
المبــادئ التوجيهيــة والمنهــج  الهــادف إىل 
ــم  ــف القائ ــة العن ي مكافح

ــال �ف اك الرج إ�ش
عــى النــوع االجتماعــي مــن أجــل تعزيــز 
ف ــ�ي ف الجنس ــ�ي ــاواة ب المس



ــة  ــع مؤسس ــاون م ف بالتع ــ�ي ــاركي لالجئ ــس الدنم ــّرر المجل ق

، وضــع دليــل  ف ف الجنســ�ي أبعــاد - مركــز المــوارد للمســاواة بــ�ي

ي مجتمعاتهــم. ويعتــرب هــذا 
لدعــم توفــري دورات للرجــال �ف

ــس  ــا المجل ي ينظمه
ــ�ت ــة ال ــطة الوقاي ــن أنش ــزًءا م ــرار ج الق

مــع المجتمعــات المحليــة حــول العنــف القائــم عــى النــوع 

االجتماعــي. 
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ــري  ــة غ ــة مدني ــي مؤسس ن ه ــ�ي ن الجنس ــ�ي ــاواة ب ــوارد للمس ــز الم ــاد - مرك أبع
ربحيــة وغــري سياســية وغــري دينيــة. تتصــور أبعــاد العالــم عالًمــا يعيــش فيــه 
ــاة  ن حي ــ�ي ــل تأم ــن أج ــا م ــون مًع ــاوين ويعمل كاء متس ــرش ــاء ك ــال والنس الرج
ن المــرأة بشــكل فّعــال،  أفضــل لمســتقبلهم. لذلــك تعمــل أبعــاد عــى تمكــ�ي
ي 

ي حياتهــا ومجتمعاتهــا. �ن
ي تؤثــر �ن

ي العمليــات الديمقراطيــة الــىت
لتشــارك �ن

، وتتمّتــع المــرأة بالحريــة والكرامــة  ن عالــم أبعــاد، ال وجــود للعنــف أو التميــري
ــك يمكــن للمــرأة أن تســتخدم االأصــول  ضافــة إىل ذل . باالإ والســام الداخــىي

ــا بشــكل متســاٍو مــع الرجــل. والمــوارد داخــل مجتمعاته

ي التنميــة 
ط أســاسي �ن ن كــرش ن الجنســ�ي تهــدف أبعــاد إىل تحقيــق المســاواة بــ�ي

ق االأوســط وشــمال  ي منطقــة الــرش
االجتماعيــة واالقتصاديــة المســتدامة �ن

ن ومشــاركة  ن الجنســ�ي إفريقيــا. وتســعى أبعــاد أيًضــا إىل تعزيــز المســاواة بــ�ي
، وتعميــم المنظــور  ي

المــرأة مــن خــال تطويــر السياســات، واالإصــاح القانــو�ن
ــرأة  ــة الم ، وتنمي ن ــري اك الرجــال، والقضــاء عــى التمي ــوع االجتماعــي، وإ�ش الن

ي مجتمعاتهــا. 
ــة �ن ــة وكامل وتمكينهــا لتشــارك بصــورة فعال

ي المعنيــة والتعــاون 
كمــا وتســعى أبعــاد إىل دعــم منظمــات المجتمــع المــد�ن

ن والحمــات الداعمــة لهــا. ن الجنســ�ي امــج المســاواة بــ�ي معهــا فيمــا يتعّلــق برب

ــري  ــة وغ ــري حكومي ــانية غ ــة إنس ــو منظم ف ه ــ�ي ــركي لالجئ ــس الدانم  المجل
ــار/ ي شــهر أي

ــذ العــام 2004. و�ن ــان من ي لبن
ــة. تعمــل هــذه المنظمــة �ن ربحي

المفوضيــة  ن لدعــوة  الدانمــركي لاجئــ�ي المجلــس  مايــو 2011، إســتجاب 
ــة الســورية   ــدأت االأزم ــا ب ن عندم ــ�ي الســامية لاأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئ

ــان.  ن إىل لبن ــوري�ي ن الس ــ�ي ــول أّول الاجئ ــع وص وم

الحصــول  ن  لاجئــ�ي يحــّق  أنّــه  ف  لالجئــ�ي الدانمــركي  المجلــس  يعتقــد 
االســتجابة  عمليــة  تهــدف  وبالتــاىلي  الدائمــة،  والحلــول  الحمايــة  عــى 
ن  ــ�ي ن النازح ــ�ي ــة لاجئ ــة والحماي ــة الفوري غاث ــري االإ ــوارئ إىل توف ــاالت الط لح
والمجتمعــات المضيفــة الهّشــة عــى حــّد ســواء. يتــم ذلــك بطريقــة متجــرّدة 
تحــاد الــدوىلي لجمعيــات  وشــاملة ومحايــدة، بمــا يتوافــق مــع مدونــة ســلوك االإ

ــر. ــال االأحم ــر واله ــب االأحم الصلي

ف للطــوارئ عــى أربعــة  اتيجية المجلــس الدانمــركي لالجئــ�ي  وتركــز اســرت
ــة والغــذاء والمــواد غــري  ــل وهــي: توفــري الحماي ي التدّخ

قطاعــات أساســية �ن
ــش. ــبل العي ــأوى، وس ــة، والم الغذائي
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ن الرجــل لفهــم  ي يهــدف إىل تمكــ�ي وع تجريــىب صّمــم هــذا الدليــل كجــزء مــن مــرش
االإجهــاد الــذي يتعــرّض لــه ولمعرفــة كيــف يــؤدي إىل الغضــب والعنــف. وتهــدف 
ي عمليــة تجنــب العنــف القائــم 

اك الرجــال �ن ــة إىل إ�ش هــذه المقاربــة التدريجّي
عــى النــوع االجتماعــي ومنعــه. تســعى المرحلــة االأوىل إىل تشــجيع الرجــال عــى 
ي عمليــة وضــع حــد للعنــف مــن خــال تمكينهــم مــن فهــم االإجهــاد 

نخــراط �ن االإ
ي اســتمرارية ثقافــة تســمح للرجــال باللجــوء إىل 

ي تســاهم �ن
كأحــد العوامــل الــىت

العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي أو حــىت غــّض الطــرف عنــه.

: ي ما يىي
يمكن تلخيص أهداف الدليل �ف

الهدف 1:
 يتمتــع الرجــال بالقــدرة عــى تحديــد االإجهــاد والغضــب بشــكل أفضــل 
وإدارتــه وتوجيهــه عــى نحــو مختلــف، بعيــًدا عــن العنــف القائــم عــى النــوع 

االجتماعــي2. 

الهدف 2:
ن  ــ�ي ــاواة ب ــية للمس ــم االأساس ــتيعاب المفاهي ــى اس ــن ع ــال قادري ــرب الرج  يعت
ــة هــي أحــد االأســباب  ــوة غــري المتكافئ ــات الق ن وعــى فهــم أّن عاق الجنســ�ي

ــي.  ــوع االجتماع ــى الن ــم ع ــف القائ ــة للعن الجذري

ــى  ــم ع ــف القائ ــن العن ــة م ن للوقاي ــ�ي ــركي لاجئ ــس الدانم ــج المجل ــز برنام رّك
النــوع االجتماعــي واالســتجابة لــه عــى دعــم النســاء والفتيــات وعــى الوقايــة 

ــات، أّن  ــر أحــدث المعلوم ــن، تظه ــا. ولك ــف ومعالجته ــار هــذا العن ــن آث م

ناث ارتكبت  %92 من الحوادث المبلغ عنها ضد االإ
 من قبل الذكور1.

ــى  ــاعدتهم ع ــس لمس ــال، لي اك الرج ــة إىل إ�ش ــة الماس ز الحاج ــرب ، ت ــاىلي وبالت
ــف  ــكاب العن بعادهــم عــن ارت ــل الإ ــف وحســب ب فهــم ســبب اســتخدام العن
ي 

عطائهــم الفرصــة ليصبحــوا حلفــاء �ن ًا، الإ ضــد النســاء والفتيــات، وأخــري
ــي. ــوع االجتماع ــى الن ــم ع ــف القائ ــة العن محارب
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ي العنــف القائــم عــى النــوع 
ي تســاهم �ن

ي بطريقــة عمليــة تعالــج عوامــل االإجهــاد والغضــب الــىت نامــج التدريــىب صّمــم الرب
ن الــذي يعتــرب مــن أبــرز أســباب العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي.  ن الجنســ�ي ن بــ�ي ضافــة إىل التميــري االجتماعــي باالإ
ي عمليــة تقديــم 

ي التغيــري مّمــا يســاعد �ن
يعمــل المدربــون / الميــرون عــى دعــم الرجــال ليصبحــوا عنــارص فاعلــة �ن

تيــب الــذي  ي نفــس الرت
نامــج وتقييمــه وصقلــه. لتحقيــق هــذه الغايــة، يطلــب مــن الميريــن تقديــم الجلســات �ن الرب

ي هــذا الدليــل.
تظهــر فيــه �ن

ــة التعلــم يبنــون مــن خالهــا أفــكاًرا جديــدة  ي رحل
وعــى مــدى خمــس جلســات سيتشــارك الميــرون والمشــاركون �ن

ــن  ــري م ي كث
ــر والغضــب �ن ــن التوت ــري ع ــع بالرجــال إىل التعب ــذي يدف ــة حــول الســبب ال ويرســخونها، ويكتســبون الثق

ــع حــدوث العنــف مــرة أخــرى. ــان مــن خــال العنــف، ولمــاذا هــذا العنــف، وكيــف يســتبقون الموضــوع لمن االأحي
ن يتآلفــون مــع كل موضــوع  ي مقاربــة تجريبّيــة تجعــل المشــارك�ي

ن �ن اك الرجــال البالغــ�ي �ش وقــد صّممــت عمليــة التعلــم الإ
ــت  ي حدث

ــىت ــور ال ــع االأم ــات م ــة مقارن ــدف إقام ــك به ــاد وذل ش ــق االسرت ــن طري ة أو ع ــا�ش ــة المب ــال المناقش ــن خ م
ــع  ــات م ــح المناقش ــاب تفت ــد االألع ــي. بع ــل الجماع ــة والعم ــاب التفاعلي ــتخدام االألع ــرب اس ــة ع ــم الخاص ي حياته

�ن
اتهــم ومعتقداتهــم  ن عــى تبــادل خرب ن حــول االأنشــطة والمغــزى منهــا. وتشــّجع هــذه المناقشــات المشــارك�ي المشــارك�ي

ــات الأســئلتهم ومخاوفهــم بدعــم مــن المجموعــة. يجاب الشــخصية، وايجــاد االإ

ي 
ــاب �ن ــذه االألع ــذ ه ــورية. تأخ ــة والس ــات اللبناني ي المجتمع

ــار �ن ــت االختب ــت تح ــان ووضع ي لبن
ــاب �ن ــّورت االألع ط

ي التعامــل مــع االأيديولوجيــات الخاصــة بالنــوع 
ي يواجهونهــا �ن

االعتبــار خلفيــة الرجــال والفتيــان الثقافيــة والتحديــات الــىت
ي لبنــان وســوريا.

االجتماعــي �ن

6

الهدف من هذا الدليل

اك الرجال والفتيان؟ لماذا يجب إ�ش

الدليــل  هــذا  يحــاول  الــذي  مــا 

؟ تحقيقــه
ي 

اك الرجال �ف �ش ي الإ وع تجري�ب يعترب هذا الدليل جزًءا من م�ش
ي فهم كيفية إدارة إرهاقهم وغضبهم 

المجتمعات السورية واللبنانية �ف
دارة، باعتبار ذلك الوسيلة  ي هذه االإ

ف �ف كاء نشط�ي ولكي يصبحوا �ش
الرئيسية لمنع العنف القائم عى النوع االجتماعي واالستجابة له.

ن للعام 2014  1 بيانات نظام إدارة معلومات المجلس الدانمركي لاجئ�ي

 ّ ن إىل لبنــان. )راجــع أوكســفام بريطانيــا وأبعــاد، الرمــال المتحركــة، تغــري ي العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي الــذي ازداد ســوًءا بعــد نــزوح االجئــ�ي
2 أظهــرت الدراســات الحديثــة أّن االإجهــاد والغضــب همــا عامــان يســهمان �ن

ي لبنــان، أيلــول/ ســبتمرب 2013(.
ن �ن ن الاجئــ�ي ن بــ�ي أدوار الجنســ�ي
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اك الرجال؟ �ش لمن يتوجه هذا الدليل؟ما هي المبادئ التوجيهية الإ

كيف يجب استخدام هذا الدليل؟

ي عمليات التدخل المجتمعية نظًرا لغياب االستدامة.
ي لبنان المجتمعية، صدرت توصية  بتجنب االعتماد عى وسائل النقل �ن

ن �ن 5 خال تقييم مقاربة المجلس الدانماركي لاجئ�ي

نقــاذ الدوليــة حــول مهــارات الوالديــن، ويتضمــن المنهــج مجموعــة تتأّلــف مــن 4 جلســات إلزاميــة و 4 جلســات اختياريــة. وسيســتخدم المنهــج الحــاىلي  6 يســتند منهــج الدعــم النفــ�ي لمقدمــي الرعايــة الذكــور إىل منهــج لجنــة االإ

وفًقــا للجلســات 4 أو 8 المعطــاة لمقدمــي الرعايــة الذكــور.

