبينهذاالنشاطو-1  

:الحفاظعلىنفسمجموعاتصغيرةمنالنشاطالسابق،ومنحهمالمهمةباستخدامهذهالكلمات-2  

.(عرضالرسمالبيانيوشرحكيفيعمإلذالزماألمر). إزالةكتلمنطرقنقاللرسمووضعهافيمكانهاالمناسبعلىهذاالمخطط"  

:ستخدمكلماتمثاللتاليةلشرحالرسمالبيانيوكيفيعمليمكنكا  

"  غيرفعالةللغاية" و" فيالفتراتالفاصلةبين" ،" فعالةجدا:" هذهالخيارات[ أشرإلىعمودعلىالجانباأليسرمنالرسمالبياني] هذاالعمود

[مكانالرسممؤقتا] فعالةجدا،فيبين،أوليستفعالةجدا؟[ عرضالرسم] هلتقولهذاالحاجز"  

" " و" فيالفتراتالفاصلةبين" ،" منالسهاللقيامبه:" ديههذهالخيارات[ أشرإلىصفعبرالجزءالعلويمنالرسمالبياني] هذاالصف

[ .أشرإلىاالختيار] منالسهاللقيامبه،فيمابينهما،أومنالصعبالقيامبه؟[ أشرإلىنفسالرسم] لنأقوللكمهذاالحاجز".  منالصعبالقيامبه  

.[ دوخيارفيالصفنشيرإلىالموقفالذيتمإنشاؤهمنخالالختيارأحدالخياراتفيالعمو. ]ثمنقوالنهذاالحاجزهوهذافعالوهذاسهل"

."اآلنأنتفعللك.[ مكانرسممؤقتا. ]هذاالحاجز،ومنثم،يذهبهنا  

:عندمايكونقدأتمالمجموعاتالمهمة،دعوتهمللمشاركةالرسومالبيانيةومناقشةمايلي-3  

.الذيالحواجزويودالفريقالستخدامهافيمجتمعها-  

.الجوانبالعمليةالتيمنشأنهاأنتشاركفيوضعالحواجزفيالمكان-  

.تيسيرإجراءمناقشةمعالمجموعةعلىماعلمتأنهخاللهذاالنشاط،مايحبومااليعجبنيهذاالنشاط-4  

 

 

 

 

 

 

-مالحظات:  



 

. هذاالنوعمنالرسمالبيانيقديكونمفهوماجديداللفريقلذلكقديكونفكرةجيدةلشرحعناصرهاأومكوناتهاخطوةبخطوة-1

.ويتعينعلىالمشاركينأنالمواضعالخاصةبهم. جعلمنالواضحأنهذاهوالتفسيرالوحيد  

.وبدال،والتفكيرفياألسئلةالتيقدتساعدعلىالتوصاللىقرار. إذاكانتمجموعةغيرواضحةحولمدىفعاليةبعضالحواجز،التصحيحها-2  

. شعربالقلقفيهذهالمرحلةإذاكانتالمجموعةاليعرفونمايكفيلتكونقادرةعلىالحكمعلىمدىفعاليةقديكونالحواجزتال-3

.سوفتكونهناكفرصالحقافيعمليةإلدخالمعلوماتإضافيةلزيادةجودةصنعالقرار  

. تقسيمالمجموعةفياثنينوإعطاءكلمجموعةكاملةمنالحواجز. إذاكانالنشاطيبدومربكا،وقديتمذلكعلىالنحوالتالي-4

 الثةالفرزل،واآلخرللقيامكومةث(فعالةجدا،فيمابينهما،ليستفعالةجدا" )فعالية" نسألواحدللقيامكومةثالثةالفرزل

.ثمقارنبينالمجموعتين(. منالسهاللقيامبه،فيالمنتصف،منالصعبأنتفعل" )مدىسهولةالحواجزهيوضعهافيالمكان"  

 

" األكثرفعالية" ثمأخذالحواجز". الفعالية" طريقةأخرىلتنفيذالنشاطهيالقيامالفرزثالثةكومةمنالحواجزالتيتهدفإلى

."فعالةوسط" كررمعكومةثالثةالفرزالحواجز". نالسهاللقيامبهم" والقيامالفرزآخرثالثةكومة،وهذهالمرةتستهدف  

 

الرجالوالنساءفيالمجتمعمهام :3 النشاط  

-الهدف:  

 

معرفت المهام التي تقوم به المرأة ولذي يقوم به الرجال في المجتمع.لرفعمستوىالوعيوالفهممنهااألسرةو-  

.لتحديدماإذاكانأيتغييرفيتوزيعالمهامسيكونمنالمرغوبفيهوالممكن-  

 

-الزمن:  



 

1ساعة   

-المواد:  

 

تحليألدوارالجنسين: األداة-  

.رجل،امرأة،ورجلوامرأةمعا: رسوماتالكبيرةمنفصلة 3-  

.أوأكثرمنالرسوماتالمهمة12-  

.األقالموالورق-  

 

 عينة رسومات مهمة

 

-مايجبالقيامبه:  



 

.مجموعةلمراجعةماتمتعلمهأوتقررفيالجلسةالسابقةالبدءمناقشةا،النشاط السابقإذاكانهناكفاصلبينهذاالنشاطو-1  

.أشخاص 8-5 اطلبمنالمشاركينلتشكيلمجموعاتمن-2  

:باستخدامالكلماتالتالية،اطلبمنالمجموعةلتنفيذالنشاط-3  

. معا،ومجموعةمنالرسوماتالتيتبينمهاممختلفة( زوجين) سوفتعطىكلمجموعةرسملرجلوامرأةورجلوامرأة"

. عندماتتفق،وضعتمهمةرسمتحتالرسمللرجألوامرأةأوزوجينعلىأساسماعليكأنتقرر. بحثفيمجموعتكالذيمنشأنهأنتفعلعادةهذهالمهمة

."الرسمللرجلوالمرأةمعايعنيأنكالالجنسينتنفيذالمهمة  

. يمكنهمرسموإضافةمهامأخرى. لواإليهاالسماحللجماعاتتعملمنتلقاءنفسهاومناقشةالنتائجالتيتوص-4

.يجبأنتوفرلهمورقةبيضاءلهذاالغرض  

.تماالنتهاءمنهذاالنشاط،اطلبمنكلمجموعةإلىتقديماختيارهالبقيةالمشاركين،وشرحخيارهاواإلجابةعلىأيأسئلةوبعد -5  

:تيسيرإجراءمناقشةالمجموعةعلى-6  

.منيفعلماذاالمهام-  

.وأعباءالعملبينالرجالوالنساء-  

.ناالختالفاتفيأعباءالعملقديؤثرعلىتوزيعالمهامللتغلبعلىمرضاإلسهالكيفأ-  

.مزاياوعيوبالمهامالمتغيرةيقومبهاالرجالوالنساء-  

.إمكانيةتغييرالمهاميقومبهاالرجاألوالنساء  

7-

اطلبمنالمجموعةأنتحديداألدوارالتييمكنتغييرهاأوتعديلهامنأجلتحسينالصرفالصحيوالنظافةالصحية،وتسجيلهذهاالستنتاجاتالستخدام

.فيوقتالحق( التحقق) هافيرصد  

.تيسيرإجراءمناقشةمعالمجموعةعلىماعلمتأنهخاللهذاالنشاط،مايحبومااليعجبنيهذاالنشاط-8  

 

 

-مالحظات:  



 

. جاليشكونفيبعضاألحيانأنرسوماتمنمهامهمالمعتادةلمتدرجفيالمجموعةخاللهذاالنشاطالر-1

وذلكألنمجموعةيركزفيالغالبعلىالمهامالمتعلقةبالنظافةالمنزليةوالمجتمعيةوالمرافقالصحية،وفيمعظمالمجتمعاتهذهالمهامتقععلىالنسا

.إذاحدثهذا،اطلبمنالرجاللجعلرسوماتمنالمهامالتييؤدونها،ل إضافةإلىالنشاط. ء  

. ليستكافيةواختيارإلضافةرسوماتمنالبنينوالبنات( رجلوامرأة،وكالهمامعا) قدتقررالمجموعةأنثالثةرسومات-2

.هذاعلىمايرام،ولكنينبغيأنيركزالتحليلعلىسنالجنسينوليس  

 

تحديدالخيارات: 4 الخطوة  

 سبعخطواتلتنظيمالمجتمعللوقايةمنمرضاإلسهال

 
 األداة

 
 النشاط

 

4-الخطوة رقم   

.خياراتالصرفالصحي-1  
.ثالثةكومةالفرز-2  

صنوق السؤال.-3  

اختيارتحسيناتالصرفالصحي.-1  
اختيارتحسينسلوكياتالنظافة.-2  
أخذوقتلألسئلة.-3  

تحديدخيارات -4  

 
 

 

:هذهالخطوةلهاثالثةأعمال  

.اختيارتحسيناتالصرفالصحييساعدالمجموعةلتقييمالحالةالصحيةللمجتمعواتخاذقراربشأنالتغييراتالتيتريدالقيامبها-1  

.اختيارتحسينسلوكياتالنظافةيساعدالمجموعةالتخاذقراروالنظافةالسلوكياتأنهيريدأنيعملعلىمعالمجتمع-2  

اخذ وقت لي -3

علىالتغذيةالراجعةمنزمالئهمالمشاركين،ممايزيدمنالثقةواالعتمادعلىالذااألسئلةيعطيأعضاءالمجموعةفرصةلطرحاألسئلةوالحصول

.تفيالمجموعة  

.بنهايةهذهالخطوة،فإنمجموعةجعلتقرارمستنيرحواللتغييراتإلىالمرافقوسلوكياتالنظافةانهاتريدالقيامبها  

 

 

 

اختيارتحسيناتالصرفالصحي: 1 النشاط  



-الهدف:  

 

:لمساعدةالمشاركين  

.وصفالحالةالصحيةللمجتمع-  

.تحديدخيارأوخياراتلتحسينالصرفالصحي-  

.يكتشفأنالتحسيناتالتييمكنأنتكونخطوةبخطوة-  

-الزمن:  

 

2الى  1من ساعة   

-المواد:  

 

خياراتالصرفالصحي: األداة-  

األقالم-  

(اختياري) ورقةكبيرةالحجمالتييمكنتركيبهاالرسومات-  

.شريطالصق-  

 

 



 

 

 صورة

 

 

 



-مايجبالقيامبه:  

 

.إذاكانهناكفاصلبينهذاالنشاطوسابقتها،وتبدأمعمناقشةمجموعةلمراجعةماتمتعلمهأوتقررفيالجلسةالسابقة-1  

.أشخاص 8-5 اطلبمنالمشاركينلتشكيلمجموعاتمن-2  

:إعطاءمجموعةمهمة،وذلكباستخدامهذهالكلمات-3  

" سلم" نظرةعلىالخياراتوترتيبهاك. كلمجموعةسوفتتلقىمجموعةمنالخياراتالصرفالصحي"