/يناير 2015.  ي
ي لبنان، دليل اللجان المجتمعية، كانون الثا�ن

ن �ن 7 راجع المجلس الدانماركي لاجئ�ي

ــال  ــب الرج ــل أغل ــم إذ يجه ن بطبيعته ــ�ي ن وال عنيف ــيئ�ي ــال س ــرب الرج   ال يعت
ي ثقافــات تمنــح امتيــازات للذكــور. ويتمحــور أحــد هــذه 

أنّهــم يعيشــون �ن
متيــازات" حــول الســماح للرجــال باســتخدام العنــف ضــد النســاء والفتيــات،  "االإ

فــات مــن العقــاب. ــك واالإ ــام بذل ــل يتوقــع منهــم القي ال ب

ن غالًبــا عــى الرجــال  ن الجنســ�ي ي تعــّزز عــدم المســاواة بــ�ي
 ترتكــز الثقافــات الــىت

ــا وفًقــا لمفهــوم أبــوي )محــوره الذكــور(  بحيــث أنّهــم يصّنفــون اجتماعيًّ
ــي  ــوع االجتماع ــف( للن ــل الضعي ــوي مقاب ــاث، الق ن ــل االإ ــور مقاب ي )الذك

ــا�أ وثن
 . ن

ْ ــ�ي ن االجتماعي
ْ ــ�ي ن النوع ــ�ي ــات ب والعاق

ــري  ــاىلي تغي ــهم وبالت ــم لتحويــل أنفس ــى دعوته ــال ع ــاركة الرج  ترتكــز مش
ــٍذ  ، عندئ ــري ــة للتغي ــا أُعطــي الرجــال االأدوات والدراي ــإذا م ــه. ف المجتمــع بأكمل
يمكنهــم أن يختــاروا العيــش بشــكل مختلــف. يمكنهــم أن يختــاروا الســلوكيات 
ــائدة  ــادات الس عتق ــن االإ ــدالً م ــي ب ــخصي واالجتماع ــام الش ــزز الس ي تع

ــىت ال
ي تــؤذي 

ن الــىت
ْ ن االجتماعيــ�ي

ْ ن النوعــ�ي حــول االأدوار التقليديــة والمهيمنــة بــ�ي
ــيطرة. ــرض الس وتف

ــل  ــم مجــردة: ب ن مفاهي ن الجنســ�ي ــ�ي نســان والمســاواة ب ــوق االإ ــرب حق  ال تعت
ــة  ــاًة مرضي ــا حي ــش مًع ــن العي ــاء م ــال والنس ــن الرج ي تمّك

ــىت ــر ال ــر االأط توف
ــاواة. ــودها المس تس

ــرك  ــة التح ن فرص ــ�ي م ن ــال الملرت ــذه الرج ــول ه ــة التح ــي عملي ــب أن تعط  يج
تهــم الخاّصــة مــن دون أن يشــعروا بأنـّـه يتــّم الحكــم عليهــم. تجــدر  وفــق وتري
ون الجلســة قــد اعتــادوا العيــش  الماحظــة بــأّن معظــم الرجــال الذيــن يحــرصن
ــم  ــذي يدفعه ــا ال ــادوا أن يســألوا م ــم يعت ــة ول ــد الســلطة االأبوي ــا لقواع وفًق
للتــرّصف بهــذه الطريقــة. ولهــذا الســبب قــد يشــعرون بالتحــدي بســبب المــواد 
فون  ن عندمــا يعرت ي تعطــى خــال هــذه الــدورة وقــد يشــعرون بأنّهــم مامــ�ي

الــىت

بــأّن المجتمــع دفعهــم لدعــم العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي وارتكابــه. 

يتلقــى الرجــال والنســاء عــى حــد ســواء نفــس التعاليــم االجتماعّيــة المرتبطــة 
ــن  ــم أصبحــت إشــكالية، ل ــك القي ــأّن تل ــم يشــعروا ب ــوي. وإذا ل بالنظــام االأب
ــااًل  ــن – رج ــن االآخري ــة م ــون مقاوم ــد يواجه ــم ق ــا. الأنّه ــن به ــوا للطع يتحّمس
ن عــن تغيــري نظــاٍم يعّزز  ي موقــع المســؤول�ي

ونســاًء – عندمــا يضعــون أنفســهم �ن
ي دعــم التحــول الحقيقــي والمســتدام 

اك الرجــال �ن العنــف. تتطّلــب عمليــة إ�ش
ن تخصيــص الوقــت والمــوارد. وعــادة ال يحــدث ذلــك 

ْ ن االجتماعيــ�ي
ْ ن النوعــ�ي بــ�ي

ــذ  ن عــى الرجــال الطعــن بنظــام متجــّذر من
ّ ي غضــون بضــع جلســات. يتعــ�ي

�ن
ــوارد،  ــل، والم ــة االأج ــود الطويل ــذل الجه ورة ب ز رصن ــرب ــذا ي ــدة. وه ــرون بعي ق
ام بهــدف خلــق القــدرة عــى التغيــري الفــردي. وتعتــرب التدريبــات أداة ال  ن وااللــرت

تقــدر بثمــن لبــدء عمليــة التحــول وتســهيلها: ولكنهــا تبقــى مجــرّد أداة.

ــوع  ــوب إىل الن ــح" المنس ــلوك "الصحي ات الس ــري ــة وتفس ــف الرجول ــد تختل  ق
ــوري  ن ومط ــ�ي ــى المدرب ــب ع ن يتوّج ــ�ي ي ح

ــرى. و�ن ــة وأخ ن ثقاف ــ�ي ــي ب االجتماع
ــة  امــج بــذل جهــود إضافيــة لضمــان تحضــري تدريــب يائــم البيئــة الثقافّي الرب
ــية  ي "الحساس

ــوا �ن ــوز أن يغرق ــخ(، ال يج ــات، إل ن والمناقش ــ�ي ــكان والمدرب )الم
ــب. ــن هــذا التدري ــة المرجــّوة م ــع الرســالة التحويلي ــة" الأال تضي الثقافي

ــركي  ــس الدانم ــي المجل ــه إىل موظف ــة تتوّج ــة داخلي ــل وثيق ــذا الدلي ــرب ه يعت
ي مجــال الوقايــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي 

ن �ن ن العاملــ�ي لاجئــ�ي
ي 

ــم لمقدمــي الدعــم النفــ�ي واالجتماعــي �ن ــه. وســيوّفر الدع ســتجابة ل واالإ
ن لــ�ي يقّدمــوا جلســات منّظمــة للرجــال مــن خــال  المجلــس الدانمــركي لاجئــ�ي

ــة. حمــات التدخــل والتوعي

ي  مســتوطنات 
ن )مثــاً �ن اك الرجــال داخــل مخّيمــات الاجئــ�ي أّوالً يجــب إ�ش

المخيمــات غــري الرســمية، أو الماجــئ الجماعيــة، أو التجمعــات االأخــرى( حيــث 
ــة.  ن بأنشــطة التوعي يقــوم المجلــس الدانمــركي لاجئــ�ي

ــكاز عــى عمــل  رت ــاط مســبق مــع المجتمــع عــرب االإ وري إرســاء رب  مــن الــرصن
ــبيل  ــى س ــرى )ع ــات االأخ ي القطاع

ــتمر �ن ن المس ــ�ي ــاركي لاجئ ــس الدانم المجل
ــة(. ــيق الجماعّي ــع والتنس ــطة إدارة المواق ــال أنش المث

وري القيــام بزيــارات مســبقة لمراقبــة معايــري الحمايــة بهــدف فهــم  مــن الــرصن
المجتمــع وعوامــل الخطــر المؤثــرة عــى النســاء والفتيــات والفتيــان، والرجــال 

بشــكل أفضــل. 

وري بنــاء الثقــة مــع المجتمعــات المحليــة قبــل البــدء بالجلســات.   مــن الــرصن
لذلــك يجــب تنظيــم دورات إعاميــة أوليــة للرجــل لتعريفهــم عــى الخدمــات 

المتاحــة واالأنشــطة االأخــرى.

وري توفــري مــكان آمــن و�ي داخــل المســتوطنات الإجراء الجلســات    مــن الــرصن
 ، ن ي البلديــات، أو لــدى مقدمــي الخدمــات المحليــ�ي

)مثــًا خيــام محــددة، أو �ن
إلــخ( 3. 

ســتقّدم الجلســات لمقدمــي الرعايــة الذكــور كجــزء مــن منهــج الدعــم النفــ�ي 
الجلســات  الوالديــن4. ومــن خــال  واالجتماعــي وتتمحــور حــول مهــارات 
ي المجلــس 

االأربــع االأساســية حــول مهــارات الوالديــن، ســيقّدم المســاعدون �ن
ــة  ــات الخمس ــا للجلس ــي وفًق ــ�ي واالجتماع ــم النف ن الدع ــ�ي ــاركي لاجئ الدانم

ــال. ــن الرج ــة م ــس المجموع ــل لنف ــذا الدلي ي ه
ــة �ن المبين

ن  بعــد االنتهــاء مــن الجلســات الخمســة، ســيصبح المجلــس الدانمــاركي لاجئــ�ي
قــادًرا عــى دعــم مجموعــات الرجــال، إذا أرادوا ذلــك، لبنــاء اللجــان المجتمعية 
ن التوجيهيــة5. تختلــف واليــة كّل لجنة  وفًقــا لمبــادئ المجلــس الدانمــاركي لاجئــ�ي
عــن االأخــرى بحســب نوعهــا ولكــن يجــب أن تعــىن كّل اللجــان بتحقيق المســاواة 

ن ومنــع العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي واالســتجابة لــه.  ن الجنســ�ي بــ�ي
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فمن يجب أن يكون ميّ� الجلسات  اختيار المي�ين المناسب�ي

ي أن يختــار مــن فريــق الدعــم النفــ�ي 
يتوجــب عــى كل مكتــب ميــدا�ف

اك  إ�ش جلســات  لتقديــم  ف  إثنــ�ي أو  منّســًقا  بــه  الخــاص  واالجتماعــي 
الرجــال. لذلــك يجــب أن يتمّتــع هــؤالء المســاعدين  المختاريــن بالكفــاءات 

ــات: ــذه الجلس ــم ه ــل تقدي ــن أج ــة م ــارات التالي والمه

ي العمــل النفــ�ي واالجتماعــي )تعليميــة 
1.  يجــب أن يتمّتــع الميــّر بخلفيــة �ن

. ن ن الجنســ�ي ــا بقضايــا المســاواة بــ�ي و / أو مهنيــة( وأن يكــون مهتًمــا فعليًّ

2.   يجب تدريب الموظف عى المواضيع التالية: 

ــك  ي ذل
ــه )بمــا �ن ــوع االجتماعــي واالســتجابة ل ــم عــى الن ــف القائ ــع العن  من

فصــاح عــن  ، عنــد االإ ن ن والمرتكبــ�ي معرفــة كيفيــة التعامــل مــع االأفــراد، الناجــ�ي
ــور.(  ــاث أو الذك ن ــن االإ ــوا م ــواء كان ــي س ــوع االجتماع ــى الن ــم ع ــف القائ العن
اض أّن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي موجــه  فــرت ماحظــة: ال يجــب االإ
ي ســياق الحــرب / الرصاعــات المســلحة حيــث 

نــاث حــرًصا، وال ســيما �ن ضــّد االإ
يمكــن أن يتعــرّض الرجــال للعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي. ينبغــي عــى 
ن أن يفهمــوا االأســباب الرئيســة للعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي  الموظفــ�ي
والعوامــل المســاهمة لــه، والعواقــب )االجتماعيــة والنفســية والماديــة( ويجــب 
ن مــن العنــف القائــم عــى النــوع  أن يقّدمــوا خدمــات المســاعدة للناجــ�ي

ــي. االجتماع

ــة:  ــع المجتمعــات المحلي ــة التواصــل م ّ الســلوكيات الشــمولية طريق   تغــري
اك الرجــال والفتيــان، يجــب دعــم النســاء والفتيــات  ن عــى إ�ش كــري إىل جانــب الرت
ا  . مــن المهــم جــدًّ ن ن الجنســ�ي ــ�ي ــة والمســاواة ب يجابي ــة االإ بهــدف فهــم الرجول
ح هــذه  ي مناطــق العمــل مــع الرجــال، و�ش

بنــاء الثقــة مــع النســاء والفتيــات �ن
وري تحضــري كاّفــة أطــراف المجتمــع لتلقــي  التدخــات للرجــال. لــذا مــن الــرصن

ي ســتتم مناقشــتها.
االأفــكار الجديــدة الــىت

سعافات االأولية النفسية    االإ

صابة ي تسّببها الحرب واالإجهاد ما بعد االإ
 فهم الصدمات الىت

ــة تيســري جلســات  الدعــم النفــ�ي  ن معرفــة كيفي  3.   يجــب عــى الموظفــ�ي
ــّل  ــة، وح ــع المقاوم ــل م ــة التعام ــة كيفي ــك معرف ــن ذل ــي، ويتضّم واالجتماع
اعــات، واالضطرابــات العاطفيــة )ولهــذا الســبب ينصــح بشــّدة اعتمــاد  ن الرن
ّ طريقــة التواصــل مــع المجتمعــات(. ي تغــري

مقاربــة الســلوكيات الشــمولية الــىت
ي هــذه المجــاالت، لــن تصــل 

ي حــال عــدم توّفــر المعرفــة المتعمقــة �ن
�ن

ر  الرســالة المرجــّوة مــن االأنشــطة ال بــل قــد تنحــرف بطريقــة قــد تلحــق الــرصن
ن وأ�هــم )يؤثــر العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي عــى كاّفــة  بالمشــارك�ي
أفــراد المجتمــع، لذلــك مــن المهــّم أن يتعّلــم الجميــع المفاهيــم والمفــردات 

ار"(. ــدم االإرصن ــول إىل "ع ــود والوص ــاح الجه ــدة لنج الجدي

ف  إثنــ�ي ف  موظفــ�ي ف  تعيــ�ي يفّضــل 
يدعــم  بحيــث  الجلســات  لتيســري 
اعــات  ف أحدهمــا االآخــر فــس إدارة الرف
ي مالحظــة أي آثــار 

ي قــد تنشــأ و�ف
الــ�ت

ف االعتبار  غــري متوقعــة الأخذهــا بعــ�ي
ي عمليــة التقييــم. 

�ف

 ويشــّكل االأفــراد الذيــن يُظهــرون درجــة عاليــة مــن الراحــة والتآلــف مــع المــواد 
عتمــاد عليهــم وطلــب آرائهــم بشــأن  المعروضــة قــادة أكــرش فعاليــة ويمكــن االإ
الجلســات. يطلــب مــن الميريــن االإحتفــاظ بمذكــرات ميدانيــة لتدويــن كّل مــا 
ــات ومشــاكل غــري متوقعــة، واكتشــافات  يحــدث خــال كّل جلســة مــن دينامي
جديــدة إلــخ. لــ�ي يتمكنــوا مــن كتابــة تقاريــر دقيقــة ومســؤولة عــن آثــار 

ــة خــال أســابيع العمــل. ات المحدث الجلســات والتغــري

ــار عــدد مــن  عتب ف االإ ــار مســاعدي المي�يــن يجــب االأخــذ بعــ�ي وعنــد اختي
 : ي تتلّخــص فيمــا يــىي

المســائل الــ�ت

ــف  ــق تيســري مختلــط يتأّل ي حــال تشــكيل فري
 هــل ســيكون العمــل أفضــل �ن

ــاث والذكــور؟ ن مــن االإ

ي حــال تشــكيل فريــق تيســري مؤّلــف مــن مزيــج 
 هــل ســيكون العمــل أفضــل �ن

؟ ن مــن الرجــال الميريــن مــن مختلــف الفئــات العمريــة، شــباب ومســن�ي

ي الديــن، والمنطقــة، والعــرق، 
عتبــار االختافــات �ن ن االإ • هــل يجــب االأخــذ بعــ�ي

ات خــال تشــكيل فريقــك؟ واختبــارات الحــرب، أو غــري ذلــك مــن المتغــري

ــم  ــة تعل ن الرجــال ســبًبا لمقاوم ــ�ي ــال ب ن االأجي ــ�ي ــات ب ــون االختاف ــا تك ــا م غالًب
ــات  ــد التسلس ــي. وتعتم ــوع االجتماع ــى الن ــة ع ــدة القائم ــات الجدي المقارب
ا.  ــن الرجــال االأصغــر ســنًّ ــار الســن مــن الرجــال لتكوي ــة عــى كب ــة االأبوي الهرمي
ي قــد تعّطــل الهيــاكل االجتماعيــة 

ي حــاالت الحــرب الــىت
ز ذلــك بشــكل أكــرب �ن ويــرب

ي ذلــك أســاليب نقــل العلــم والتنشــئة االجتماعيــة، مّمــا ينتــج 
التقليديــة، بمــا �ن

ن الرجــال مــن مختلــف االأجيــال، ومقاومــة أحدهمــا لاآخــر،  ــا للثقــة بــ�ي إنعداًم
ن الرجــال مــن  ــ�ي ــة ب ــر الدينامي ــد تؤث ــذا ق ــا بينهــم. ل وصــوالً إىل التنافــس فيم

ــج الجلســات. ــال ســلًبا عــى نتائ مختلــف االأجي

أضــف إىل ذلــك، قــد يكــون مــن الصعــب العمــل مــع فريــق ميريــن مختلــط 
، وبحســب  ي المجموعــة وبالتــاىلي

إذ ســتكون مســاعدة الميــر المــرأة الوحيــدة �ن
ــة  ــرأة وبخاّص ــور إم ــّدث بحض ــال التح ــى الرج ــتحيل ع ــد يس ــات، ق المجموع
ــوارد  ــى الم ــاد ع ــة، وباالعتم ــذه الحال ي ه

ــة. �ن ــا الحّساس ــة القضاي ــد مناقش عن
ــة أو  ــد جلس ــا تعق ــال، بينم ــن الرج ــات م ــرا الجلس ــون مي ــد يك ــة، ق المتاح
ن مــع النســاء )وفًقــا لمقاربــة المجتمــع بأكملــه( ليتــّم جمــع  ن متوازيتــ�ي جلســت�ي
كة.  ــة مشــرت ــة ذات أهمّي ــا بعــد لمناقشــة مســائل معّين ــا فيم ن مًع ــ�ي المجموعت
ــار  ــى إظه ــاعد ع ــا يس ــة، مّم ي المجموع

ن �ن ــ�ي ن الجنس ــ�ي ــًؤا ب ــك تكاف ــينتج ذل س
ن النســاء والرجــال. ــ�ي أوجــه الشــبه ب
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ــا عــى االأرض مــع المجتمعــات المحليــة. لذلــك مــن المهــم تخصيــص الوقــت  وضــع هــذا الدليــل ليســتخدم ميدانيًّ
ي ســوف يكتســبونها )والخاصــة بالنــوع االجتماعــي( 

ي وفتــح الناقشــات لــ�ي يســتوعب المشــاركون المعلومــات الــىت
الــكا�ن

ي 
ــه �ن ــال عمل ــن خ ن – م ــ�ي ــاركي لاجئ ــس الدانم ــظ  المجل ــد الح ــدة. وق ــلوكيات الجدي ــف والس ي المواق

ــا �ن جمونه ويرت
ــادة  ــا إىل زي ــؤدي غالًب ــا ي ــور مّم ــيطرة الذك ــزز س ي تع

ــىت ــة ال ــكار االأبوي ــود االأف ــورية – وج ــة والس ــات اللبناني المجتمع
ــا  ــة عندم ــرش صعوب ــح أك ــور تصب ــة الذك ــزز هيمن ي تع

ــىت ــة ال ــدات االجتماعي ــادات والمعتق ــذه الع ــري أّن ه ــف. غ العن
ن حاجاتهــم وهــو الــدور المفــروض عليهــم وفًقــا  يشــعر الرجــال بأنّهــم عاجــزون عــن حمايــة النســاء واالأطفــال وتأمــ�ي
ّد الرجــال وتجعلهــم أكــرش هشاشــة عــى الصعيــد المــادي  للنظــام االأبــوي. ولكــن، تُضعــف الرصاعــات المســلحة والتــرش
والجســدي والعاطفــي وتقــّوض مفاهيــم الرجولــة التقليديــة وتدّمرهــا وبخاصــة تلــك المرتبطــة بســيطرة الرجــال االأكــرب 
ا وســلطتهم عــى الرجــال االأصغــر ســًنا. ومــع ذلــك، قــد يتيــح هــذا االأمــر الفرصــة أمــام إعــادة النظــر بــاالأدوار  ســنًّ

ن وإقامــة التــوان بينهــا. 
ْ ن االجتماعيــ�ي

ْ المنســوبة إىل النوعــ�ي

2

ي ال يمكــن التنبــؤ بهــا، 
ي الحــاالت الــىت

يجابيــة �ن ي بفتــح محادثــات جديــدة حــول الرجولــة االإ نامــج التدريــىب يأمــل هــذا الرب
ن وبخاصــة عندمــا يتعّلــق االأمــر ببعــض  ولكــن يجــب أن يتوّقــع المدربــون مواجهــة مقاومــة مــن الســكان المســتهدف�ي
ي المجتمعــات النازحــة حيــث يعــزز 

ــا أكــرش �ن ي تتحــدى المعايــري الثقافيــة الراســخة. يظهــر هــذا االأمــر جليًّ
المفاهيــم الــىت

ن إذ تعتــرب هــذه الســلوكيات 
ْ ن االجتماعيــ�ي

ْ ن النوعــ�ي ــا بــ�ي يــة المقبولــة ثقافيًّ ن ي بعــض االأحيــان، الســلوكيات التميري
وح �ن ن الــرن

ــّن الحــرب  ــاء، ولك ــم أقوي ــال للرجــال بأنّه ــان والســلطة. يق ــه باالأم ــن خال ــعر الرجــال م ــذي يش ــد ال ــق الوحي الطري
ن عــى الميريــن أن يتعاطفــوا مــع الرجــال  ، يتعــ�ي وح يظهــران لهــم بأنهــم ضعفــاء وعرضــة للخطــر. . وبالتــاىلي ن والــرن
ن ويســبب لهــم  ــ�ي ي كّل الاجئ

ــر �ن وح يؤث ن ــرن ــأّن ال ــّر ب ــك، يجــب أن يفهــم المي وح. ونتيجــة لذل ن ــرن ــن ال ــن م ري المترصن

صدمــة نفســية قــد تــؤدي إىل ظهــور بعــض الســلوكيات والمواقــف ومنهــا العنــف. عندمــا يظهــر المشــاركون مقاومــة 
ي هــذه المقاومــة فرصــة 

تجــاه بعــض المفاهيــم، ال يجــدر عــى الميريــن إتخــاذ مواقــف مدينــة بــل يجــب أن يــروا �ن
ن بهــدف خلــق مســاحة آمنــة لهــم لمناقشــة القضايــا الصعبــة، وطــرح االأســئلة حــول  طــاق النقــاش مــع المشــارك�ي الإ

االأدوار التقليديــة المنســوبة إىل النــوع االجتماعــي.

3

ــا بســبب نزوحهــم ســاحقة. لهــذا  ــون منه ــوا يعان ــا زال ي م
ــىت ــا الســكان مؤخــًرا وال ي عــا�ن منه

ــىت ــة ال قــد تكــون الصدم
ن  ي حيــاة النــاس للمشــارك�ي

ن �ن ن الجنســ�ي ي تفســري أهميــة مناقشــة المســاواة بــ�ي
الســبب قــد يجــد الميــرون صعوبــة �ن

ن االحتياجــات االأساســية مثــل الغــذاء والميــاه واالأمــن. لذلــك يجــب أن  ي تأمــ�ي
ي الوقــت الــذي يواجــه هــؤالء صعوبــة �ن

�ن
ن  ن – مثــاً تخفيــف التوتــر، وتحســ�ي ا وأن تحّقــق فوائــد ملموســة وفوريــة للمشــارك�ي تكــون الــدورات التدريبيــة عمليــة جــدًّ
ــا أّن إدارة غضبهــم  ــرى المشــاركون فعليًّ ي العمــل. وبهــذه الطريقــة، ي

ي االأ�ة أو �ن
ــة �ن ــات العاقــات االإجتماعي دينامي

اف بــأن هــذا االأمــر سيحّســن حياتهــم  ، واالعــرت ن ن الجنســ�ي وإجهادهــم هــي الخطــوة االأوىل نحــو تعزيــز المســاواة بــ�ي
اليوميــة وحيــاة مــن حولهــم.



1415 1415

ًا  امهــم طــوال الجلســات تحديـًـا كبــري ف قــد يشــّكل اســتقطاب الرجــال وضمــان الرت
إذ مــن المرجــح أن تعتــرب المجموعــات المســتهدفة أنشــطة كســب الــرزق )مثــالً 
ــة  ــية. ونتيج ــا االأساس ــة احتياجاته ــا لتلبي ــبة إليه ــة بالنس ــل( أولوي ــاد عم إيج
لذلــك، قــد ال تعتــرب المجموعــات المســتهدفة هــذه الجلســات مهّمة للمشــاركة 

فيهــا.