."بدءامنواحدعليكأنتنظرأسوأفيأسفلوتنتهيمعواحدعليكأنتنظراألفضلفيالقمة  

.إعطاءكلمجموعةمجموعةمماثلةمنالرسومات-4  

.قديكونمنالمفيدأنيكونبعضالورقواألقالمبحيثالمشاركينيمكناستخالصأيالطرقالتيتريدأنتدرجولكنهاليستفيمجموعةمنالرسومات-5  

.ثمزيارةكلمجموعةواعطائهاالمهمةالتالية. دقيقةلجعاللساللمالخاصةبهم 20 الجماعاتحواليمنح-6  

. اآلنأنتقررأينوالمجتمعهوفيالوقتالحاضروالتيترغبأنتكونسنةواحدةمناآلن"

."مناقشةمزاياوالصعوباتالتيقدتجتمعفيمحاولةلالنتقاإللىالخطواتالمختلفةعلىسلم  

.عنداالنتهاءمنمجموعةهذهالمهمة،اطلبمنكلواحدلشرحسلمالصرفالصحيإلىالمشاركيناآلخرين-7  

:بعدالعروض،وتشجيعغطاءمناقشةمجموعة-8  

.أوجهالتشابهواالختالففيالطريقةالتيتمترتيبالخياراتكخطوات-  

.أوجهالتشابهواالختالفمنحيثحيثوضعتمجموعاتالمجتمعفيالحاضروالمستقبل-  

.يدهاعلىأنهاأفضلللمجتمعالخياراتالتيتمتحد-  

.مزاياكلخيار-  

.الصعوباتأوالعقباتالتيمنشأنهاأنتجعالالرتقاءفيسلمالصعب-  

.كيفتمالتوصالليهاهذهالقرارات-  

.ماهيالمعلوماتالتيتعتقدالمجموعةأنهاقدتحتاجإلىأنتكونقادراعلىمقارنةخياراتأكثرفعالية-  

واحد. صحيالتشجيعفريقاالتفاقعلىسلمالصرف-9  

 



.لمجموعةأنالنشاطالتاليسوفتساعدعلىوضعخطةللوصولمنحيثهواآلنإلىحالةأوحاالتأنهيوداالنتقاإلليهفيالمستقبلاشرحل-10  

.تيسيرإجراءمناقشةمعالمجموعةعلىماعلمتأنهخاللهذاالنشاط،مايحبومااليعجبنيهذاالنشاط-11  

-جمعالمعلومات:  
 

. هذاهوبحيثأهدافواقعيةيمكنتعيين. انهافكرةجيدةفيهذاالوقتللمجموعةلتحديدالحالةالصحيةالحاليةللمجتمع
:األدواتالتييمكناستخدامهالذلكمايلي  

 
.خريطةالمجتمعالمحليلتحديدوتحديدأنواعوعددمنالمرافقالصحية-  
.أواألسرةمنأنواعمختلفةمنالمرافقمجموعةيمكنأنتعطيمعلوماتعناستخدامالفردالبحيثالبوكيت شارتالرسمالبياني-  
.تعدادالمجتمع-  
 

.يجبأنتسجلجميعاالستنتاجاتالستخدامهافياألنشطةالمستقبليةالتيسوفتشملتطويرمخططالرصد  
 
 

-مالحظات:  

 

 :قبألنتبدأهذاالنشاطسيكونمنالمفيدالحصولعلىمعلوماتعن -1

 .مبادئالتصميممنالخياراتالمختلفةالصرفالصحي -

 .فعاليةالخياراتالمختلفة -

 .متطلباتصيانةوخدمةمستمرةلكلنوعمنالخيار -

 .تكاليفخياراتالصرفالصحيالمختلفة -

 .لتشغيلوصيانة( الوقتوالمال) التكاليف -

 .الدعمالمتاحة -

 .متانةهيكلواستدامةكلنظام -

. يمكنإدخالتحسيناتخطوةبخطوةالذيويبينسلمالصرفالصحي-2    

. فكرةأنالمجتمعيمكنأنتقدملصعودسلمبمعدالتمختلفةيمكنأنتكونجذابةللغايةالىجماعات

. انهميدركونانالتغييراتيمكنإجراءأكثرمنمرة،بوتيرةغيرمناسبةويمكنالتحكمفيهابالنسبةلهم

 .عندماتكتشفجماعاتذلك،فإنهيمكنأنيلهملهمأنيصبحواأكثرمشاركة

. كميةمنالماءمنشأنهأنكلخياريتطلبعنداختيارخياراتالصرفالصحيمنالمهمالنظرفي-3

 .تأكديناقشالمشاركونهذهالقضايا. ويجبأيضاالنظرأخطارتلوثالبيئةومصادرالمياهالحالية

 

 



". الفروع" وهذاهو،اليمكنللساللملديها - وبالتاليخيارينيمكنوضعهاجنباإلىجنب. بعضخياراتجيدةعلىحدسواء-4

 .فكرةالتقدمواختيارللمستقبلهوأكثرأهميةمنشكلسلم

 أنواعأخرىمنساللم
. ويمكنأيضاأنهذاالنشاطأنتستخدمللتعاملمعالمسائالألخرىوغيرهامنالمشاكل

. يمكنعلىسبياللمثاألنتتكيفسلمالصرفالصحيإلجراءسلممياه
وسيجريالنشاطفيبنفسالطريقةكماهوموضحلخياراتالصرفالصحي،ولكنباستخدامرسوماتتظهرخياراتمختلفةمنالمياهلتحسيننوعيةوك

. انالخياراتالمتاحةتحتاجإلىتتراوحمنأبسطألكثرتعقيدا. ميةوصوإلمداداتالمياه
. معاتسيتمبدءامنهذهالخطوةباإلضافةإلىذلك،فإنرسوماتمنجمعالمياهغيرالمأمونةأوغيرالمحميةيجبتضمينألنبعضالمجت

: فيبعضاألحيان،فيالواقع،تنطبقحالتينفقط. ومعذلك،خياراتإمداداتالمياهتميإللىأنتكونأقل،لذلكمنالمرجحأنيكونأقلخطواتعلىسلممياه
 .مصدرفيالوقتالراهنالتقليديالعاطروبديألوإمداداتالمياهالمحسنة

 
 

 

 -:اختيارتحسينسلوكياتالنظافة: 2 النشاط

 -الهدف:

 

 :لمساعدةالمجموعةعلىتحديدالسلوكياتالصحيةأنه

 .تغييريجب·

 .أنتشجعوتعززيجب·

 .أنتدخلفيالمجتمعيجب·

 -الزمن:

 

 1ساعة 

 

 



 -المواد:

 

 .آخر 2: 2 ثالثةكومةفرزالرسوماتالمستخدمةفيالخطوة: األداة· 

 

 

 عينةرسوماتمنالسلوكياتالصحية

 

 

 

 

 

 



 -ما يجب القيام به:

 

 .مجموعةلمراجعةماتمتعلمهأوتقررفيالجلسةالسابقةالبدءمناقشةأ،النشاط السابقإذاكانهناكفاصلبينهذاالنشاطو-1

 .أشخاص 8-5 اطلبمنالمشاركينلتشكيلمجموعاتمن-2

 :إعطاءالمجموعاتالمهمةباستخدامهذهالكلمات-3

اخترمنالرسوماتثالثةكومةالفرزواحدأوأكثرمنالسلوكياتالصحيةأنكتوافقعلىكونهشفاءخاصتكوالتيترغبفيتشجيعواحدأوأكثرأنكتوافقع"

 ".لىكونهاغيرصحيةوالتيترغبفيتشجيعها

 .ثمأطلبمنكلمجموعةلشرحاختيارهاللمشاركيناآلخرين. دقيقةلتحديدالسلوكياتالنظافة 20-10 أعطالمجموعات-4

 :تيسيرإجراءمناقشةمجموعةتهدفإلى-5

 التوصإللىاتفاقحوأليالسلوكياتالجيدةوالسيئةهياألكثرأهميةللعملعلى -

 :كيفيةالتأثيرعلىالمجتمعإلى -

 استخدامالممارساتالجيدةفيكلوقت -

 تقبلسلوكياتجديدة -

 .التوقفعنالممارساتالسيئة -

. ويمكناستخدامهذهالمعلوماتلتحديدأهدافمحددة. مختارةفيالمجتمععندهذهالنقطةقديكونمنالمهممعرفةمدىشيوعهذهالسلوكياتال-6

 .مجتمعلل المسحالبوكيت شارت او اجراء الرسمالبياني: األدواتالتييمكناستخدامهاللحصولعلىهذهالمعلوماتهي

 .وفيمايليمثاللكيفيةاستخدامالرسمالبيانيجيبلقياساألنواعاألكثرشيوعامنالسلوكفيالمجتمعفيمايتعلقغسالليدينبعدالتغوط

: فيأعلىتظهرالخياراتالتاليةلغسالليدينبعدالتغوطالخطوطمعبوكيت شارتإعدادمخطط

. وامرأةوطفلرجل: العمودالرأسييمكنأنتظهر. الماءفقط،والصابونوالماء،الترابأوالرماد،والشيء

. أوشكلمختلف/  المشاركينثماستخداماثنينرموزاللونو

 .واحدةللداللةعلىالخياراتالمستخدمةعادة،وآخرللداللةعلىالخياراتالمستخدمةفيبعضاألحيان

 

 



 

 

 عينةلخياراتغسالليدينبوكيت شارتالرسمالبياني
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 الستخدامهافيأنشطةأخرى،بمافيذلكوضعمخططالرصدأنيكونلديهسجلمجموعةاستنتاجاتها،سوفتكونهناكحاجةححركتيالحقافيعملية

 (.فحص)

 .تيسيرإجراءمناقشةمعالمجموعةعلىماعلمتأنهخاللهذاالنشاط،مايحبومااليعجبنيهذاالنشاط-8

 

 

 

 

 



 -مالحظات:

 

1-

وقدأظهرتالتجاربالسابقةأنالبرامجالتيتشماللتغييراتسواءفيالسلوكياتالنظافةوالمرافقأكثرفعاليةفيالسيطرةعلىمرضاإلسهالمنتلكالتيتشم

 .غالبامايكونهناكميلللتركيزأكثرعلىالمرافقالمادية،لذلكيهدفهذاالنشاطللتأكدمنأنالسلوكياتالصحيةاليغفل. لفقطالتغييراتإلىالمرافق

 .التخطيطللمنشآتالجديدةوتغييرالسلوك: 5 أوتعزيزالقائممنهاسيتمتناولهافيالخطوة/  لسلوكياتالصحيةالجديدةوكيفيةإدخاال-2

 أخذوقتلألسئلة: 3 النشاط

 -الهدف:

 

 ،والحصولعلىالمعلوماتوالتغذيةالراجعةمنالمشاركيناآلخرين.(أوغيرهامناألمور) إتاحةالفرصةللمشاركينلطرحاألسئلةحولعملية· 

 لمساعدةالمجموعةتعترفثروةمنالمعارفوالمعلوماتالتييمتلكجماعي.·

 -الزمن:

 

 ساعة2الي  1من ساعة 

 

 

 

 

 -المواد:



 

 مربعالسؤال: األداة· 

 الورقواألقالم·

 (مثلسلة،وقبعةأومربع) الحاويات·

 

 

 صورة

 

 

 

 

 -ما يجب القيام به:



 

 .هدفإلىاستعراضماتمتعلمهأوتقررفيالجلسةالسابقةبمجموعةالبدءمناقشةأ،النشاط السابقإذاكانهناكفاصلبينهذاالنشاطو-1

 .شخصا 40 يمكنأنيتمهذاالنشاطبنجاحكمجموعةواحدة،شريطةأنالمجموعةالتحتويعلىأكثرمن-2

 :إعطاءالمجموعةالمهمةباستخدامهذهالكلمات-3

. كلشخصيمكنأنيرجىالكتابةعلىقصاصةمنالورقأوجعلرسمبسيطفيمسألةالتييودونالردعليها"

 ". مرةواحدةكنتقدكتبتأورسمهاسؤالك،أضعافالورقةإلىنصفين

 .تصبحهذهالحاويةمربعالسؤال. اطلبمنأحدالمشاركينلجمعكالألسئلةفيالحاوية-4

. نكلشخصأنيفرزقصاصةمنالورقواإلجابةعلىالسؤالعندماتمجمعجميعاألسئلة،وتمريرمربعسؤاللشخصواحدفيوقتواطلبم-5

 .إذاكانأيشخصيختارمسألةخاصةبهم،وأنهمينبغيأنيطلبليحلمحلهواختيارآخرواحدة

 .إذامشاركااليمكناإلجابةعلىالسؤال،وتشجيعأيشخصآخرفيالمجموعةلتقديمإجابة-6

 .اطتسهيلمناقشةمعالمجموعةعلىماعلمتأنهخاللهذاالنشاط،مايحبومااليعجبنيهذاالنش-7

 

 -مالحظات:

 

. بدالمنذلك،إذاكانبعضالمشاركيناليمكنالكتابة،أطلبمنالجميعالتفكيرفيمسألةثملالحتفالقطعةمنالورق-1

. ثميتمجمعقطعةمنالورقفيمربعالسؤال. أوكلمشاركيمكنإعطاءقطعةمنالورقالملونةالمختلفة

. وبعدذلك،يتمتمريرمربعسؤالحولوعندمايكونذلكالشخصأووضععالمةملونةقطعةمنيتماختيارهورقة،ويقولونسؤالهمبصوتعال

 .معهذااألسلوب،واألسئلةليستمجهولةولكنيمكنللجميعالمشاركة

. ويمكنهذاالنشاطيساعدعلىتذكيرالجماعةالتيالتحتاجإلىاالعتمادكثيراعلىخبراءخارجيين-2

 .مالمعلوماتوالمعارفالتييحتاجهابشكلجماعي،لديهامعظ

. ويمكنأنتشيرإلىاهتماماتمختلفة،وأيضابمثابةالهاءإيجابي. ولكنالينبغيأنتوضعجانبا. بعضاألسئلةقدالتتعلقمباشرةبالموضوع-3

 !الفكاهةالينبغيأنيثبط

 



 التخطيطللمنشآتالجديدةوتغييرالسلوك: 5 خطوة

 (5الخطوة رقم )

 
 أداة النشاط

 التخطيطللمنشآتالجديدةو-5
 تغييرالسلوك

 
 
 
 

 التخطيطمنأجاللتغيير. 1
 التخطيطمنيفعلماذا. 2
 تحديدمايمكنأنتذهبالخطأ. 3

 ملصقاتالتخطيط. 1
 ملصقاتالتخطيط. 2
 .مربعالمشكل3

 

 :هذهالخطوةلهاثالثةأعمال

 .التخطيطمنأجاللتغييريساعدالجماعةعلىخطةخطواتالعمللتنفيذالحلواللتيقررتجرا-1

 .التخطيطالذييفعلمايساعدالفريقعلىإسنادالمسؤوليةعنكلخطوةعمل-2

 .تحديدمايمكنانتتعرضلهتمكنفريقالتنبؤالمشاكاللمحتملةوسبلخطةللتغلبعليها-3

 التخطيطللتغيير: 1 النشاط

 -الهدف:

 

 .تمكينالمشاركينمنوضعخطةلتنفيذالتغييراتفيالصرفالصحيوالنظافةالسلوكيات· 

 

 

 

 

 

 -الزمن:



 

 ساعة2

 -المواد:

 

 .ملصقاتالتخطيط: األداة-

 (1 النشاط: 4 منالخطوة) الصرفالصحي" المستقبل" وخيارات" اآلن" في-

 .شريطالصق-

 .األقالموالورق-

 

 

 خياراتالصرفالصحيوالملصقاتالتخطيط" المستقبل" و" الحاضر"

 

 

 -ما يجب القيام به:



 

 .إذاكانهناكفاصلبينهذاالنشاطوسابقتها،معبدءمناقشةمجموعةلمراجعةماتمتعلمهأوتقررفيالجلسةالسابقة. -1

 .علىالجدار 4 وضعتفيالخطوة( أورسوماتتمثلخياراتأخرى) وضعالرسوماتالخيارالصرفالصحي-2

 :تزويدالمشاركينالمهمةباستخدامهذهالكلمات. أشخاص 8-5 اطلبمنالمشاركينعلىالعملفيمجموعاتمن-3

 هوحالةشائعةفيالمجتمع؟وهلتوافقعلىأنهذا[ أنالمجموعةترىتمثلوضعهمالحالي( ق) أشرإلىالخيارالصرفالصحي] هلتوافقعلىأنهذا"

 سيكونالوضعالمرغوبفيهفيالمستقبل؟[ خيارالجماعة" المستقبل" أشرإلىالمفضل]

" لسدالفجوة"لذلكنحنبحاجةإلىوضعخطةل. دعونانعمالآلنعلىمايجبالقيامبهلالنتقالمنالوضعالراهنإلىحيثتريدأنتكون"

 .لمساعدتكعلىالقيامبذلك،وستعطىكلمجموعةمجموعةمنالملصقاتالتيتبينتخطيطبعضالخطواتالتيقديحتاجإليها

. ينبغيأنننظرفيكلمجموعةالملصقاتالتخطيطوترتيبهافيترتيبأنهيعتقدأنإحداثالتغييرالمنشودعلىنحوأكثرفعالية"

 ". استخدامورقةبيضاءلرسمأيالخطواتاإلضافيةالتيترغبفيإدراج

 .والملصقاتالتخطيط" المستقبل" ،والرسومات"اآلن" أعطكلمجموعةعلىمجموعةمتطابقةمن-4

. دقيقةللعملعلىترتيباتهامنالخطوات،ثماطلبمنكلمجموعةلشرحخطتهللمشاركيناآلخرين 45-30 إعطاءالمجموعةحوالي-5

وينبغيإعدادكلمجموعةللردعلىأيةأسئلةمحددةوالتيقدتنشأ،علىالرغممنأنالنقاشأكثرعموميةأوالنقاشينبغيأنيكونمحدوداحتىتمتزيارتهاكلم

 العمل.جموعةعلىفرصةلتقديم

 .إلىالتوصإللىاتفاقعلىخطةمشتركةبعدالعروض،وتشجيعمناقشةمجموعةتهدف-6

 :وينبغيأنتشماللمناقشة

 .أوجهالتشابهواالختالفبينبينالخطواتالتياختارهاكلمجموعة،وترتيبها -

 .ماالصعوباتالتيقدتأتيعبرفيمحاولةلتنفيذهذهالخطوات -

 .ماهيالمواردالتييحتاجونهاللقيامبهذهالخطوات -

 .مقدارالوقتالالزملتنفيذالخطة -

 .تسهيلمناقشةمعالمجموعةعلىماعلمتأنهخاللهذاالنشاط،مايحبومااليعجبنيهذاالنشاط-7

 

 

 -مالحظات:



 

 4" المستقبل" ،والرسومات"الحاضر"-1

 .قدتشيرإلىالتغييراتفيكاللمرافقوالسلوككماحددهاالفريقباستخدامالخياراتالصرفالصحيوثالثةكومةأدواتالفرز

 .قصةمعوجودفجوة" المستقبل" ،والرسومات"لحاضرا" فيأدلةأخرى،ويسمىأداةباستخدام

 .تذكرالهدفمنالنشاطهوتبسيطعمليةالتخطيط. كنمستعداللقيامبهذاالنشاطالتخطيطلجميعالتغييراتانالجماعةتريدإدخال-2

 .قدتجدمجموعةواحدةمناألسهللجعلخطةواحدةإلجراءتغييراتفيالمنشآت،واحدةلتحسينصيانةالنظمالقائمة،وثلثلتغييرالسلوك

. خرقادراعلىإلقاءنظرةعلىالثالثةمعاقديكونآ

 .التوجدوسيلةواحدةأوالخطةالصحيحةالخاصبكسوفالدورالذيلمساعدةالمجموعةعلىتبسيطعمليةبحيثيصبحالتحكمفيها

. التقلقإذاكانتالمجموعةليستمستعدةلتقديمخطةإلدخالجميعالتغييراتتمتالتعرفعليه-3

. ويكفيفيهذاالوقتأنهامستعدةللتخطيطإلدخالبعضالتغييرات

. مرةواحدةوقدأدخلتهذهبنجاح،فإنالنتائجيلهمالمجموعةللحفاظعلىعملهاوالتخطيطلمزيدمنالتغييرات

 .وهناكخطةأصغرأعضاءالمجموعةالتيارتكبتللغايةلمنالمرجحأنتكونناجحةمناكبروخطةأقلدعماجيدا

 .مساعدةالمجموعةالتفكيرفيتأثيرالتغييراتالتيتخططإلدخالويمكناستخدامخريطةالمجتمعاألصليل-4

. قداتخذتبالفعلمناقشةمكانأوربمايكونقدأثارتساؤالتحولمنيجبأنتتحماللمسؤوليةللقيامأجزاءمعينةمنالخطة-5

وفيالوقتالمناالتخطيطمنيفعلماذا،إلىالنشاطالتالي،ويساعدالمجموعاتإلسنادالمسؤوليةعنالمهامبشكلفعالبحيثيتمانجازالمهامبشكلصحيح

 .سب

 التخطيطمنيفعلماذا: 2 النشاط

 -الهدف:

 