كيفية استقطاب الرجال للمشاركة؟

بناء الثقة:

ن تعاطفك معهم وبأنّك تعي نضالهم اليومي  أظهر للمشارك�ي
ح ما أهمّية هذه الدورات وما هي االأهداف الرئيسة من خالها   إ�ش

ي يبذلها المشاركون لحضور الجلسات
قّدر الجهود الىت

ن  ن حريـّـة اختيــار الحضــور أو التغّيــب. ولكــن، مــا إن تبــدأ المنهــج ، يجــب عــى المشــارك�ي  اعــِط المشــارك�ي
ام بحضــور جميــع الجلســات ن لــرت االإ

ي كل جلسة من الجلسات الخمسة. 
ح أهمّية المشاركة �ن   إ�ش

ي يمكــن اســتخدامها 
ن بعــض الــدروس المســتفادة مــن جلســات التدريــب حــول االأدوات الــىت ، قــد يســتخلص المجلــس الدانمــركي لاجئــ�ي ي وع تجريــىب وع هــو مــرش 6 ماحظــة: بمــا أّن هــذا المــرش

 . ن ام المشــارك�ي ن لرفــع نســبة الــرت

ــرب إيجــاد الوســائل المناســبة الســتقطاب  ــة، يعت ــا اليومي ي حياته
ي تواجههــا هــذه المجتمعــات �ن

ــىت ــات ال نظــًرا للتحدي
ــة  ــات المجموع ــيحّدد دينامي ــذا س ــاح. فه ــل بنج ــذا الدلي ــذ ه ــّية لتنفي ة االأساس ن ــري ــم الرك ــاظ عليه ن والحف ــارك�ي المش

ــا.  ومخرجاته

ن الــذي خاضــوا تجــارب حياتيــة متشــابهة مًعــا. فكّلمــا ازدادت القواســم  1. ينبغــي، قــدر المســتطاع، جمــع المشــارك�ي
ــة  ــة داخــل المجموع ــات إيجابي ــا بينهــم وســيطّورون دينامي ــم التواصــل فيم ــا بينهــم، سيســهل عليه كة فيم المشــرت

وســيتعرّفون عــى حاالتهــم مــن خــال االآخريــن. 

2.  ينبغي أن ينتمي المشاركون إىل نفس الفئة العمرية.

ن أن يتأكــد مــن توافــر  ، وقبــل بــدء الجلســات، يجــب عــى المجلــس الدانمــاركي لاجئــ�ي ن عندمــا يتــم تحديــد المشــارك�ي
وط المســبقة التاليــة: الــرش

. ن  عرض كاّفة االأنشطة وأهدافها عى المشارك�ي

ي تلزمهم بحضور كامل الجلسات6. 
ن استمارة التسجيل الىت  توقيع المشارك�ي

ف وهما:  شارة إىل أنّه يجب التنّبه الأمرين أساسي�ي تجدر االإ

ي هــذه 
ي هــذا الدليــل عــى النــوع االجتماعــي بطريقــة واضحــة وهــذه مــن أبــرز نقــاط القــّوة �ن

أوالً، ال ترّكــز االألعــاب �ن
ي 

. تتمحــور معظــم االألعــاب �ن ن
ْ ن االجتماعيــ�ي

ْ ن النوعــ�ي ي تهــدف إىل نقــل رســائل ضمنيــة عــن الفــوارق بــ�ي
االألعــاب الــىت

ن عــى  هــذا الدليــل عــى إدارة االإجهــاد والغضــب. وبالتــاىلي تكــون هــذه االأنشــطة أكــرش فعاليــة عندمــا تقــّدم للمشــارك�ي
، والحــّد مــن العنــف  ن

ْ ن االجتماعيــ�ي
ْ هــذا النحــو. وبعــد االألعــاب، يفتــح النقــاش حــول االأدوار المنســوبة إىل النوعيــ�ي

. ن ن الجنســ�ي المرتكــب مــن الرجــل ضــد المــرأة، والمســاواة بــ�ي

ــال  ــؤالء الرج ــع ه ــبًقا م ــخها مس ي رس
ــىت ــة ال ــى الثق ــاد ع ــن االعتم ن م ــ�ي ــاركي لاجئ ــس الدانم ــيتمّكن المجل ــا، س ثانًي

ومجتمعاتهــم الســتقطاب الرجــال لهــذه الــدورات التدريبيــة. وبهــدف بنــاء الثقــة وتعزيزهــا، يجــب أن يتمّتــع موظفــو 
ــع،  ــرى للمجتم ــات االأخ ــم الخدم ــدى تقدي ــة ل ــة والري ــاءة المهني ــاريه بالكف ن ومستش ــ�ي ــركي لاجئ ــس الدانم المجل
وط. وبنــاًءا عليــه  ي وغــري المــرش يجــا�ب ن االإ امــج فّعالــة وأن يحظــى المســتفيدون بتقديــر الموظفــ�ي ويجــب أن تكــون الرب
ن مــن اســتقطاب الرجــال لهــذه الــدورات التدريبيــة، ســواء مــن خــال الخدمــات  يســتطيع المجلــس الدانمــاركي لاجئــ�ي

. ن ن أفــراد المجتمــع عــن ســمعة المجلــس الدانمــاركي لاجئــ�ي االأخــرى المقّدمــة، أو مــن خــال انتشــار الخــرب بــ�ي



ــال  ــبوها خ ي اكتس
ــىت ــد ال ــول الفوائ ــئلة ح ــرح أس ــم وط ــان عليه ن واالطمئن ــارك�ي ــع المش ــاع م ــة: اجتم 1.  االفتتاحي

ة. ــري ــة االأخ الجلس

2.  المناقشة وتقديم هيكلية الجلسة الحالية.

3.  تمرين اليوم

4.  مناقشة تمرين اليوم

5.  تقييم تشاركي حول جلسة اليوم وتقديم موضوع المناقشة التالية.

6.  الختام

171717 161717

هيكلية كل جلسةبداية الجلسات: االعتبارات االأساسية

ــذه  ــى ه ف ع ــارك�ي ــالع المش ــب إط ــات، ويج ــة الجلس ــابه هيكلي ــي أن تتش ينبغ
ــم.   ــاذا ينتظره ــوا م ــة ليعرف الهيكلي

خصائص المجموعة

، وقبــل تشــكيل المجموعــات، مــن المستحســن تحديــد  ن بعــد تحديــد المشــارك�ي
خصائــص المجموعــة وتنظيمهــا وفًقــا لذلــك.

ات  كة لهــذه الفئــة العمريــة، من حيــث العمــر، والخرب مــا هــي القواســم المشــرت
وح، الــخ ...(؟ ن الحياتيــة )مثــل الوضــع االإجتماعــي واالأبــوة وتجارب الحــرب والرن

 هل تلقوا أي جلسات سابقة حول إدارة االإجهاد؟

 هل تلقوا جلسات سابقة حول منع العنف القائم عى النوع االجتماعي؟

  ماذا يعرفون عن العنف القائم عى النوع االجتماعي؟ 

ي هذا التدريب؟
  لماذا يهتّم المشاركون �ن

ن من هذا التدريب؟  ما هي أهداف / توقعات المشارك�ي

  ماذا يأملون تحقيقه من خال االنضمام إىل هذه الدورات؟

مّدة وتوقيت كّل الجلسات

ــف.  ــاعة ونص ــدة أو س ــاعة واح ــن س ــرش م ــة أك ــتغرق كّل جلس ــب أاّل تس   يج
ــف  ــهر ونص ــدى ش ــى م ــات ع ــذه الجلس ــاىلي له ي االإجم

ــىن ــار الزم ط ــّد االإ ويمت
ي االأســبوع.

الشــهر – أي جلســة واحــدة �ن

ن  ــا لتوافــر وقــت المشــارك�ي ي للجلســات وفًق
  وينبغــي تكييــف الجــدول الزمــىن

ورة ســهولة وصــول  اماتهــم المســبقة قــدر المســتطاع. أضــف إىل ذلــك رصن ن والرت
المشــاكرين إىل مــكان إجــراء الجلســات. 

ف عدد المشارك�ي

ن 8 و 12  شــخًصا. تعتــرب  ن بــ�ي مــن المستحســن أن يبقــي عــدد المشــارك�ي
ي المســاعدة عــى تطويــر ديناميكيــة تعــزز 

ة أكــرش فعاليــة �ن المجموعــات الصغــري
ــة. ي الثق

ــىن ــان وتب ــة باالأم شــعور المجموع
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هيكلية كل جلسة

تفاق عى القواعد االأساسية االإ

نتهاء:  مثال عى طقوس البدء/االإ

خاء : تمرين االسرت خاء، راجع المرفق 1: التدخل النف�ي 7 لاأمثلة عن تمارين االسرت

تمرين البداية/النهاية: 
ن للتحــدث عــن أهميــة التعبــري عــن المشــاعر/العواطف – الشــخصية أو المتعّلقــة باالآخريــن، ثــم  قــم بدعــوة المشــارك�ي
ي أرجــاء الغرفــة وقــم بدعــوة كل شــخص للتعبــري بكلمــة واحــدة عّمــا يشــعر بــه اليــوم. سيســاعدهم هــذا االأمر 

انتقــل �ن
عــى تحديــد مشــاعرهم الخاصــة والتعبــري عنهــا، واالنتقــال مــن نمــط "العمــل" )النمــط الطبيعــي للحيــاة اليوميــة الــذي 
ل( إىل نمــط "الشــعور". غالبــاً مــا يتــم االســتهتار بالمشــاعر،  ن يتطّلــب إنجــاز العملنــا والمحافظــة عــى اســتمرارية المــرن
ء، وهــذا أمــر طبيعــي جــداً، لكــن  ي

امهــا. قــد تبــدو البدايــة غريبــة بعــض الــ�ش دراك المشــاعر واحرت لــذا فهــذه فرصــة الإ
. ن حــه للمشــارك�ي الوضــع يصبــح أقــَل غرابــة مــع مــرور الوقــت. ينبغــي أن يبــدأ الميــّر بالتمريــن أّوالً بهــدف �ش

قواعد البداية االأربعة:

يجب أن تكون مخترصة  

ال يجوز المقاطعة أو إجراء المحادثات أو االجابة عى حديث االآخرين  

" ي التمرين – قل فقط "التاىلي
  يجوز رفض التحدث – فا يجب فرض المشاكة �ن

ي فقــط تشــّبًها بمــا قالــه االآخــرون ، فيمكنــك مشــاركة    كاّفــة المشــاعر مقبولــة – ال يتوجــب عليــك قــول أمــر إيجــا�ب
ــت. ي تشــعر بهــا مهمــا كان

ــىت المشــاعر ال

ح الميــّر بعــض  يمكــن تكييــف هــذه الخطــة العامــة بنــاًءا عــى ديناميكيــة المجموعــة وماحظــات الميــّر. قــد يقــرت
ــأّن المجموعــة متعبــة أو غــري مندمجــة بالمناقشــات/التمارين. ولكــن يجــب أن  ات  خــال الجلســة إذا شــعر ب ن التحفــري
يرتبــط اختيــار  الطقــوس والتماريــن ونقــاط المناقشــة ارتباطــاً منطقيــاً خــال الجلســة. بمعــىن آخــر، يجــب أن تقــّدم كل 

خطــوة مــن خطــوات  الجلســة االأمــور التاليــة: 

ــح  ــة، ينص ــذه الحال ي ه
ــة. �ف ــراد المجموع ف أف ــ�ي ــرات ب ــات أو توت ــات نزاع ــض الجلس ــن بع ــج ع ــد ينت ق

خاء7.  ــرت ــن  االس ــال إىل تماري نتق االإ

ة تشــمل القواعد االأساســية  وريــة لخلــق بيئــة آمنــة ومراعيــة. يستحســن وضــع الئحــة قصــري تعتــرب القواعــد االأساســية رصن
ن شــعوًرا أكــرب بالملكّيــة والمشــاركة. يعتــرب تحديــد القواعــد االأساســية  ي  بدايــة عمليــة الدعــم، إذ توّلــد لــدى المشــارك�ي

�ن
ي المجموعــة قبــل البــدء بالتفاعــل. 

ن �ن ن المشــارك�ي أحــد  وســائل ضمــان الســامة والثقــة بــ�ي

 : قد تشمل القواعد االأساسية، وال  تقترص عى، التاىلي

  االإصغاء
  االنفتاح عى آراء االآخرين

  الصدق

  الصرب
ام الخصوصية   احرت

ي التعّلم
  الرغبة �ن

  دعم ومساعدة االآخرين
ن ك�ي ة تناسب جميع االأفراد المشرت   العمل بوتري

ي الوقت المحدد وحضور الجلسة كاملة
  الوصول �ن

  تفادي حاالت رصف االنتباه: يجب إطفاء الهواتف المحمولة طوال مدة الجلسة
  حضور كافة الجلسات

ــم  ــذه المفاهي ــة ه ي المجموع
ــاركون �ن ــّور المش ــا ط ــة إذا م ــة المجموع ــية بديناميكي ــد االأساس ــاج القواع ــوز ادم يج

ن العمــل ضمــن فــرق فرعيــة عــى تعريــف  بأنفســهم. عــى  ســبيل المثــال، يســتطيع الميــّر أن يطلــب مــن المشــارك�ي
بعــض المفاهيــم  االأساســية، مثــل مفهــوم الريــة والصــرب وعــدم الحكــم عــى االآخريــن. يجــب أن يتوصــل كل فريــق 
ي المجموعــة. 