 .للمساعدةفيتحديدمنسيتولىالمسؤوليةعنتنفيذالخطواتفيخطة· 

 .وضعجدولزمنيلتنفيذخطة·

 -الزمن:



 

 ساعة. 2الي  1من ساعة 

 -المواد:

 

 .ملصقاتالتخطيطسمالمتفقعليهافيالدورةالسابقة: األداة· 

 .قطعةمنالورقأوبطاقةلتدوينأسماء·

 

 

 صورة

 

 



 

 صورة

 -ما يجب القيام به:

 

 .مجموعةلمراجعةماتمتعلمهأوتقررفيالجلسةالسابقةالبدءمناقشةأ،النشاط السابقإذاكانهناكفاصلبينهذاالنشاطو-1

 .الذيوافقالفريقيمثلخطواتفيخطتهاعلىالجدار،فيصفواحدعلىالتوالي،فيالترتيبالذيالجماعةوافقتعلى - وضعالملصقاتالتخطيط-2

 :إعطاءالمجموعةالمهمةباستخدامهذهالكلمات-3

. وتبينالخطواتالتيقررتالمطلوبةلوضعخطتكموضعالتنفيذ[ نقطةلهم] هذهالملصقاتالتخطيط"

. مناقشةمعاكلخطوةونوعمنالصفاتالشخصيةوالمهاراتالالزمةلتنفيذه. اآلنعليكأنتقررمنيجبتنفيذكلخطوةمنهذهالخطوات

. عندماكنتقدقررتالذيسيكونمسؤوالوما،وكتابةاألسماءعلىقطعةمنالورقأوبطاقة. تقررمنالذييجبتنفيذكلخطوة

 ". ثمالعصاكلقطعةمنالورقأوبطاقةتحتملصقالتخطيطالمقابل. إرساألسماءالرجالفيلونواحدواألسماءالنسائيةفيبلدآخر
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فياشارةالىمناقشةسابقةواالستنتاجاتالتيتمالتوصإلليهاخالاللمهامبينالرجلوالمرأةفيالمجتمع،ودعوةالمجموعةإلعادةالنظرفيتوزيعالمه

 .اممنحيثالتأثيرعلىالرجالوأثرذلكعلىالمرأة،وإجراءأيتعديالتفيهذاالوقتإذاأرادت



. مبتنسيقتنفيذالخطواتفيالخطةعندماتمتخصيصالمهام،اطلبمنالمجموعةلمناقشةواالتفاقعلىمنيقو-5

 .كتابةاسمأوأسماءالمنسقينفوقملصقاتالتخطيط

 .وسيشملذلكوضعإطارزمنيالستكمالكلجزءمنالخطة. دعوةالشخصالمحددأواألشخاصلتنسيقبقيةالجلسة-6

 .تسجيلهذهالمعلوماتالواردةأعالهالملصقاتالتخطيط. اطلبمنالمجموعةلمناقشةواالتفاقعلىمقدارالوقتكلخطوةسوفتتخذإلكمال-7

 :تسهيلمناقشةحول-8

 .أهميةاعتبارأناألموريجريالقيامبهفيالوقتالمحدد -

 .كيفيمكنللمجموعةيمكنالتحققمنأنالناسيفعلونماأنهاهيالمسؤولةعن -

 .مامجموعةيمكنأنتفعإلذاالمهامالتيلمتنفذ -

 .تيسيرإجراءمناقشةمعالمجموعةعلىماعلمتأنهخاللهذاالنشاط،مايحبومااليعجبنيهذاالنشاط-9

 -مالحظات:

 

. التفاجأإذا،خاللتوزيعالمهامهذا،يتمإضافةالمزيدمنالخطواتللخطة-1

 .مرةواحدةأصبحالناسيدركونأنهمذاهبونإلىأننفعلشيئاأنفسهم،وسوفنبدأفيالتفكيرأكثرمليافيماقديستغرقللقيامبذلك

 :إذاكانتالمجموعةمترددةفيقبواللمسؤوليةنفسهاوتخصصمعظمالمهامللغرباء،فإنهسيكونفيحاجةإلىالنظرفيمايلي-2

 لماذااليتمإعدادهلتحماللمسؤوليةعنالمهام -

 ماإذاكانيعتقدحقاأنسلوكالنظافةأوالصرفالصحيمشكلة،وإذاكاناألمركذلك،ماإذاكانتهذهالخطةسوفتساعدعلىالتغلبعلىهذهالمشكلة -

 ماذالميتمضمممثلينعنهذهالجماعاتالخارجيةكمشاركينل -

 كيفممثليالخارجيةيمكندعوةلالنضمامإلىمجموعة -

 ماإذاكانهؤالءالممثلينالخارجيينأنتكونملتزمةبتنفيذخطةأنهملمتساعدعلىتطوير -

 .ماإذاكانتهذهالخطةتعملعلىأساستوزيعالمهامهذا -

. إذاالتعتقدالمجموعةفيأهميةالصرفالصحي،وهذايمكنأنيكونالسببالرئيسيأنهاليدعمالخطة

 .وفيهذهالحالة،قدتحتاجإلىالعودةوتكراراألنشطةالسابقةأوالبحثعنطرقأخرىللمجموعةالكتشافالمعلوماتالرئيسية

. تحديدالجهةالتيينبغيأنتفعلمايمكنأنيكونجداتستغرقوقتاطويال-3

. رسمبيانيجيبيمكنأنتكونمفيدةالختيارالناسللقيامبالمهام. تنفذخاللسلسلةمنالدوراتلضمانالوقتالكافيالمناقشةقديكونهذاالنشاطالتيس

 :إنشاءتخطيطجيبعلىالنحوالتالي



 .وضعرسوماتمنكلمهمةمختلفةفيفضاءاتالصفاألفقيفيأعلىالرسمالبياني -

 .فاتفيالعمودعلىالجانباأليسرمنالمخططضعرسوماتأواألسماءأوبعضوسائألخرىلتحديدالمرشحينالمحتملينفيالمسا -

 .إعطاءكلناخبرمزواحدلكلمهمة -

 .عرضمجموعةكيفيجبأنوضعرمزلكلمهمةفيجيبفيالعمودتحتالرسمالمهمة،فيالصفالذييمثلشخصيعتقدأنههوأفضاللمؤهلينللقيامبها -

 .ءمهمةمعينةيمكنأنيسبقهذاالنشاطمنخاللمناقشةالصفاتالممكنةالتييمكنللمرءأنتبحثفيالشخصالمختارألدا

. يجبأننضعفياالعتبارالممارساتالمحليةوعادةماتستخدمإلسنادالمهامإلىالناس. التوجدطريقةصحيحةللفريقعلىتخصيصالمهام-4

 .الينبغيأنتستنداالختياراتفقطعلىالمحسوبيةأوشعبية

. هليمكنأنتشيرإلىالجماعةأنهاتأخذبعيناالعتبارالصفاتوالمهاراتالشخصيةالتيتحددهامجموعةالالزمةإلكمااللمهمة

 .هليمكنأنتشيرأيضاإلىأناألشخاصالذينيختارونينبغيسؤالهمعماإذاكانوايعتقدونأنهمهمأهاللحقاللمهامالتيتمتعيينها

 .عندماجعالختيارهم( خلفيةالعرقيةوالدينوالتعليم،وغيرهامنالخصائصمنحيثالعمروال) تشجيعالفريقلتحقيققطاعاعريضامنالمجتمع
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مساعدةالفريقمنخاللتذكيربأنوضعالخططالالزمةألنشطةمثلدوراتالتثقيفالصحي،والتيسوفتكونضروريةإذاكانالمجتمعهوتشجيعهاعلى

 .يضتغييرالسلوكياتالصحية،هوبنفسأهميةوضعالخططالالزمةلتغيراتجسدية،مثاللمبنىالجديدالمراح

. الداعيللقلقإذاكانتالمجموعة،بعداالنتهاءمنالتخطيطالذييفعلماللخطةواحدة،ثميريدأنيتركخططأخرىحتىوقتالحق-6

. يكفيإذاكانقدتمإجراءتخطيطللخروجتمامامنالبدايةوحتىالنهايةلواحدةمنالتغييراتانالجماعةتريدإدخال

. نأمل،إذاكانمنالممكنعرضخطةواحدةبنجاح،وهذاسوفتلهمالمجموعةعلىمواصلةعملها

 .أيضا،فإنمجموعةطورتالمهاراتالضروريةلمتابعةالخططفيوقتالحقمنخالل

. اطلبمنالمجموعةلعرضالملصقاتالتخطيط،بمافيذلكأسماءاألشخاصالمسؤولينعنكلخطوة،فيمكانعامفيالمجتمع-7

 .علمبمايحدثهذاسوفيساعدعلىإبقاءالجميععلى

 

 تحديدمايمكنأنتذهبالخطأ: 3 النشاط

 -الهدف:

 

 .للحصولعلىمجموعةللتفكيرفيالمشاكاللمحتملةفيتنفيذالخطة،وابتكاروسائلللتغلبعليها· 

 -الزمن:



 

 1ساعة 

 -المواد:

 

 مربعالمشكلة: األداة· 

 الورقواألقالم·

 (مثلسلة،وقبعةأومربع) الحاويات·

 

 



 صورة 

 

 -به:ما يجب القيام 

 

 .،وأجرىفياألساسبنفسالطريقة4 هذاالنشاطهومماثلألخذالوقتللنشاطاألسئلةالتينفذتخالاللخطوة

 .،معبدءمناقشةمجموعةلمراجعةماتمتعلمهأوتقررفيالجلسةالسابقةالنشاط السابقإذاكانهناكفاصلبينهذاالنشاطو-1

 :تقديمهذهالمهمةعلىالنحوالتالي-2

: علىسبياللمثال. إرسالهذهالمشكلةفيشكلسؤاألورسم. كلشخصيمكنأنيرجىالكتابةعلىقصاصةمنالورقمشكلةيعتقدونقدتنشأ"

 "ماذاكناسنفعللوكانشخصمدربعلىالقيامصيانةيتركالمجتمع؟"

 

 .تصبحهذهالحاويةمربعالمشكلة. اطلبمنأحدأفرادالمجموعةلجمعجميعالمشاكلفيالحاوية-3

4-

 .ل،وتمريرمربعالمشكلةألحدالمشاركينفيوقتواطلبمنكلمشاركعلىاقتطافقصاصةمنالورقواإلجابةعلىالسؤالعندماتمجمعجميعالمشاك

 .المشاركونالذينيختارونمسألةخاصةبهمينبغيأنيطلبليحلمحلهواختيارآخر

. إعطاءالكثيرمجموعةمنالوقتلمناقشةاألجوبة-5

 .إذاكانالمشاركاليمكناإلجابةعلىالسؤال،يمكناإلجابةعلىالسؤالمنقبلشخصآخرفيالمجموعة

 .تيسيرإجراءمناقشةمعالمجموعةعلىماعلمتأنهخاللهذاالنشاط،مايحبومااليعجبنيهذاالنشاط-6

 :كومةالفرزمنالمشاكلهياقتراحاتليومين. إذاكانهناكوقت،قديكونمنالمفيدأنيكونهذاالنوعمجموعةمنالمشاكلفيفئاتمختلفة: اختياري-7