فرعــي إىل تعريــف  واضــح للمفهــوم ويجــب أن يفــّر ســبب أهميــة هــذا المفهــوم عنــد تحــدث االأفــراد �ن



ــب  ــات بحس ــّر الجلس ــّدل المي ــد يب ــان. ق ي لبن
ــا �ن ــم اختباره ــوارد ت ــى م ــز ع ــات ترتك ــس جلس ــل خم ــمل الدلي يش

ــا.  ــذ موافقته ــد أخ ــة وبع ــات المجموع ــة  وتوقع ديناميكي

الجلسة 1:
ي حياتنا

جهاد �ف  فهم عوامل االإ

الجلسة 2:
 فهم آثار الغضب السلبية  

الجلسة 3: 
جهاد والمشاعر فهم أهمية التعبري عن االإ

الجلسة 4:
 فهم االأدوار المنسوبة إىل النوع االجتماعي )الجزء 1( 

الجلسة 5:
 فهم االأدوار المنسوبة إىل النوع االجتماعي )الجزء 2( 

2021

جلسات الدليل

ي تســبب االإجهــاد والغضــب. تعتــرب 
ورة إدارة االإجهــاد والغضــب يجــب معرفــة المحفــزات الــىت بهــدف فهــم رصن

اكــم هــذه “المجهــدات” مــع مــرور الوقــت  ي تســّبب ردة فعــل مجهــدة. قــد ترت
“المجهــدات”  مــن أبــرز المحفــزات الــىت

، مّمــا يــؤدي إىل رفــع مســتوى االإجهــاد الــذي يشــعر بــه  ي
إذا لــم يتــّم فهمهــا  وتجاوزهــا، وقــد ينتــج عنهــا توتــر إضــا�ن

ي حــال 
الفــرد. وعــى الرغــم مــن  قــدرة الفــرد عــى تحّمــل االإجهــاد، قــد تظهــر التعابــري النفســية والجســدية الســلبية �ن

ــل غضــب الرجــل وعنفــه الجســدي أو  ي تتقّب
ي المجتمعــات الــىت

عــدم توافــر طــرق ســليمة للتخلــص  مــن االإجهــاد. و�ن
ــا”.  العاطفــي قــد يصبــح هــذا الســلوك “طبيعيًّ

اكم إذا تّم تفاديه، فهو ال يختفي إذا لم يتم التعبري عنه أو معالجته.   االإجهاد يرت

وري: ال يحّفــز االآخــرون االإجهــاد وال يجــوز لومهــم عــى غضــب الفــرد أو إحباطــه    فهــم االإجهــاد الفــردي وإدارتــه رصن
أو حزنــه.

ون بطــرق مختلفــة عــن االإجهــاد إذ تختلــف التوقعــات االإجتماعيــة لســلوك الرجــال والنســاء –  ّ   الرجــال والنســاء يعــرب
وبخاّصــة فيمــا يتعّلــق بالطــرق المســموحة لاســتجابة للمحفــزات.

ما سبب أهمية هذه اللعبة؟

يجب أن يتعّلم المشاركون أّن...
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حة المواد المقرت

التعليمات

عدد كبري من الكرات الزجاجية أو ما يشبهها )300 – 500( وفقاً لحجم المجموعة   

أكواب )كوب واحد لكل مشارك(   

مياه   

المناديل الورقية / مناشف ورقية   

أوعية متوسطة الحجم )وعاء واحد لكل مشارك(   

يط الصق �ش   

: يجب أن يتم إعداد هذه اللعبة عى الشكل التاىلي

يط الاصق. ي وثبته بواسطة الرش
  قم بتغطية الوعاء بمنديل ور�ت

  إمــاأ االأكــواب )كــوب واحــد لــكل العــب( بالكــرات الزجاجيــة والميــاه. قــد يتوجــب عليــك مــلء االأكــواب 
ي الكــوب طــوال الوقــت.

بالميــاه طــوال اللعبــة إذ يجــب أن تغطــي الميــاه الكــرات الزجاجيــة �ن

ي كّل مرّة ويضعونها عى المنديل.
   يأخذ المشاركون كرة زجاجية واحدة من الكوب �ن

   يكرر المشاركون الخطوة المذكورة أعاه إىل أن يتمزق المنديل.

( إىل وضــع أكــرب عــدد ممكــن مــن الكــرات الزجاجيــة عــى المنديــل  ن    تهــدف اللعبــة )بالنســبة للمشــارك�ي
ي الوعــاء.

قبــل أن يتمــزق وتســقط الكــرات الزجاجيــة �ن
 

افتتاح المناقشة
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ي نهاية اللعبة.
ي تمكنوا من اضافتها قبل تمزق المنديل �ن

ن عن عدد الكرات الزجاجية الىت اسأل المشارك�ي

ن عما إذا كان من الممكن وضع عدد أكرب من الكرات الزجاجية عى المنديل من دون أن يتمزق. اسأل المشارك�ي

ابدأ بمناقشة تليلية تربط اللعبة بضغوطات الحياة وتظهر أهمية إدارة االإجهاد والغضب:

يمّثل المنديل قدرة الفرد عى تحّمل االإجهاد.   

نسان. ي حياة االإ
تمّثل الكرات الزجاجية الضغوطات المختلفة �ن   

ة عــى تحّمــل االإجهــاد، ال بــّد مــن التخّلــص مــن االإجهــاد بطريقــة مناســبة  بغــّض النظــر عــن قــدرة الفــرد الكبــري   
ــل. ــان التحّم نس ــتطاعة االإ ــد باس ــن يع وإاّل ل

عند تراكم الضغوطات، تبدأ ردود الفعل النفسية والجسدية بالتأثري سلباً عى حياة الفرد.   

ي حياتنا، فهو يثقلنا فرديًّا ويؤثر عى محيطنا.
اف به �ن عرت ال يزول االإجهاد إذا قمنا بتفاديه أو رفضنا االإ   

وتكــون الطريقــة الوحيــدة لتفــادي االآثــار الســلبية لهــذه الضغوطــات عــرب التعبــري عنهــا بطريقــة ســليمة )ابعــاد    
ــل(. ــزق المندي ــل تم ــة قب ــرات الزجاجي الك

ف بمناقشة اللعبة اسمح للمشارك�ي

ي حياتهم وكيف أثّر ذلك عى مزاجهم وتفاعلهم 
ة �ن اتهم ومعاناتهم بوجود الضغوطات الكثري دعهم يتشاركون خرب

مع االآخرين وصحتهم، إلخ...

ي تؤثر عليك سلباً بشكل خاص؟ هّا وضحت سبب ذلك؟
ما هي مصادر الضغط بالنسبة إليك؟ ما الضغوطات الىت

ي حياتك:
ة �ن ماذا تفعل لتخفيف االإجهاد عندما تواجه ضغوطات كثري

يجابية، وكيف تتحول إىل عادات إيجابية، وماذا يحدث عند استخدامها؟ ما هي تقنيات إدارة االإجهاد االإ

ما هي تقنيات إدارة االإجهاد السلبية، لماذا تلجأ إليها وكيف تشعر واالآخرين، عندما تستخدمونها؟
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.1
ن مراقبة  إذا لم تتوفر المواد الكافية، اخرت بعض االأفراد لهذه اللعبة بينما يراقب المشاركون االآخرون. يمكن للمشارك�ي

ن االآخرين تجاه االإجهاد: هل ينفعلون أو يقلقون أثناء اللعب، وكيف ردود فعلهم الخاصة كما ردود فعل الاعب�ي
ي المناقشة إذ أنها ليست تقنية تجريبية.

ن �ن  يستجيبون لذلك؟ يجوز مشاركة جميع المشارك�ي

.2

. ن ي منطقة اللعب وعليهم بالتاىلي ضمان سامة الاعب�ي
يجب أن يدرك المدربون احتمال انسكاب المياه �ن

.3

يستطيع المدربون، إذا رغبوا بذلك، بدء المناقشات، فيما اللعبة جارية، حول أهمية التواصل والتعبري عن العواطف
ن عدم رغبته بالتحدث عن إجهاده، يجب أن يفتح المدرب  ي إدارة االإجهاد والغضب. إذا ما أظهر أحد المشارك�ي

 �ن
ي حياتنا”.

النقاش حول “سبب عدم التحدث علناً عن االإجهاد الذي نواجهه �ن

.4

ن التعبري عن يجب أن يبقي المدربون االأسئلة مفتوحة أثناء النقاشات بهدف توسيع النقاش وإعطاء الفرصة للمشارك�ي
 الذات.

.5

ة بناًء عى النوع االجتماعي – كالتعّلم من االأب أو ن
ّ وري أن يدرك المشاركون كيف أصبحت ردود فعلهم متحري من الرصن

 االأم أو راشدين آخرين، و/أو أن يتوقع منهم الترصف بهذه الطرق، أو أن يتوقعوا سلوًكا محدًدا من االآخرين.

24

ي مصادر االإجهاد لدى الرجال والنساء؟ كيف تصفها؟
هل الحظت اختاًفا �ن

ي مواجهة االإجهاد والتعامل معه؟ كيف تصفها؟
هل الحظت استخدام الرجال والنساء لمقاربات مختلفة �ن

ي أوقات مختلفة من الحياة/طوال دورة الحياة؟ هل تتذكر مىت تعلمت
هل الحظت تغري االإجهاد �ن

ي تطبقها اليوم وممن تعلمتها؟
 االستجابة لاإجهاد بالطريقة الىت

ي هذه الضغوطات؟ إذا كان االأمر كذلك، لماذا تنسبها؟
هل الحظت أي اختافات �ن

ــراد  ــع أف ــك م ــخصية، كعاقات ــك الش ــى عاقات ــا ع ــتجابتك له ــة اس ــادك وطريق ــتويات إجه ــري مس ــت تأث ــل الحظ ه
ــف؟ ــاً؟ وكي ــك مث عائلت

24

أسئلة: إدخال نوع الجنس إىل الجلسة

نصائح للميّ�

:1
ة 

س
جل

ال
تنا

حيا
ي 

ف �
د 

ها
ج

االإ
ل 

وام
 ع

م
فه

 



2627

ة  ــري ــا ســليمة أو مث ــون إّم ــد تك ــا ق ــن غضبن ــا ع ن ــة تعبري ــن طريق ا، لك ــًرا ســلبيًّ ــس أم إّن الغضــب شــعور طبيعــي ولي
للجــدل. فالتعبــري غــري الصحــي عــن الغضــب هــو التعبــري الشــديد للغايــة أو الثابت/المنتظــم جــداً أو ذلــك الــذي

 يؤدي إىل العنف.

اً   راً كبــري يتنــاول هــذا التمريــن التجليــات الســلوكية المتطرفــة للغضــب. قــد يلحــق التعبــري الشــديد عــن الغضــب رصن
وري أن يفهــم المشــاركون برفاهيــة الشــخص النفســية والجســدية واالإجتماعيــة، كمــا يلحــق االأذى بمحيطــه. مــن الــرصن

ي محاولة منهم لمراقبة ردود فعلهم الغاضبة وإدارتها 
ي الجلسة ارتباط السبب والنتيجة �ن

 �ن

التعبري عن الغضب بواسطة العنف يؤدي إىل نتائج سلبية، وعليهم أن يتعّلموا كيفية ادارة غضبهم قبل فقدان    
السيطرة.

ر بصحتهم النفسية والجسدية، ويؤثر عى العاقات االجتماعية  رد فعلهم العنيف عى الغضب، قد يلحق الرصن   
ي يقّدرونها.

الىت

، والجسدي. الغضب يؤدي غالباً إىل العنف العاطفي واللفظي والنف�ي   

ن الرجال والنساء، وأنّنا نتعلم السيطرة عى الغضب بناًءا عى  أسباب التعبري عن الغضب وطرقه تختلف ب�ي   
ي نتعّلمها. 

ي عمر ال نشكّك فيه باالأمور الىت
الصور النمطية الخاصة بسلوك الرجال والنساء، وغالباً ما يكون ذلك �ن

ما أهمية هذه اللعبة؟

يجب أن يتعّلم المشاركون أّن...
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حة المواد المقرت

التعليمات

دلو متوسطة الحجم مثقوب   

دلو كبري الحجم   

ين كمية من الرمل والمياه أو أي ماّدة مشابهة متوافرة تكفي لملء دلوين كبري   

. ف ح التمرين للمشارك�ي يبدأ الميّ� ب�ش

ي الدلو االأصغر حجماً.
يظهر الميّر الثقوب �ن   

ي الدلو 
يماأ الميّر الدلو االأكرب حجماً بالرمل والمياه أو ما شابه ذلك، ثم يسكب كل محتواه �ن   

المتوسط الحجم )يجب أن يفيض الرمل/المياه من الدلو(.

ينتظر الميّر إفراغ الدلو المتوسط الحجم ويقوم بتجربة ثانية.   

ي 
يماأ الميّر من جديد الدلو االأكرب حجماً بالرمل والمياه أو ما شابه ذلك، ثم يسكب كل محتواه �ن   

ي 
الدلو االأصغر حجماً، ولكنه يتوقف عن السكب قبل أن يفيض محتوى الدلو )يتسع الرمل/المياه �ن

الدلو وال يفيض محتواه(.

جهاد والغضب. يفح المي� المناقشة داخل المجموعة حول هذه التجربة وارتباطها بإدارة االإ
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افتتاح المناقشة

ي التجربة الثانية؟( 
ن االأوىل والثانية )أي لماذا لم يفض الدلو �ن ن التجربت�ي ن عن الفرق ب�ي يسأل الميّر المشارك�ي

ي يستطيع المرء تحملها قبل البدء بالتعبري عنه بطريقة غري 
يجب أن يفّر الميّر أن الدلو يمّثل كمية االإجهاد الىت

ة من المياه/الرمل )أي الغضب( فيه. فالتعبري  صحية بالنسبة إليه وإىل محيطه. يفيض الدلو عند سكب كمية كبري
ي حياته – وال يمكن

الشديد عن الغضب يؤثر سلًبا عى المرء نفسياً وجسدياً ويؤذي االأشخاص االآخرين الموجودين �ن
 احتوائه.

يشري الميّر إىل التجربة الثانية، فيمّثل التمكن من احتواء مستوى الرمل/المياه السيطرة عى الغضب أو إعادة توجيهه
.  قبل أن يفيض ويسبب  الفو�ن

ي مناقشة حول الغضب واالآثار السلبية لردود الفعل هذه تجاه االإجهاد والغضب.
يستطيع الميّر إدارة المجموعة  �ن

قد يسأل الميّ�:

ّ عنه؟  ه أو عرب    هل يستطيع أحد منكم أن يعطي مثااًل عن غضب رآه أو اخترب

تبة عى الغضب غري الخاضع للسيطرة؟    ما هي االآثار المرت

   عى الفرد؟

ي دائرة الفرد االجتماعية؟
   عى االأفراد الموجودين �ن

   لماذا يسبب الغضب العنف غالباً بشىت أشكاله؟

    ما تأثري الغضب عليك وعى االآخرين؟ هل هو مفيد وهل يقودك إىل مبتغاك؟ إذا كان الجواب نعم، فما ثمن 
ي أحدثتها”؟

     وصولك إىل مبتغاك؟ أّما إذا كان الجواب كا، ماذا يتوجب عليك فعله بعد ذلك “لتنظيف الفو�ن الىت

ّ عن الغضب بطريقة مختلفة عن االآخرين أو أنك توجه الغضب بطرق مختلفة بحسب الشخص هل الحظت أنك تعرب
ا أم أصغر منك سّناً؟  الذي توجه غضبك نحوه أكان رجًا أم إمرأة، أكرب منك سنًّ

ي طريقة استجابة الرجال والنساء للغضب )المتعّلق بك أو باالآخرين(؟ إذا كان الجواب نعم، لماذا
هل الحظت اختاًفا �ن

 تختلف ردة فعلهم برأيك؟

هل تحّدد توقعات المجتمع للغضب ردود فعلك وردود فعل االآخرين؟

أين ومىت تعلمت طرق التعامل مع الغضب والتعبري عنه؟ ممن تعلمت ذلك؟

ت  عن غضبك الأول مرة – هل تمت معاقبتك عى سلوكك؟ ّ ي محيطك عندما عرب
كيف تفاعل االأشخاص �ن

ن أفراد أ�تك وأشقائك أو الوالدين، إلخ...؟ ن الرجال والنساء من ب�ي ي التعبري عن الغضب ب�ي
هل الحظت اختاًفا �ن

ّ عن غضبه بشّدة أو عندما تغضب أنت كيف يؤذينا الغضب ويؤذي أحباءنا؟ ماذا تفعل عندما تشاهد أحدهم يعرب
ن النساء والرجال؟  بشّدة؟ ما هي نتائج الغضب – وهل تختلف ب�ي

 
إذا لم تعتمد، أنت واالآخرين، عى التعبري العنيف عن الغضب وال تسمحوا بحدوثه، ما الفرق الذي قد يحدثه ذلك 

برأيك للعائات والمجتمعات؟

أسئلة: إدخال نوع الجنس إىل الجلسة
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نصائح للميّ�

:2
ة 

س
جل

ال
ية

سلب
 ال

ب
ض

لغ
ر ا

آثا
م 

فه
 

ــز إحــدى هــذه الطــرق عــى  ك ن عــن أفضــل الطــرق للتعامــل مــع الغضــب. وترت يفهــم الموضــوع ويفــّر للمشــارك�ي
ي 

ــىت ــة مــن االأدوات ال ــر مجموعــة واعي ــه وتطوي ــذار الخاصــة ب ن ــه، والبحــث عــن إشــارات االإ إدراك الفــرد لتطــّور غضب
ن عــى عوامــل  كــري يــه. يتحقــق هــذا االأمــر مــن خــال الرت ايــد الــذي بعرت ن تســاعده عــى الوقايــة مــن هــذا الغضــب المرت
ي نهايــة المطــاف احتمــال التعــرّض لنوبــة غضــب. وبالتــاىلي يصبــح الفــرد قــادًرا 

ي تزيــد �ن
ي الحيــاة الخاصــة الــىت

االإجهــاد �ن
ات  ــري ــاد التغي ــك يجــب إعتم ــع ذل ــة. وم ــا إىل ردة فعــل غاضب ــل تحوله ــل قب ــن حــّدة هــذه العوام ــف م عــى التخفي
ــري  ــى التعب ــدرة ع ــة والق ــة البدني ــوم واللياق ــادات الن ــليم وع ي الس

ــذا�أ ــام الغ ــل النظ ــاة مث ــط الحي ي نم
ــبة �ن المناس

عاطفيــاً عــن ضغوطــات الحيــاة ومشــاركتها مــع العائلــة واالأصدقــاء الــذي يثــق بهــم.

.5

ــن هــذا  ن ع ــن ليســوا مســؤول�ي ــأّن االأشــخاص االآخري ــي ب ــب الســيطرة عــى الغضــب هــو الوع ــرز جوان ــن أب ــن م ولك
الغضــب وليســوا مضطريــن عــى تحّمــل التبعــات، فهــو ليســوا المشــكلة، حــىت ولو كان ســلوكهم اســتفزازيًّا. ال يســتطيع 
الفــرد الســيطرة عــى االآخريــن بــل عــى نفســه فقــط، لذلــك تعتــرب عمليــة انهــاء الغضــب والعنــف رحلــة شــخصية تبــدأ 

بقــرار يأخــذه كل شــخص مّنــا، بشــكل فــردي، ومفــاده عــدم اللجــوء إىل الغضــب والســلوك المدّمــر.

.1

ن باالبتعــاد عــن ســلوكهم والتفكــري بعمــق بأســبابه. مــا هــي نواياهــم  تهــدف كل هــذه المناقشــات إىل الســماح للمشــارك�ي
" نــوع الجنــس فعــاً عندمــا يتــم تعليــم الرجــال بأنــه يحــق لهــم الغضــب  تجــاه المجتمــع؟ كيــف يتــم تعزيــز "معايــري
كمــا يحلــو لهــم مــن دون عواقــب؟ مــاذا يحــدث لنــا عندمــا تصبــح ردود فعلنــا "مكتســبة" بــدل أن تكــون "فطريــة"؟ 
ــل هــذه  ــا؟ تســاعد مناقشــة مث ــور ويحافــظ عــى صابته ــازات الذك ــف يعــزز امتي ــرى أن العن ــا ن ــاذا يحــدث عندم م
ن الرجــال مــن إدراك أن أفعالهــم هــي نتيجــه تعليمهــم الــذي ســمح لهــم بالتــرصف بطــرق  ي تمكــ�ي

اً �ن المســائل كثــري
. ي

مدّمــرة. فعندمــا يتيقنــون مــن هــذا االأمــر، عندئــذ يمكنهــم أن يفّكــروا بالتغيــري الــذا�ت

.2
ــادة  ــدف زي ــارب به ي التج

ــاعدة �ن ــّوع للمس ن التط ــارك�ي ــد المش ــن أح ــب م ــتطيع أن يطل ــك، يس ــّر بذل ــب المي إذا رغ
ــل. التفاع

.3
ي 

ن اعتمــاد الريــة �ن عنــد مناقشــة أمثلــة عــن الغضــب، انتبــه إىل طبيعــة القصــص الشــخصية. اطلــب مــن المشــارك�ي
فصــاح عــن  ي قامــوا بهــا. فــإذا تــّم االإ

ي رأوهــا بــدالً مــن االأمــور الــىت
أمثلتهــم عــن الغضــب، أو التحــّدث عــن االأمــور الــىت

حــوادث عنــف قائــم عــى النــوع االجتماعــي محــددة، اشــكر المشــارك عــى مشــاركته وأعلمــه أّن باســتطاعته التحــدث 
عــن هــذه المســألة معــك عــى انفــراد بعــد انتهــاء الجلســة إذا رغــب بذلــك.

.4
ورة إدارة االإجهــاد والعنــف مــن خــال الســيطرة عــى حــّدة ردود فعلنــا تجــاه عوامــل االإجهــاد  يشــدد الميــّرون عــى رصن
ــة  اتيجية الوقائي ــرب االســرت ــه. وبهــذا الصــدد تعت ــة مــن الغضــب والحــّد من ــك بهــدف الوقاي ــا وذل ي حياتن

واالأوضــاع �ن
. عندمــا يبلــغ أحــد االأفــراد مرحلــة "الغضــب الشــديد"، لــن يتمكــن مــن  ن ن المشــارك�ي ويجهــا بــ�ي اتيجية االأمثــل لرت االســرت
مــاغ  – أي "الدمــاغ  ي ِجــْذِع الدِّ

الســيطرة بســهولة عــى أفعالــه أو ردود فعلــه أو ســلوكه أو مهاراتــه التواصليــة. الِوطــاء �ن
 ، ــة مــن النــدم وتأنيــب الضمــري ــج الغضــب حال ــاً مــا ينت ــة الشــديدة. غالب " يســيطر خــال الحــاالت العاطفي ي

ــدا�أ الب
ر ويجــب تنظيــف هــذه الفــو�ن الشــخصية االآن. غالبــاً مــا يكــون  ولكــن فــات االأوان فقــد حــدث العنــف ووقــع الــرصن
ي وغــري العنيــف أثنــاء نوبــات الغضــب. ال يطلــب مــن الميــّر  يجــا�ب االأفــراد غــري قادريــن عــى التواصــل والتعاطــف االإ
ــه أن  ــاً للغضــب يمكن ــاغ بيولوجي ــة اســتجابة الدم ــّر كيفي ــا يعــرف المي ــن عندم ــا ولك تفســري اســباب الغضــب علميًّ
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ي التعبــري والتواتــر والحــّدة(، بــات مــن المهــم إدراك 
ي لاإجهــاد والغضــب )�ن االآن وقــد فهــم المشــاركون التأثــري الســلىب

ــات الشــخصية  ــى العاق ــة وللمحافظــة ع ــى الصحــة العقلي ــاظ ع ــة للحف ــاد الصحي ــص االإجه ــة أســاليب تقلي أهمي
الصحيــة مــع االآخريــن. 

اتيجية لتخفيف االإجهاد وإدارته. ا ويعترب اسرت   التعبري عن المشاعر بطريقة غري مدّمرة مهّم جدًّ

ا ال ســّيما مــن خــال تعلــم تحّمــل مســؤولية مشــاعرك وعــدم  وري جــدًّ   مواجهــة االإجهــاد بطــرق مختلفــة أمــر رصن
ات  إلقــاء اللــوم عــى االآخريــن أو صــّب غضبــك عليهــم. مــن المهــم تعّلــم هــذا االأمــر عندمــا نريــد إحــداث تغيــري
: إذ يتعّلــم الرجــال منــذ الصغــر أّن المــرأة أقــّل قيمــة وأهميــة منهــم،  ن ن الجنســ�ي ي ديناميــات العاقــات بــ�ي

إيجابيــة �ن
هتمــام بالرجــل وتلبيــة احتياجاتــه.  امهــم ورعايتهــم، عــى الرغــم مــن أنّــه يتوّجــب عليهــا االإ ، ال تســتحق احرت وبالتــاىلي
ومــن أجــل نبــذ هــذا التناقــض يجــب أن يصبــح كّل شــخص مســؤوالً عــن شــعوره وترصفاتــه وعــدم إلقــاء اللــوم عــى 
ــن. ينبــع التغيــري الســلوكي مــن الداخــل،  ــر العنــف الــذي يمارســه عــى االآخري ي االآخريــن أو البحــث عــن االأعــذار لترب
ي االأوقــات 

ومــن خــال تعّلــم مجموعــة جديــدة مــن ردود الفعــل واتخــاذ قــرارات مختلفــة تتعلــق بكيفيــة التــرصف �ن
العصيبــة.

ما سبب أهمية هذه اللعبة؟

يجب أن يتعّلم المشاركون أّن... 
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حة المواد المقرت

ب أو ما شابه    كرات المرصن

    أوراق وأقام

تقسم المجموعة إىل فرق مؤلفة من ثالثة أشخاص.

ة مســتقرّة  ب بوتــري ي اللعبــة التاليــة: يرمــي المشــارك أ كــرة المــرصن
ي الفريــق دور محــددة �ن

لــكّل شــخص �ن
إىل المشــارك ب )الــذي يقــف عــى بعــد حــواىلي 3 أمتــار مــن المشــارك أ(. يلتقــط المشــارك ب الكــرة. يعــّد 

ي يلتقطهــا المشــارك ب.
المشــارك ج الكــرات الــىت

الهدف من اللعبة هو أن يلتقط المشارك ب أكرب عدد ممكن من الكرات من دون إسقاط أي منها.