 المشاكاللجاريةكومة     -كومةمشاكلبدءالتشغيل-

1: 2: 

 المشاكالالجتماعيةكومة       مشاكلتقنيةكومة       -

1: 2: 

 مشاكلتحتاجالمجموعةمساعدةخارجيةلحلكومة         مشاكليمكنأنالمجموعةتتعاملمعمنتلقاءنفسهكومة    

1: 2: 



 

 -المالحظات:

 

. إذالزماألمر،المزيدمنالوقتيمكنأنيسمحللمشاركينللتفكيرفياألسئلة-1

 .علىسبياللمثال،يمكنأنيبدأالنشاطقبالستراحةالغداءأوفينهايةاليوم،ويستمربعدنهايةالشوطاالوألوفياليومالتالي

 

 

 

 

 التخطيطللرصدوالتقييم: 6 خطوة

 سبعخطواتلتنظيمالمجتمعللوقايةمنمرضاإلسهال

 األداة النشاط (6الخطوة رقم )

 التخطيطللرصدوالتقييم-6

 
 

1-
 لمراجعةالتقدمالذيأحرزناهادستعداأل

 الرسمالبياني( فحص) الرصد-1

 

 لرصد( انظرالشكل) فيهذاالنشاط،يمألالجماعةفيالرسمالبياني. التحضيرلتحققالتقدمالذيأحرزناه: هذهالخطوةلهانشاطواحدفقط

. تقدمهانحوتحقيقأهدافها( فحص)

 .يتمتحديدوسيلةلقياسالتقدمالمحرز،وكيففيكثيرمناألحيانيحتاجهذاإلىأنيتموالذيسيكونمسؤوالعنفعلذلك

 -مالحظةمهمة:

. هذاالنشاطيمكنأنتنطويعلىالكثيرمنالكتابة

. ابةومعذلك،إذاكانلدىالمشاركينبكصعوبةفيالقراءةوالكتابة،وسوفتحتاجإلىإيجادطرقلفعاللنشاطباستخدامالرسوماتوأقلقدرممكنالكت

 :علىسبياللمثال

/  مرافقكانوايريدونتنفيذ/  بدالمنكتابةاألهداففيالكلماتعلىالرسمالبياني،تمكنالمشاركونمنوضعالرسوماتالتيتمثالألنشطة -

 بناءتحتعناويناألهداف

. األرقامالكتابةفقطإذاكانالناسقادرينعلىفهمها -

 علىسبياللمثال،تمكنالمشاركونمنكتابةعددمنالمرافقانالجماعةتريدبناءبجانبرسوماتمنهذهالمرافق



 الرسوماتأورموزيمكناستخدامهالتمثيالألفكارأوالكلمات -

- 

تأكيمكنللمشاركينأنيختاررمزامثلزهرة،الطيورأولونلتمثيألنفسهملوضععلىالرسمالبيانيتحتعنوانالذيسيكونمسؤوالعنتنفيذاألنشطةأوال

 .دمنأنهاتنفذ

 

 التحضيرلتحققالتقدمالذيأحرزناه: 1 النشاط

 -الهدف:

 

 وضعإجراءلفحصالتقدم· 

 أنتقرركيففيكثيرمناألحيانالتدقيقينبغيالقيامبهوالذييجبأنيكونمسؤوالعنهذا·

 تحديدموعدلنشاطالتقييم،الذيسيعقدمعالمجتمعاألوسعفيمرحلةمافيالمستقبل·

 -الزمن:

 

 ساعة 2

 -المواد:

 

 الرسمالبياني( التحقق) الرصد: األداة· 

 ورقة،واألقالم،أوكلماهومتاحللرسم·

 (اختياري) رسوماتالخيارالصرفالصحيللمرافقأنالمجتمعيودأنيكون·



 .المختارخالالختيار( )اختياري) ثالثةكومةرسوماتالفرز·

 

 صورة

 

 -ما يجب القيام به:

 

 .مجموعةلمراجعةماتمتعلمهأوتقررفيالجلسةالسابقةالبدءمناقشةأ،النشاط السابقإذاكانهناكفاصلبينهذاالنشاطو-1

 .عرضالرسوماتالتيتمثألهدافهم. هللديكيعماللمشاركونمعافيمجموعةواحدة-2

 (.انظرالشكلفيالصفحةالسابقة) لدينامخططمراقبةاستعداد-3

( اذاالنشاطوقدتماختيارهذهأثناءالتخطيطمنيفعلم) اطلبمناألشخاصالذينتماختيارهمإلدارةمهاممحددة-4

 :لتسهيلهذاالنشاط،وذلكباستخدامالكلماتالتالية

. أودمنكمالذينتماختيارهمخالاللتخطيطمنيفعلماذاالنشاطلقيادةالفريقفيهذاالنشاط"

وسوفيتممساعدةالمجموعةلملءتلكاألجزاءعلىالرسمالبيانيالتييمكنأنتمألفيهذهالمرحلة،واالتفاقعلىالكيفيةالتييمكنأنتستمرفيتنفيذهذهالع

 ". االستمرارفيملءبقيةالمخطط. عصاالرسوماتالتيتمثألهدافكعلىالجانباأليسرمنالمخطط. "مليةالتحققفيالمستقبل

 :المجموعةعلىبعدأنملئتالتخطيطفيوتسهيلمناقشة-5

 كيفيةقياسالتقدمالمحرز -

 عددالمراتالتييجبأنيقاسالتقدم -



 الذيينبغيأنيكونمسؤواللقياسالتقدمالمحرز -

 .كيفيةإشراكأعضاءآخرينمنالمجتمعفيالتحققمنالتقدموتحقيقأهدافالمشروع -

 (.7 الخطوة) اطلبمنالمجموعةأنيحددموعدالتقييمالمشروع-6

 .تسهيلمناقشةمعالمجموعةعلىماعلمتأنهخاللهذاالنشاط،مايحبومااليعجبنيهذاالنشاط-7

 .إنهاءالدورةمعطرف،واالحتفال،والصالةأوغيرهامناألنشطةلالحتفالبإنجازاتالمجموعة-8

 

 

 

 

 التقييمالتشاركي: 7 خطوة

 سبعخطواتلتنظيمالمجتمعللوقايةمنمرضاإلسهال

 األداة النشاط (7الخطوة رقم )

 التقييمالتشاركي-7

 

 خياراتأداةمختلفة-1 فحصالتقدمالذيأحرزناه-1

 

 .وتنفذهذهالخطوةبعدالمجتمعنفذخطته،ربماستةأشهرأوسنةواحدةبعدبدءالبرنامج

وينبغيأنيشماللتقييمالتشاركيأكبرعددمنالناسممكنمنالمجتمعوكذلكعماآلخرينمنالمجتمعالمحليوالمسؤولين،وربماممثلينعنالمجتمعاتالم

 :خاللتقييمالمجموعةوتحديدمايلي. وينبغيأنتكونهذهالخطوةمتعةواحتفاالبإنجازاتالمجموعة. جاورة

 .كمتمالقيامبهفيالمجتمع -

 .كممنالخطةاليزاليتعينالقيامبه -

 .مانجحت -

 .أيمشاكألوصعوباتواجهتها -

 .أيإجراءاتتصحيحيةماهومطلوب -

 :ويمكنأنيتمالتقييمفيالعديدمنالطرقالمختلفة،علىسبياللمثال

 المجموعةقدتحملبعضأنشطةالتقييمنفسهاومشاركةالنتائجمعالمجتمعاألوسعمنخاللعرضالموادالتييمكنأنينظرإليهامنقبلجميع -



- 

حدثالمجتمعحيثيصوتالجميعخالمجموعةقدتقررإشراكالمجتمععلىنطاقأوسعفيأنشطةتقييمها؛علىسبياللمثال،يمكندعوةالناسللمشاركةفي

 الاللنشاطالمخططجيب

- 

أويمكنأنالجمعبينمجموعةاألنشطةالمذكورةأعالهمنخاللتنفيذبعضأنشطةالتقييمالمحددةعلىحدة،فضالعنتنظيمأنشطةالتقييمالمجتمع،م

 .ثلعرضلدرامااجتماعيةحواللبرنامجلمجموعةأوسع

 .وبالتالييمكنللمجموعةفيحاجةالىاجتماعاتالتخطيطمنتلقاءنفسهالتنظيمالتقييمأوحدثلمجموعةأوسع

 :دوركهولمساعدةالمجموعة

 .العملعلىمايريدالقيامبهلتقييمالتقدمالذيأحرزته -

 .العملعلىكيفتريدإلشراكمجموعةأوسعمنأفرادالمجتمع -

 .عالعملعلىكيفيةجعلهذاالحدثالتقييمممتعةومرضيةللجمي -

 

. وذلكبدالمنإعطاءإرشاداتمفصلة،يليقائمةمناالقتراحاتألنواعمختلفةمنأنشطةالتقييمالتشاركية. منالمهمأنتقررمجموعةماتريدأنتفعله

. إذاكانلدىالمجموعةصعوبةفيتحديدمايجبالقيامبهللنشاطتقييمها،هليمكنأنتسهلمناقشةاستخدامبعضهذهاالقتراحات

. اختيارفقطتلكاالقتراحاتللمناقشةالتيتعتقدأنهامناسبةللمجموعة

 .النظرفيمستوىالمجموعةمنالقراءةوالكتابةالقدرة،وأنواعمختلفةمنالشخصياتوالمهاراتمنأعضاءالمجموعة،وكيفيةالعملمعاكفريقواحد

. احاتاألخرىألنشطةالتقييممحاولةلتشجيعالفريقإعدادالدرامااالجتماعيةإذاكانتالمجموعةغيرمستعدةلمحاكمةأيمناالقتر

 .أنهذاالنشاطهوعادةبشكلجيدللغايةالتيتلقاهابقيةالمجتمعوالكثيرمنالمرحلالستعدادPHASTوأفادتالعاملينفيالمجتمعاتالمحليةالمعنيةفي

 التحققمنالتقدمالذيأحرزناه: النشاط

 الرسمالبياني( التحقق) رصد: 1 الخيار

 -الهدف:

 

 لمعرفةماإذاتمتحقيقاألهداف· 

 -الزمن:



 

 ساعة 2

 -المواد:

 

 1 النشاط: 6 مراقبةالرسمالبيانيالتيقدمتخالاللخطوة: األداة· 

 األقالموالورق·

 

 -إرشاداتعامة:

. الرسمالبيانيلمراجعةاالهدافالتيحددتها( فحص) أنيكونلديهنظرةالمجموعةفيرصد-1

. ثميطلبمنهاأنمقارنةهذهاألهدافمعماتمتحقيقهمنذذلكجعاللرسمالبياني

. المجموعةقدترغبفيجعلرقماقياسيامناالختالفاتبينماكانالمخططلهاوماتمإنجازه

 تشجيعفريقلجعاللمقارنةفيأيالطريقةالتييريد،وذلكباستخداماألقالموالورقوالرسومات،والكلمات،الخ

 :أحرزالمقارنة،اطلبمنالمجموعةلمناقشةمايليوبعد -2

 . مانجحت -

 .ايمشاكل -

 :المشاكلوفرزهافي( فيرسوماتأوكلمات) اطلبمنالمجموعةأنتسجل-3

 المشاكاللتييمكنللمجتمعيتعاملمعحدذاته -

 المشاكاللمشاركينالنفهمتماما -

 .مشاكاللمجتمعاليمكنأنتحلمنتلقاءنفسه -

 :المجموعاتالثالثمنالمشاكلعلىالحائطويطلبمنالمشاركينأنتقرراجماع -4

 مااإلجراءاتالتيستتخذ: للمشاكاللتييمكنالتعاملمع -

 كيفستحصلعلىمزيدمنالمعلومات،عندماسيفعلونذلك،ويتحماللمسؤوليةسيكون: للمشاكألنهماليفهمون -



 .كيفسيحصلونعلىمساعدةخارجيةللتغلبعلىهذهالمشاكل: للمشاكاللتياليمكنأنتحل -

 .االنتهاءمعمناقشةحولماتمتعلمهخالاللنشاط،ماكانيحب،وليسأحبحولهذاالنشاط-5

 خطةالجماعة:: 2 الخيار

 -الهدف:

 

 التغيراتالجسديةلي اي منلمعرفةماإذاكانالمجتمعخضع· 

 

 

 

 -الزمن:

 

 ساعة 2

 -المواد:

 

 1 النشاط: 2 خريطةالمجتمعإنشاؤهاأثناءالخطوة: األداة· 

 األقالموالورق·

 ورقةأوملصقاتملونةلوسمالتغييراتعلىخريطةالمجتمع·

 المجموعةقدترغبفيعملخريطةجديدةتظهرالتغييرات - صنعخريطةموادإضافية·

 



 

 

 صورة

 -إرشاداتعامة:

. أنيكونلديهنظرةالمجموعةفيخريطةالمجتمعوإماعالمةعلىذلكالتغييراتالتيحدثتمنذذلكألولمرةعلىالخريطة-1

 .أوإذاكانيريد،والوقتيسمح،قديجعلخريطةجديدة

 :تمذلك،اطلبمنالمجموعةلمناقشةمايليوبعد-2

 التغييراتالتيحدثت -

 .الفرقبينماهوالمخططوماتحقق -

 1فصاعدافيالخيار 2 االستمرارفيالنشاطوذلكباتباعتعليماتمنوجهة-3

 

 وتوزيع المهامتخطيطالملصقات:  3 الخيار

 -الهدف:



 

 لمعرفةماإذاتمتحقيقاألهداف· 

 -الزمن:

 

 ساعة2

 -المواد:

 

 2 النشاط: 5 ملصقاتالتخطيطوالرسمالبيانيمنالخطوة: األدوات· 

 األقالموالورق·

 

 

 -:إرشاداتعامة

. اطلبمنالمجموعةأنننظرإلىالملصقاتالتخطيطوالتخطيطمنيفعلماذاالتخطيطوقارنبينماتعتزمالقيامبهمعماحققته-1

. المجموعةقدترغبفيتسجيلهذهالخالفات

أشجعهاعلىفعلهذهالمقارنةفيأيالطريقةالتييريد،وذلكباستخداماألقالموالورقوالرسوماتوالكلمات،وعالماتالملصقاتالتخطيطأوالتخطيط

 .الذييفعلماالرسمالبياني

 .1 فصاعدافيالخيار 2 االستمرارفيالنشاطوذلكباتباعتعليماتمنوجهة-2

 

 المخططالبوكيت شارت: 4 الخيار

 -الهدف:



 

 لمعرفةمااذاتغيرتسلوكياتالنظافة· 

 -الزمن:

 

 هذاسيعتمدعلىعددمنالناسمنالتصويت

 -المواد:

 

 الرسمالبيانيالبوكيت شارت: األداة· 

 البوكيت رسوماتتظهرسلوكياتالنظافةمختارةلوضععلىالرسمالبياني·

 حضرونالرموزالتصويتبمافيهالكفايةلجميعالناس·

 

 

 

 -إرشاداتعامة:

 .لتسهيلهذاالنشاطالبوكيت شارتأسأألحدالمشاركينالذيهوعلىدرايةالرسمالبياني-1

. إعدادمخططجيبمعالسلوكالذيهوالمرادقياسهاوشرحماهوعليه،وكيفيةاستخدامها-2

 .واضحتأكدمنإزالتهوشرحأنهكان. البوكيت شارتوضعتصويتنفسكإلظهاركيفيةاستخدامالرسمالبياني

 .تدوناآلخرينرؤيةوثمدعوةالناسإلىالخروج،واحدفيوقتواحد،لوضعأصواتهمضعالمخططحتىيتمكنالناسمنالتصوي-3

. لهالفرصةللتصويت،اطلبمنالمشاركينلفرزاألصواتوعرضالنتائجتكلشخصكانوبعد ان-4

 .تأكدمنأنيتمذلكعلىمرأىومسمعبحيثيمكنأنيرىالناسهذاهويجريالقيامبهبشكلصحيح

 :تسهيلمناقشةالمجموعةعلى-5



 البوكيت شارتماأظهرالرسمالبياني -

 ماإذاكانتهذهالنتيجةهيحدوثتحسن -

 قارنهذهالنتيجةمعخطةالمجموعةتكيف -

 .األسبابالتيتجعلصوتالناسكمافعلوا -

 .1 فصاعدافيالخيار 2 بعدهذهالمناقشة،مواصلةالنشاطباتباعتعليماتمنوجهة-6

 -المالحظات:

 

 :أمثلةمنالموضوعاتالتييمكنأنيتمالتحقيقفياستخدامهذهاألداةمايلي. لقيامبهال نشاطبوكيت شارت ممكن استخدامه في هذاال أكثرمن

 األماكنالتغوط -

 غسالليدين -

 المهامالتييؤديهاالرجالوالنساء -

 .األماكنالتييتمجمعهاالمياه -

 

 

 المشيالجماعي: 5 الخيار

 -الهدف:

 

 .لمراقبةظروفالمجتمعمباشرةلمعرفةماإذاتمتحقيقاألهداف

 -الزمن:

 



 هذاسيتوقفعلىحجمالمجتمع

 -المواد:

 

 (اختياري) المواد

 األقالموالورق·

 مادةالرسم·

 كاميرا،إذاالتوجيهمتاح·

 -إرشاداتعامة:

 .(لمجموعاتأكبرقدجذبالكثيرمناالهتمام. )اطلبمنالمشاركينتقسيمإلىأزواج-1

. تشيرإلىأنكلزوجتنظيمنزهةمنفصلةحواللمجتمعوتسجيلماتراه-2

 - أقترحعلىالمشاركينأنهميخططونمسيرتهمفيذلكالوقتمناليومعندماسيكونعلىاألرجحعلىرؤيةاألشياءذاتالصلةبالمياهوالصرفالصحي

 :يجبأنتولياهتماماخاصال. وربمافيوقتمبكرمنالصباحأوعندالغسق

 بأنهمخططوالجعل( علىسبياللمثالفيمرافق) التغيراتالجسدية -

 أنواعالسلوكياتالتيأرادلتشجيع -

 .أنواعالسلوكياتأرادواأنتتوقف -

 تشجيعالمشاركينعلىتسجيلمايرونهبأيشكلمناألشكاليحلولهم،وبعبارة،وذلكباستخدامالرسومات،والتقاطالصور،الخ

. اطلبمنكلزوجمنالمشاركينإلىتقديمتقريربالنتائجإلىالمشاركيناآلخرينأوالمجتمعاألوسع-3

. ويمكناإلبالغعنالنتائجمرةأخرىبأيحالمناألحواألنالمشاركينترغب

 .علىسبياللمثال،فيشكلحديث،والتيتبينالرسومات،يتصرفبدافعماكانينظرإليه،غناءأغنية

 .تسهيلمناقشةالمقارنةبينمالوحظفيالمجتمعوماكانمخططا-4

 .1 فصاعدافيالخيار 2 االستمرارفيالنشاطوذلكباتباعتعليماتمنوجهة-5

 

 الدرامااالجتماعية: 6 يارالخ

 -الهدف:



 

 اوسععلىالتقدمالمحرزحتىاآلنبطريقة  لتحديثالمجتمع· 

 إتاحةالفرصةلالحتفالنجاحاتالمشروع·

 لتسليطالضوءعلىجوانبالمشروعللزوارمنالمجتمعاتاألخرى،وعلىالمسؤولينوالجهاتالمانحة·

 -الزمن:

 

 ساعات،والوقتبروفة 2-1 إعداد

 -ما يجب القيام به:

 

 .يمكنإعطاءالضيوفالمدعوينالفرصةلالنضمامإلىأيمنالمجموعات. أشخاص 8-4 هذاالنشاطيمكنالقيامبهافيمجموعاتمن-1

 :إعطاءالمجموعاتالمهمةباستخدامهذهالكلمات-2

. سوفاقولكلمجموعةأجزاءمختلفةمنالقصة. دقيقةحولهذاالموضوع 10 العملمعا،واختيارجزءمنالمشروعوتشكلقصةقصيرة"

. مبذلكفيأيبالطريقةالتيتريدها،وذلكباستخدامكلماكنتتعتقدأنكبحاجةليحكيقصةبطريقةمسليةيمكنكالقيا

 ". دقيقةإلعدادويتلوننشاطك 30 لديك. دقائقألداء 10 يجبمسرحيةقصيرةالخاصبكاليستغرقوقتاأطولمن

 .تأكدمنأنكلمجموعةصغيرةهوقولجزءآخرمنالقصة

 .جتماعيواألعمااللدراميةعندماالمجموعاتجاهزة،ونطلبمنهمألداءالخاصةاال-3

 .بعدأنقدمتلاللدرامااالجتماعية،قديرغبالمشاركونفيمناقشةأيةأحداثهامةوخاصةالتياليؤديها-4

 

 -مالحظات:



 

 .دعكلمجموعةتطويرلهفيالدرامااالجتماعيةبطريقتهاالخاصةدونالمدخالتالخاصةبك-1

 .الموسيقىوالرقصوالتمثيلوالفكاهة: المجموعاتربمااستخداممجموعةمتنوعةمنالطرقلسردقصصهمبمافيذلك-2