ي التقتهــا المشــارك ب والوقــت الــذي اســتغرقه 
ي نهايــة اللعبــة، يســّجل المشــارك ج عــدد الكــرات الــىت

�ن
ســقاط  أّول كــرة. المشــارك ب الإ

عنــد لعــب هــذه اللعبــة للمــرة االأوىل، ال يجــوز التســامح أبــداً: يجــب عــى المشــارك أ أن يرمــي الكــرات 
ــرة. سيشــعر المشــارك  ــد إســقاط أي ك ــداء بصــوت مرتفــع عن ــّوة ويجــب عــى المشــارك ج الن برعــة وق
ي 

ب عندهــا بالعزلــة واالرهــاق – إذ  يقــوم المشــارك ج “بالحكــم” عــى أدائــه مــن خــال عــّد الكــرات الــىت
ًا مــن الكــرات برعــة  ن أنـّـه يتعــرّض “للهجــوم” مــن قبــل المشــارك أ الــذي يرمــي عــدًدا كبــري ي حــ�ي

يســقطها، �ن
ة. كبــري

ي 
اطلــب مــن المشــارك ب وصــف شــعوره الحــاىلي لاآخريــن، هــل يســيطر عــى الوضــع؟ مــا المشــاعر الــىت

ن االآخريــن؟ يــه؟ مــاذا يشــعر تجــاه اللعبــة والاعبــ�ي تعرت

ة التنافســية والمجهــدة  ن ي النســخة الثانيــة، تلغــى المــري
ثــّم تبــدأ اللعبــة مــن جديــد مــع تعديــل بســيط: �ن

ــه  ــة مــن اللعبــة عندمــا يشــعر بأنّ ي أي مرحل
ــة. ، يحــق للمشــارك ب طلــب “وقــت مســتقطع” �ن مــن اللعب

ي هــذه الحالــة، يتوّقــف المشــارك أ عــن رمــي المزيــد مــن الكــرات بينمــا 
ًا مــن الكــرات، و�ن يحمــل عــدًدا كبــري

ــد  ــن جدي ــتعًدا م ــح مس ــا يصب ــارك ج. وعندم ــه إىل المش ي حوزت
ــودة �ن ــرات الموج ــارك ب الك ــي المش يعط

ي 5 دقائــق 
اللتقــاط الكــرات، يقــول “إســتئناف”. تنتهــي اللعبــة عندمــا يوقــع المشــارك ب كــرة، أو بعــد مــصن

ــرات وتعــاون المشــارك أ  ــل الك ــا حام ــح هن ــذي أصب ــة. فبفضــل مســاعدة المشــارك ج ال ــدء اللعب عــى ب
)بعــدم رمــي الكــرات عنــد طلــب وقــت مســتقطع(، يتمكــن المشــارك ب مــن جمــع عــدد أكــرب مــن الكــرات.

ي ســيطرت عــى 
ي المــرة الثانيــة؟ مــا هــي المشــاعر الــ�ت

مــن جديــد، الخالصــة: مــاذا الــذي اختلــف �ف
ــة هــي أكــرش متعــة؟  ؟ أي نســخة مــن اللعب ف الالعبــ�ي

التعليمات
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افتتاح المناقشة:

ي الحياة، وكيفية تعامل المرء معها.
تهدف اللعبة إىل مقارانة الضغوطات �ف

ي اللعبــة رقــم 1 
ن االآخريــن هــم “محفــزات” االإجهــاد �ن ي حياتنــا، والّاعبــ�ي

ح الميــّر أن الكــرات تمثــل االإجهــاد �ن يــرش
ي اللعبــة رقــم 2.

والمســاعدين عــى إدارة االإجهــاد �ن

ي منــه. فعنــد رمــي 
ي المــرّة االأوىل، يحــاول ب )الشــخص الــذي يلتقــط الكــرات( التعامــل مــع كل االإجهــاد الــذي يعــا�ن

�ن
الكــرات بقــّوة، يجــرب عــى ارتــكاب االأخطــاء كاســقاط الكــرة )الكــرات(، فيتعــرض ب لاإجهــاد ويمكــن مراقبــة ردود فعلــه، 
ــن  ــه ل ــاً )أي أنّ ــه أيض ــيتأثر ب ــاد وس ــذا االإجه ــب ه ــن حج ــن ب م ــن يتمك ــر. ل ــد تظه ــلبية ق ــك أي ردود س ي ذل

ــا �ن بم
يتمكــن مــن حمــل كل الكــرات(. سيشــعر أيضــاً بالعزلــة وبانتقــاد االآخريــن لــه وبفقــدان الســيطرة، كمــا قــد يشــعر أيضــاً 

بالضعــف واالأذى والغضــب.

ي المــرّة الثانيــة، عنــد طلــب ب وقًتــا مســتقطًعا وســّلم الكــرات إىل ج، خّفــف االإجهــاد عنــه مــن خــال “مشــاركته مــع 
�ن

ي التخفيــف 
شــخص آخــر”. قــد تكــون “المشــاركة” مجــرّد تعبــري عاطفــي بســيط أو طلــب المســاعدة، ويســاهم االأمــران �ن

مــن االإجهــاد.

ي التجربــة الثانيــة 
ي تمّكــن الفريــق مــن إلتقاطهــا وحملهــا �ن

ضافيــة الــىت يفتــح الميــّرون المناقشــة حــول عــدد الكــرات االإ
عندمــا حــّول ب الكــرات إىل ج. فمقارنــًة مــع التجربــة االأوىل، مــا كان شــعور كّل شــخص؟ وأي نســخة مــن اللعبــة فضّلــوا 

ولماذا؟

ــص مــن الضغوطــات مــن خــال التعبــري  ــد التخّل ــادة كفــاءة االأفــراد وتقليــص االإجهــاد عن ثــم يناقــش الميــّرون زي
ــن. ــع االآخري ــة م يجابي العاطفــي، والتعــاون، والمشــاركة االإ

ي تظهــر لــه أن التعبــري 
ي ســّن مبكــرة والــىت

ي يتلقاهــا الرجــل �ن
يجــب عــى الميّريــن تســليط الضــوء عــى التعاليــم الــىت

جم بطريقــة  ي ويجــب االحتفــاظ بمشــاعره لنفســه. غــري أن االإجهــاد ال يتبــدد إذا تــّم تجاهلــه، وســيرت العاطفــي أمــر ســلىب
ي نهايــة المطــاف.

ســلبية �ن

تبــة عــن كيفيــة تعامــل الرجــال مــع التوتــر والعنــف. يجــب  ح االآثــار المرت يمكــن للمّيــس بحســب معرفتــه أن يــ�ش
بنــاء هــذه المحادثــة بعنايــة الأنهــا قــد تــؤدي إىل الكشــف عــن حــوادث عنــف قائــم عــى النــوع االجتماعــي لذلــك 
ي مجــال الوقايــة 

ة �ف ة كبــري يجــب أن يتــوىل العاملــون االجتماعيــون المؤهلــون تأهيــالً عاليــاً والذيــن يتمتعــون بخــرب
ســتجابة لــه إدارة مثــل هــذه المناقشــات. مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي واالإ

ي تخفيف االإجهاد؟
عتماد عى االآخرين للمساعدة �ن ي مجتمعك بشأن االإ

ماذا الحظت �ن

ي كيفية تعاون الرجال والنساء ودعم بعضهم لبعض؟
هل الحظت أي فرق �ن

ماذا الحظت فيما خّص كيفية مشاركة النساء والرجال مشاعرهم أو عدمها ؟

هل يمكنك التفكري بأي درس تعلمته عن مىت وكيف يمكن الرجل أن يتحدت مع المرأة ويعتمد عليها؟ 

ما الذي قد يحدث إذا طلب الرجل مساعدة المرأة؟

ي مجتمعنــا؟ لمــاذا؟ هــل الحظــت 
هــل الحظــت مــا إذا كان مــن االأســهل للرجــال أو النســاء التعبــري عــن مشــاعرهم �ن

ي ردة فعــل أشــخاص آخريــن؟ هــل “خــرق أي شــخص القواعــد” لمشــاركة االإجهــاد؟ إذا كانــت االإجابــة نعــم، 
اختاًفــا �ن

مــاذا حصــل؟ لمــاذا؟

أسئلة: إدخال نوع الجنس إىل الجلسة
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ــي  ــوع االجتماع ــوبة إىل الن ــاأدوار المنس ــة ل ــخة وعميق س ــدات مرت ــى معتق ــورية ع ــة والس ــات اللبناني ــت المجتمع بني
وانتقلــت هــذه المعايــري لاأطفــال أبًّــا عــن جــد وتعــززت خــال حياتهــم. مــن المهــم فهــم تأثــر نمــاذج االأدوار المقّدمــة 
للفتيــان والفتيــات  بالتوقعــات االجتماعيــة حــول الــدور “الصحيــح” و “المقبــول” الــذي يجــب عــى كّل نــوع اجتماعــي أو 
يؤديــه وكيفيــة تأثــري هــذه االأدوار عــى خيــارات وأفعــال ومعتقــدات ومواقــف الرجــال والنســاء الراشــدين. عــى الرغــم 
، لكّنهــا مرنة وسلســة  لــة”، أي بمعــىن آخــر، ال تقبــل التغيــري ن مــن تعريــف االأدوار عــى أنهــا “فطريــة” أو “تقليديــة” أو “مرن
وح الــذي قــد يزيــد مــن مســؤوليات النســاء والفتيــات وأدوارهــن مقارنــًة  ن بشــكل مفاجــئ. هــذه هــي الحــال أثنــاء الــرن
ــراد:إذ يحــاول بعــض االأشــخاص جاهــداً  ــاة االأف ي حي

ــاد �ن ــة االإجه ــان، تســبب هــذه المرون ي بعــض االأحي
بالرجــال. و�ن

ي يتوقــون إليهــا خاطئــة، قــد يشــعرون بالعزلــة 
. وعندمــا تصبــح االأمــور الــىت ي

ي المــا�ن
إبقــاء االأمــور عــى حالهــا كمــا �ن

ن وحمــاة  ن بخســارة بعــض الرجــال الأدوارهــم كمعيلــ�ي والغضــب واالإجهــاد والضيــاع. ففــي لبنــان، تســبب نــزوح الســوري�ي
العائلــة. قــد يدفعهــم هــذا االأمــر إىل تعزيــز دورهــم المهيمــن عــرب اللجــوء إىل العنــف.

ــذي  ــي والســبب ال ــوع االجتماع ــاالأدوار المنســوبة إىل الن ــة التوقعــات الخاصــة ب ــة صياغ ي كيفي
ــر المشــاركون �ن إذا فّك

ــىن  ــاء الب نش ــا الإ ــرض منه ــذه االأدوار والغ ــل ه ــور مث ــة ظه ــن كيفي ي ع
ــا�ن ي الم

ــوا �ن ــه، وإذا بحث ــي علي ــا ه ــا م جعله
ــور  ــري باالأم ــدء بالتفك ــم الب ــدة، يمكنه ــارية ومفي ــزال س ي ال ت

ــىت ــة ال ــكار الموروث ي االأف
ــاً �ن ــروا ملي ــة، وإذا فّك االجتماعي

ي االأدوار المنســوبة إىل 
ن حياتهــم. ســيتمكنون مــن اســتيعاب فكــرة التحــول �ن هــا بهــدف تحســ�ي ي تغيري

ــون �ن ي يرغب
ــىت ال

ي الحــارصن بطــرق للتخّلــص مــن 
النــوع االجتماعــي وســوف يكتســبون المهــارة والشــجاعة لتصــور المســتقبل، والعمــل �ن

الجوانــب الســلبية والمرهقــة لهــذه  االأدوار المكتســبة والمبنيــة عــى أســس عــدم المســاواة. وبالتــاىلي سيعيشــون حيــاة 
ــاة.  ــذة للحي ــة بالعاقــات الداعمــة والمحّب ســلمية وصادقــة غنّي

ما أهمية هذه اللعبة؟

ي “يتوجــب فيهــا” عــى النســاء والرجــال التــرصف 
  نمــاذج االأدوار تؤثــر عــى فهمهــم وتوقعاتهــم حــول الطريقــة الــىت

ي المجتمــع.
�ن

  هذه التنشئة االجتماعية تؤثر عى أفكارهم، وترصفاتهم، وسلوكياتهم – وتشّكل خياراتهم.

ي صيانــة أيديولوجيــات جديــدة خاصــة بالنــوع االجتماعــي وتطبيقهــا وأنّــه 
ي �ن

  اليــوم هــم يشــاركون بأنفســهم االآن �ن
ي المســتقبل تغيــري حياتهــم وحيــاة أحبائهــم نحــو االأفضــل.

يمكنهــم مــن خــال اتخــاذ خيــارات مختلفــة �ن

يجب أن يتعّلم المشاركون أّن... 