. تمتصميمهذاالنشاطأنتكونممتعةوالتوصإللىطريقةمثيرةلالهتماملتلخيصماشهدتالمجموعةوشعرتأثناءسيرالمشروع-3

. أعضاءلخلقعرضمسرحييعتمدعلىتطويرالمشروع 15-8 بديل،فإننهجأكثرتنظيمالهذاالنشاطهوأنتطلبمنالمجموعةحدد

 .ويمكنالقيامبذلكبقدرماقبلواحدأويومينمناالحتفااللختاميالتقييم،منأجإلعطاءالمشاركينمزيدامنالوقتإلعداداألداء

. نتائجإيجابيةتزيدمنثقةالفريقفينفسهوإلهاملمواصلةالعملمنأجاللتغيير. أخذالوقتلالحتفالنجاحمهمجدا-4

 .يوسعهللمجموعةمشاكلمناقشةيمكنأنيكونلهانفسالتأثيرألنهيدلعلىأنحلهذههوماف

. المجموعةلديهااآلنمهارةوتقريرالمصيرلالستمرارفيحدذاتهمععمليةإدخااللتحسيناتالمخططلهالمكافحةأمراضاإلسهال-5

. ومنالمرجحأيضاأنالمهاراتالتييتمتطويرهاخاللهذاالبرنامجسيتمتطبيقهعلىمشاكاللمجتمعاألخرى

 .ياةلجميعاألطرافالمعنيةعلىالمدىالطويل،وهذاينبغيأنيؤديإلىتحسينالكثيرنوعيةالح

 -:النتائج

 -تتحصل عليه: ماقد

. قدتكونبعضالمجتمعاتقباللموعدالمحددوالبعضاآلخرقدتعثرتفيوقتمبكر. متفاوتة" النجاح" سوفتواجهدرجاتمن

. وعالوةعلىذلك،والناسبحاجةلرؤيةنتائججهودهم. ولكنأيدليلعلىالتحسنيوفراألساسالذييمكنللمجتمعبناء

. مندونهذهفإنهاتفقدالثقةفيكلماتعلموهوفيأنفسهم

. فيدورالميسرالخاصبك،يمكنكأنتساعدعلىمنعهذامنالحدوثعنطريقالحصولعلىمجموعةلتحديدالتحسينات،مهماكانتصغيرة

. إذالزماألمر،يمكنكاستخداماألنشطةالتيمعتادالبدءالعمليةمرةأخرى

بببهالتحقيقأقلمماكانمخططالهذلك،تحليلهذه،خطةإليجادحلول،اخترالخيارافيالقيامبذلك،يمكنكمساعدةالمجموعةتحديدالمشاكاللتيتس

 .ت،وضعخطةجديدة،وتخصيصالمهام،ورصدوتقييمنتائجها

 -تعدياللبرنامج :

. أنهاتوفرتغذيةمرتدةللفريق،ممامكنهامنيتعلممنأخطائه. عمليةالرصدوالتقييمبشكلمستمر

 .شاكل،وبالتاليالعملعلىتحقيقنتائجأكثرنجاحابكثيرعلىأساسهذهالمعلومات،يمكنللجماعةتغييرخططهالتجنبالم

 جعلمجموعةأدوات: الجزءالثالث

 -:ومديريالبرامجPHASTالمبادئالتوجيهيةللميسرين

: ،كانتالنتائجالملهمPHASTفيالبلدانالتيتمفيهااختبار

. تحسنتسلوكياتالنظافةوالصرفالصحي،واتخذتالمجتمعاتعلىإدارةالصرفالصحيوالمياهالمرافق

 .دفعتاالستثماراتفيتطويراألدواتالالزمةلنهجقبالة



. الموادأدواتحيويةلمساعدةالمشاركينفيالمجموعةلتطويرالمهاراتوالثقةللتفكيرالمشاكلمنخاللتحديدالحلولوالتخطيطمنأجاللتغيير

ونحننوصيبشدةأنتأخذالوقتللتخطيطبعنايةتطويرالخاصبكأدواتمعالفنان،أوالفنانين،وذلكباستخدامالمبادئالتوجيهيةالتيتتبعهناوالمبادئالت

 (.1991) للحصولعلىمزيدمنالمعلوماتحولجعلمجموعةأدواتترىسرينيفاسان. PHASTوجيهيةللفنانين

 -أنواعاألدوات:

. تتكونمجموعةأدواتمثاليةمنالرسوماتالتيأدلىبهاالفنانينالمحليينلتعكسثقافةوالظروفالمحلية

 .معظماإلرشاداتالتيتتبعالرجوعإلىهذاالنوعمناألدوات

. هذههيالرسوماتالتيعادةماتكونقابلةللتطبيقعلىمساحةواسعةالثقافيةحيثالعاداتوالمسكنوالملبسهينفسهاتقريبا: األدواتالنموذج

. ةأحرزمجموعةأدواتالنموذج،قديكونمنالضروريفقطلتعديلبعضالرسوماتلتبدووكأنهااإلعدادالمحليالمحددالذيسوفتعملمرةواحد

. والتعديليكونأبسطمنذلكبكثيرإذاتمالقيامبهرسوماتأدواتالنموذجكماخطالرسوماتاألبيضواألسود

. هذايجعلمنالسهلعلىالتكيفوتعدياللرسوماتلتناسبالمواقفالمختلفة

. التيمكنأنيتمعنطريقتتبعأوالتصويرمنالرسوماتاألصليةواستخداماللونإلظهاراالختالفاتاإلقليميةهذهالتعدي

. مجموعةأدواتالنموذجيشكالستثماراجيداعلىالمستوىالوطني

التذكر،علىالرغممنأنالمناطقالريفيةوالحضريةالبيئاتالطبيعيةالمختلفةللغاية،وغالبامايكونمختلفمشاكاللمياهوالصرفالصحيوالنظافة

 .لهذاالسببكنتعادةاليمكناستخدامنفساألدواتللمناطقالريفيةوالحضرية،وحتىداخاللبلدالواحد. صحية

. يمكنإنشاءرسوماتجديدةلكالألدواتيكونمكلفا،ولكنهناكطرقلخفضالتكاليفعنطريقاستخداممزيجمنالموادالمختلفةالتيقدتكونمتاحةلك

 .فيمايليبعضاالقتراحات

. الصورالموجودةيمكناستخدامهاللمساعدةفيتصميمأدواتمحددة: باستخدامالصور

. وهميمكناستنساخهافياألحجامالمناسبةلنشاطوعدةمجموعاتالمقدمة

يمكنأنيكونهذاأسلوبفعاللبعضاألدوات،علىسبياللمثال،خياراتالصرفالصحيوالملصقاتالتخطيط،وخاصةإذاكانتالصورالتكنولوجياتوال

. قلمنمثاليةألنالتفاصيلفيالصورقديشتتالمشاركينعنالغرضمنالمناقشةولكنهأ. عملياتالقائمةمتاحةبسهولة

وجودالناسعلىدرايةوأماكنفيالصوريمكنأيضاأنتكونمضللةويمكنانتمياللىإضفاءالطابعالشخصيعلىالمناقشاتوحتىوضعالناسفيموقفدفاع

 .ي

: باستخدامالموادالموجودة

. نتستخدمبشكلخالقوغيرمكلفةلتطويرموادألنشطةمحددةموادالتثقيفالصحيالقائمة،مثاللملصقاتوالوجهالخرائطيمكنأ

. قدتحتاجهذهالموادإلىأنتستكملمعرسوماتإضافية. يتمفصلرسوماتمختلفةأوقطعإرباواستخدامهافيثالثكومةالفرز،علىسبياللمثال

سيمامعأنشطةأكثرمفتوحللومنسيئاتاستخدامالموادالموجودةهوأنهاغالباماتكونغيرقابلةلتفسيراتمختلفة،والتييمكنأنتخلقمشاكلللميسر،ال

 .يمكنكتيباتالمشروعالفنيةوأيضاأنيكونمصدراجيداللصوروالرسوماتالتييمكنقطعوفصلألنشطةمحددة. جميع

 اإلطارالزمنيلجعلمجموعةأدوات

 - وعادةماتتألفمنالرسوماتخطأبيضوأسود - فيمعظمالحاالتسيكونلديكبالفعلمجموعةأدواتالنموذج

 .سوفتحتاجهذهالمجموعةإلىتعديللتالئمالظروفالمحلية. PHASTتمالحصولعليهامنورشةعملتدريبية

 :جبأنتسمححواليشهرواحدإلعدادأدواتمحليةلألسبابالتاليةي

 سوفتحتاجإلىالعثورعلىالفنان،أوالفنانين -

 PHASTسوفتحتاجإلىشرحللفنانالمنهجيةالتييقومعليهانهج -



 5 ذلكأنالغرضمنالرسوماتواضح

 معللحصولعلىدرايةسوفتحتاجإلىاتخاذالفنانللمجت -

 محيطبحيثرسوماتواقعيةجدا

 الفنانسوفتحتاجإلىالقيامببعضالرسوماتالممارسة -

 سوفتحتاجرسوماتالممارسةأناختبارمسبقمعأفرادالمجتمع -

 .الكثيرمنالرسوماتقديتعينالقيامبه -

. وجعاللرسومخاللورشةالعملPHASTاستراتيجيةمفيدةلتقديمهذاالتفسيرهيالترتيباتالالزمةلفنانأوالفنانينحضورورشةعملتدريبية

 ".إشراكالفنانينفيورشةعملتدريبية" انظرالقسمبعنوان

 -التكلفة:

 رسومالفنان

. وسوفيستندهذاعلىعددمنالرسوماتالمطلوبة. يجبعليكانتجعلميزانيةإلنتاجاألدوات

. إذاكانذلكممكنا،فإنهسيكونمناألفضلللحصولعلىتقديراتالتكلفةلنفسالعملمنثالثةفنانين،جنباإلىجنبمععينةمنأعمالهم

. فيبعضاألحيانسوفبأرخصاألسعاراليكونالخياراالفضل. ثميمكنكمقارنةاألسعارومهاراتفنانينمختلفين

. كنتتفكر( ق) والفنانقدفهمماتريدهبصورةأكثروضوحامنفنانآخرولكنالرسوماتقديكونأفضلكثيرا. واحدمنالفنانينقدتكونأغلىثمناقليال

 .شويةوفيهذهالحالة،شريطةأنتتمكنمنتحملذلك،فإنهسيكونمناألفضالختيارالفنانأغلى

. ،أوالوقتالذيتستغرقه"مجموعة" أكثرالفنانينذويالخبرةوالمهنيةتميإللىتوجيهاالتهاممنقباللرسم،والبعضاآلخرمنقبل

. اثنينأوأربعةأوحتىستةأسابيعىإذاكانهناكخطةعملوجدولزمنيواضح،وخاصةعندماتكونهناكورشةعمل،قديكونمنالمفيدأنتضععقدال

فيتجنيدالفنانين،بلهوأيضامنالمفيدالنظرفيإمكانيةإقامةعالقةطويلةاألمد،وإعطاءاألفضليةللفنانينالذينتستخدمهممنظماتالتنميةأوالفنانين

. مامفيوالحساسيةلألنشطةالقائمةعلىالمشاركةوالتنميةالمستقلينالذينلديهماهت

 .أخيرا،عندالتفاوضمعالفنانين،فمنالمفيدأننأخذفياالعتبارأنالمهاراتالهامةالتيكثيرامامقومةبأقلمنقيمتها

 -تكاليفالسفر:

 .تذكرأنتجعلبدلعنأيتكاليفالسفرالتيقدتنشأعندمايزورالفنانالمجتمع

 -المواد:

 .،لصنعنسخمنالرسوماتوربمالديهاالرسوماتمغلفةلجعلهاأكثردواما(ثاللورقوالدهاناتم) ستكونهناكتكاليفللمواد

 -:قديرفورمات الت

. يمكنكاستخدامهذاالنموذجلمقارنةتكاليفالعديدمنالفنانين. قدتجدأنهمنالمفيدتقديمالفنانمعنموذجلتقديرالتكاليف

. قديعنيأيضاأنالتكاليفالتنسىفيالبداية

يمكنأنيكونمشكلةحقيقيةفيوقتالحقإذاكانالفنانينسىلتشمل،علىسبياللمثال،تكلفةالورقواألقالمالسحبالخاصةواألحبار،ثميسألكعنالمزيدمن

 .المال

 -العثورعلىالفنان:



. محاولةللعثورعلىالفنانالذييعيشفيأوبالقربمنالمجتمعاتأوجماعةعرقيةسوفتعملمع

هذاوسوفتنتجأفضاللنتائج،وكذلكتوفيرالوقتوالمال،والفنانسوفتحتاجإلىزيارةللمجتمعأكثرمنمرةلمراقبةالناس،ونوعالمبانيوالمنشآت،ا

 لخ

 -شرحالمهمةلفنان:

. شرحأنالنهجالتشاركيواحدهوأناليركزعلىنقلرسالةمعينةمنالميسرللمشاركينمجموعة

بدالمنذلك،فإنالعكسهوالصحيح،معالمزيدمناألهميةالتيتوليهاللحصواللمشاركينعلىتباداللخبراتواألفكاروالمشاعروالمعتقدات،وخالله

(. 1991 انظرسرينيفاسان،) ذهالعمليةتتطورالقدرةعلىحلمشاكلهمالخاصة

. نعالتحسيناتالبيئيةأوضحأنالرسومسيتماستخدامهالمساعدةيعتقدونأعضاءالمجموعةعننفسهاوالمشاركةفيعمليةص

 .إعطاءلمحةموجزةعناألنشطة،وشرحماأنهامصممةلتحقيق،وتظهرالرسوماتعينة

. شرحعددمنالرسوماتالالزمة،ماينبغيأنتكونمن،وكيفتريدرسوماتالقيامبه

 .فيالجزءالثالثلمساعدتكPHASTاستخدامالمبادئالتوجيهيةللفنانين

واعالمرافقرسمهايجبأنتبدومشابهةللمجتمعأوجماعةعرقيةكنتتعملمعوأنهذاسي،وأنواعالسكن،والغطاءالنباتيوالمالبسوأنالناسشرحأن

 .ساعدالناسعلىاستخدامالرسوماتأكثربنجاح

 .دعوةلزيارةالفنانالمجتمعمعك

 

 -زيارةالمجتمع:

ترتيبموعدللقاءالفنانعندمايمكنكالمشيفيجميعأنحاءالمجتمعمعا،والحصولعلىدرايةحقامعالطريقةالناسواللباس،والمكانالذييعيشونفيه،ون

 .وعمرافقالمياهوالصرفالصحيلديهم،وأيةمناطقالمشكلةفيالمجتمع،السيماتلكالمتعلقةالمياهوالصرفالصحي

 .فيوقتالحقأنهسيكونمناألسهللمناقشةالمخططاتالتيمنشأنهاأنتكونهناكحاجةتقديمالمالحظاتوالرسوماتالتقريبيةلماتراه،لذلك

. بعدأنزارالمجتمع،إمافينفساليومأوفياليومالتالي،والجلوسهادئافيمكانمامعالفنانومناقشةمارأيتممعا

 .تقديمقائمةمنالرسوماتالتيسوفتحتاجإليها

 -:إشراكالفنانينفيورشةعملتدريبية

 .كاملةPHASTنينحضورورشةعملتدريبيةإذاكانذلكممكنا،يجبعلىالفنا

. عندزيارةالمشاركينفيحلقةالعملوالمجتمع،ينبغيللفنانتأتيجنباإلىجنبوجعاللرسوماتاألولية

. ثم،فيحينتستمرورشةالعماللتدريبية،يجبأنيكونالفنانجعاللرسومات

. مشروعالرسوماتيمكناستخدامومناقشتهافيدوراتتدريبية،وخاللزياراتأخرىللمجتمع،وتعديلهانتيجةلهذهالزياراتوالمناقشات

 .هذاهوشكاللعمليةوالتشاركيةمناالختبارالمسبق

 -:اإلشرافعلىأعمااللفنان

. لرسمالنهائيالذيينصحاستعراضبانتظاماسكتشاتقلمرصاصقبألنيتماستكمالهاوا. يجبأنتكونتحتإشرافبعنايةعماللفنان

 .إجراءتغييراتعلىرسماالنتهاءيمكنأنيكونصعبا



 -االختبارالمسبقللرسومات:

. كونقبالختبارهمعأفرادالمجتمعتنبغيأيضاأنترسوماتال

ويتمذلكعنطريقأخذهذهالرسوماتعلىالمجتمعويسأاللناسمايرونه،وعماإذاكانوايعتقدونأنالرسوماتتبدومنطقتهموتظهرالخصائصالثقافي

 .يجبأنيتمتعدياللرسوموفقالردودالفعاللواردة. ةبشكلصحيح

 -جودةالرسومات:

. أخرىعادةماتكونخطالرسوماتالبسيطةSARARأواألنشطةPHASTللالمصنوعةرسوماتال

. يأنيكونواضحاومرتبويفضألنيكونذلكفياللونينبغ

والكثيرمننسخبها،إماعنطريقتتبومعذلك،فمناألفضإلذاكانمصنوعةالرسوماتاألصليةلخلقمجموعةأدواتالنموذجاألولكخطأبيضوأسود

 .هذهالنسخيمكنتكييفهالتعكساألوضاعاإلقليميةالمحليةبسهولةأكبربكثيرمنالرسوماتالملون. عأوعنطريقالتصويرالرسوماتاألصلية

 -نسخمنالرسومات:

. حتىتبقىمجموعةرئيسيةفياألبيضواألسودالتييمكنتصويرها. والميسرينعمومابحاجةعددامنمجموعاتمنالرسومات

 عنالعديدمنالنسخحسبالحاجةيمكنأنتكونملونة

 

 -:PHASTالمبادئالتوجيهيةللفنانين

 -:إرشاداتعامة

. يجبرسوماتتتطابقمعالمجتمعأوالجماعةالعرقيةالذينسيتماستخدامها-1

 .لذلك،يجبأنيكونالناسوالمنازلومرافقالمياهوالصرفالصحيهوموضحفيالرسوماتمشابهةلتلكالموجودةفيالمجتمع

. قمبزيارةمجتمعأوجماعةعرقيةمعالذينسوفتعمل-2

. يجبعليكتقديمالمالحظاتعلىكيفيعيشالناس،واللباس،والتفاعلوالعمل؛ماذايفعلونللتسلية؛ماهيالمشاكاللتيلديهم،مايفعلونعادةلحلها

. فيالبيئة( أوغيرصحية) المياه،وكيفنقلوتخزين،وكيفالصحية( أوسوءاستخدام) يجبأنننظربشكلخاصفيكيفيةاستخدامالناس

 .الشائعةفيالمجتمع( وغيرصحيةأ) تقديممذكرةمنبعضالممارساتالصحية

 - والقيامالرسوماتالخاصةبكأثناءورشةالعملPHASTحضورورشةعملتدريبية-3

. للتأكدمنأنهامناسبةPHASTولكنهاتفعلسوىعددقليلمنالرسوماتفيالبداية،والتشاورمعالميسر

 .العملبهذهالطريقةيعنيأنكتستطيعالحصولعلىردودفعلعلىالرسوماتالخاصةبكوالمشورةمنأولئكالذينيديرونورشةالعماللتدريبية

 .يجبرسوماتتظهرالرجالوالنساءواألطفالومجموعاتمنالناسلتعكساألوضاعفيالمجتمعالفعلي-4

. التضعفيالكثيرمنالتفاصيألوالكثيرمنالخلفية. الحفاظعلىرسوماتبسيطة-5

 .أيضاالكثيرمنالتفاصيليمكنأنيسبباالرتباك. األلوانالصلبةوالخطوطالعريضةبسيطةلشخصياتتعملعلىأفضلوجه



 

 قدتمهذاالرسمفيالوالياتالمتحدةاألمريكية

 .مشاهدالتعرفهياألفضلللسريعةوالرسوماتواضحةفيخطوطالصلبة،. لميكنلديكللقيامرسوماتمثالية

. بلتعكسوضعاأوشرطأنالناسيمكنأنتناقش. والرسوماتعادةالتعطيرسالةواضحةPHASTفينهج-6

 .رؤيةعينةالرسمأعاله. وهناكمجموعةمنالرسوماتوينبغيأنتتضمنبعضيمكنأنيكونلهامعانمختلفةألناسمختلفين

: مقصودهذاهو. بعضالناسقديظنأنالرسمهوشخصالذهابإلىالعمل،فيحينأنآخرينقديعتقدونأنهامنشخصذاهبالىموعدمعالطبيب

". مفتوحة" هذاهوالغرضمنرسومات. وهومايعنيالناسيمكناستخدامالرسمإلنشاءقصصمختلفةأومناقشةمختلفالمواضيع

 ،فإنالرسميكون"عيادة" أو" المكتب" إذا،منناحيةأخرى،تضمنتالرسمعلىمزيدمنالتفاصيل،علىسبياللمثال،عالمةعلىالبابقائالإما

 .ينلإلبداعوالخيالوالتوقعمحدودةلتفسيراتبديلة،و إمكانياتالمشارك" مغلقة"

 قائمةمرجعيةللفنانين
 PHASTحضورورشةعملتدريبية·
 زيارةالمجتمع·
 القيامببعضالرسوماتأوال·
 االحتفاظبهابسيطة·
 
 
 
 
 

 