حة المواد المقرت

ي قاب 
  لوح ور�ت

  أقام  التأشري
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التعليمات

ّ الفريــق  ّ الفريــق االأول عــن قــدوة الرجــال، ويعــرب . يعــرب ن ن فرعيــ�ي   يقســم الميــّرون المجموعــة إىل فريقــ�ي
ي عــن قــدوة النســاء. مــن المهــم أن يكــون المــدرّب قــد تلقــى تدريبــاً جيــداً عــن النــوع االجتماعــي وعــن 

الثــا�ن
ي معتقــدات الرجــال الراســخة القائلــة 

يديولوجيــات الخاصــة بالنــوع االجتماعــي، وذلــك بهــدف الطعــن �ن االإ
ــه قــدوة لذاتــه ويســيطر عــى عمليــات التنشــئة االجتماعيــة المتعلقــة بــه وتلــك المتعلقــة بالنســاء أو  بأنّ

لفتيات.  ا

ي كانــت لديهــم ولــدى النســاء خــال الطفولــة – واالأشــخاص 
ن التفكــري بالقــدوة الــىت   يطلــب مــن الفريقــ�ي

، أو شــخصية وهميــة  الذيــن عّلموهــم إيديولوجيــات النــوع االجتماعــي وســلوكياتهم مثــاً )أحــد المشــاهري
ض عــى الرجــال والنســاء القيــام  أو أحــد أفــراد العائلــة، أو مقولــة، أو تعابــري أو شــعارات متعلقــة بمــا يفــرت
ن عــن معــىن أن  بــه، الــخ.(: مــن هــم؟ مــاذا فعلــوا ليصبحــوا قــدوة؟ كيــف شــّكل ذلــك تصــّور المشــارك�ي
ن التفكــري بطــرق تســاعدهم عــى مقاومــة االأفــكار  يكــون الشــخص امــرأة والرجــل؟ هــل بامــكان المشــارك�ي

ي تعلموهــا؟ لمــاذا؟ 8
ي ســلمت إليهــم، أو هــل يوجــد أي أفــكار يــرّصون عليهــا أكــرش مــن تلــك الــىت

الــىت

ي 
ات �ن ي أيامنــا هــذه، أو أنهــم يــرون تغــري

  هــل يــرون أن القــدوة عينهــا تؤثــر عــى حيــاة االأفراد/االأطفــال �ن
اليــة؟  تشــكيل دور النــوع االجتماعــي؟ تحــدث هنــا عّمــا إذا كانــت بيئــة العمــل اليــوم أكــرش محافظــة أم ليرب
ــة  ــة أو ســلبية( عــى كيفي ات )إيجابي ــري ــذي أّدى إىل تغي ــد االإجتماعــي وال ــذي قــد تغــري عــى الصعي ــا ال م
ات مصــدر إجهــاد وغضــب؟ إذا كان االأمــر  “أداء” االأفــراد الأدوار النــوع االجتماعــي؟ هــل تعتــرب هــذه التغيــري

كذلــك، كيــف يمكــن لاأفــراد تغيــري ردودهــم ولمــاذا؟ 

ن “القــدوات” و”الضغوطــات”؟ هــل مــا زال مــن الممكــن أن  ي قــد يقيمهــا المشــاركون بــ�ي
  مــا الروابــط الــىت

تلعــب دور “الرجــل” الــذي أّداه والــدك أو أعمامــك أو جــّدك مــن قبلــك؟ وهــل هــذا االأمــر مرغــوب بــه؟ 
ــات الرجــال  مــا الــذي يحــدث عنــد وقــوع أحــداث صادمــة وغــري متوقعــة )كالحــرب(: هــل تســاعد ذكري
ــش؟ هــل  ــدة للعي ــم إيجــاد طــرق جدي ــل هــذه االأوضــاع؟ أو يتوجــب عليه ي مث

ــادي �ن ــن دورهــم الري ع
ي 

ي ســبق تناولهــا �ن
ي تظهــر؟ )اربــط هــذا النقــاش بالمســائل الــىت

هــذا االأمــر مرهــق؟ مــا هــي المشــاعر الــىت
ن عــى البــدء بالتفكــري كيــف تُشــّكل “االأدوار المنســوبة إىل النــوع  االأســابيع 3-1: الهــدف هــو حــّث المشــارك�ي
االجتماعــي” عامــل ضغــط بحــّد ذاتهــا. فــإذا فهمــوا ذلــك، ســيفهمون بشــكل أفضــل كيــف سيســاعدهم 

.) ذلــك عــى التغيــري

افتتاح المناقشة:

، ويتم اختيار ممثل عن الفريق. ن ي كا الفريق�ي
ي القاب �ن

يتم كتابة كافة النقاط الرئيسية عى اللوح الور�ت

ي المجموعة االأكرب االأساسية.
يجتمع الفريقان �ن

. يقّدم ممثل كل فريق مضمون مناقشة الفريق أمام المجموعة االأكرب

ي تســاعدنا عــى بنــاء مفاهيمنــا عــن االأدوار االجتماعيــة، 
ورة وجــود القــدوات الــىت يقــود الميــّرون المناقشــة حــول رصن

مثــل الترصفــات المقبولــة للرجــال والنســاء، إلــخ...

لة” المنســوبة  ن ي تغيــري ترتيــب االأدوار “الُمرن
ورة �ن ينقــل الميــّرون المناقشــة إىل مســتوى أعــى: أيــن وكيــف ولماذا نــرى رصن

ات؟ هــل هــي مفيــدة أو ســلبية )أو مــن حيــث “الضغوطــات” –  إىل النــوع االجتماعــي؟ مــا الــذي يســبب هــذه التغيــري
ي حياتهــم الخاصــة، أو طريقــة 

ي شــهدها أو عاشــها المشــاركون �ن
ات الــىت هــل تســبب االإجهــاد أو تحــّد منــه؟(؟ مــا التغيــري

ي هــذه االأيــام؟
ترصفهــم كقــدوة �ن
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8 ماحظــة: النقطــة االأساســية هــي مســاعدة النــاس عــى معرفــة أّن أدوار النــوع االجتماعــي ليســت أمــًرا فطريًّــا، ولكنهــا أمــر اجتماعــي صّمــم الأســباب محــددة ويســتجيب لضغــوط معينــة. فعــى 

ون أنفســهم صّنــاع  ات مفيــدة أم ســلبية؟ هــل يعتــرب ي حياتهــم اليوميــة؟ هــل هــي تغيــري
ات �ن . كيــف يــرى المشــاركون هــذه التغيــري ن ســبيل المثــال، قــد تغــري الحــرب بشــكل جــذري أدوار الجنســ�ي

التغيــري أم أشــخاص بحاجــة للحفــاظ عــى االأنظمــة الموجــودة القائمــة عــى النــوع االجتماعــي؟



ي االأعــراف االإجتماعيــة 
وري فهــم كيــف جــذور التنشــئة االجتماعيــة حــول النــوع االجتماعــي وتعزيزهــا بعمــق �ن مــن الــرصن

وكيــف تشــّكل توقعــات الرجال/النســاء وتنظمهــا بحســب الجنــس. تفــرض التنشــئة االإجتماعيــة عــن النــوع االجتماعــي 
ي نتفاعــل فيهــا مــع هــذا االإجهــاد. 

ي حياتنــا اليوميــة وتحــدد الطــرق الــىت
ي نواجههــا �ن

ًا مــن الضغوطــات الــىت عــدًدا كبــري
ي حياتنــا اليوميــة كوســيلة لتقليــص اجهادنــا، غالبــاً مــا نواجــه الغضــب 

عندمــا نبــدأ بقبــول االأســئلة واالأفــكار الجديــدة �ن
.” ن ي توقعاتنــا الشــخصية عــن أنفســنا كرجــال أو نســاء “ناجحــ�ي

واالألــم واالإحبــاط )والراحــة أيًضــا!( �ن

  مواقفهــم ومعتقداتهــم وســلوكياتهم حــول أدوار النــوع االجتماعــي “المناســبة” أو “الطبيعيــة” أو “الناجحــة” تتأثــر 
بيتهــم المدعومــة بالمعايــري االجتماعيــة المتوقعــة داخــل المجتمعــات االأبويــة. برت

4041

ي الصغــر فيمــا خــّص “التــرّصف الســليم” للرجــل والمــرأة؟ مــاذا يحصــل إذا 
ي تعلمناهــا مــن قدوتنــا �ن

مــا الخصائــص الــىت
تحديناهــا؟ مــاذا يحــدث إذا اتفقنــا؟ مــاذا يحــدث إذا أردنــا التــرصف كقدوتنــا ولكننــا نجــد أنفســنا بظــروف مختلفــة فــا 

نســتطيع فعــل ذلــك؟ )اربطهــا بمناقشــات “الضغوطــات”(.

ــد”  ي أوالهــا المجتمــع للرجــل “الجي
ــىت ــة ال ــا االأهمي ن قــدوة الرجــل والمــرأة، ولمــاذا؟ م ــ�ي ة ب ــري هــل مــن اختافــات كب

ــع أو ال  ــات المجتم ــاع اتجاه ــتطيعون اتب ــن ال يس ــؤالء الذي ــل له ــاذا يحص ؟ م ن ــارك�ي ــب المش ــدة” بحس ــرأة “الجي والم
ــك؟ ي ذل

ــون �ن يرغب

ــة  ــا بطريق ــرد م ــرّصف ف ــاذا يحصــل إذا ت ــا؟ م ي مجتمعن
ــدور المــرأة أو الرجــل �ن ــا ل ــا عــى مفهومن ــرت قدواتن ــف أثّ كي

”، مــاذا نتعلــم مــن  ن ي يتلقاهــا هــؤالء “المختلفــ�ي
مختلفــة عــن التوقعــات االإجتماعيــة، وأثنــاء مشــاهدتنا للمعاملــة الــىت

ذلــك؟

ي تتحــدى القاعــدة 
ي تعليــم وتشــكيل الســلوكيات القائمــة عــى النــوع االجتماعــي والــىت

برأيــك، مــا مــدى تأثــري القــدوة �ن
ن النســاء والرجــال؟ ي تقّلــص عــدم المســاواة مــا بــ�ي

ي ذلــك تشــكيل الســلوكيات الــىت
االإجتماعيــة، بمــا �ن

أسئلة: إدخال نوع الجنس إىل الجلسة

يجب أن يتعّلم المشاركون أّن... 
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ما سبب أهمية هذه الجلسة؟
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التعليمات

ــّر  ــوح القــاب. يطلــب المي ن مــن ال ــ�ي ــق ورقي ن ويعطــى كل فري ن إىل فريقــ�ي ــّر المشــارك�ي   يقســم المي
ــال”  ــل الرج ــرصّف مث ــدوق “ت ــو صن ــدوق االأول ه ــة. الصن ــى كل ورق ــدوق ع ــم صن ــق رس ــن كل فري م
ن تــرك بعــض المســاحة  والصنــدوق االآخــر هــو صنــدوق “تــرصّف مثــل النســاء”. يطلــب أيضــاً مــن الفريقــ�ي
خــارج الصنــدوق حيــث يمكنهــم وضــع أي أمــر ال يتســع داخلــه بهــدف تحــّدي أو طعــن أو إعــادة تشــكيل 
التوقعــات االإجتماعيــة المتعلقــة بســلوكيات النــوع االجتماعــي المناســبة. يمكنهــم أيضــاً تســجيل أي أمــر 
ن عــن االآخريــن. غــري معيــاري – أشــخاص يتخــذون القــرارات أو يعيشــون أســاليب حيــاة تجعلهــم مختلفــ�ي

ي كل فريــق كتابــة مــا يتوقــع مــن الرجــل داخــل صنــدوق “تــرصّف 
ن �ن   يطلــب الميــّرون مــن المشــارك�ي

ي ال تعتــرب الئقــة بــه 
ي ال يتــم توقعهــا مــن الرجــل أو الــىت

مثــل الرجــال”، وتكتــب جميــع الســلوكيات الــىت
ن هــذه  كــري خــارج الصنــدوق. تكــّرر التعليمــات عينهــا بالنســبة لصنــدوق “تــرصّف مثــل النســاء”، مــع الرت

المــرّة عــى توقعــات المجتمــع مــن المــرأة. يســّجل المشــاركون جميــع أفكارهــم عــى الــورق.

ة. ي المجموعة الكبري
ن كل فريق ممثل عنه ويجتمع الفريقان �ن

ّ   يع�ي

ــة  ــام المجموع ــه أم ــاص ب ــاب الخ ي الق
ــور�ت ــوح ال ــى الل ــودة ع ــات الموج ــق المعلوم ــّدم كّل فري   يق

ــوع الجنــس  ــاح المناقشــة” و”أســئلة: إدخــال ن ــّر مناقشــة االختافــات )راجــع “افتت ة، ويقــود المي ــري الكب
إىل الجلســة”(

ي ال 
ــىت ــام المناقشــة المتعلقــة بالســلوكيات المتوقعــة مــن النــوع االجتماعــي، والســلوكيات ال   عنــد اختت

نســان”.  ي هــذه المــرّة، تعنــون الورقــة “تــرصّف مثــل االإ
تليــق بــكل منهمــا، يحــرصن الميــّر ورقــة ثالثــة. �ن

ي يتوجــب عــى كل شــخص 
ونهــا ايجابيــة والــىت ي يعترب

ن اختيــار الســلوكيات الــىت يطلــب الميــّر مــن المشــارك�ي
ن “الرجــال” أو “النســاء”. التمتــع بهــا كإنســان، عوضــاً عــن التفريــق مــا بــ�ي

افتتاح المناقشة:

. ن ي الصندوق�ي
ن التوقعات المنتظرة من الرجال والنساء الموجودة �ن يقود الميّر المناقشة حول االختافات ما ب�ي

ن أّن باســتطاعتهم خــال المناقشــة اســتخدام الكلمــات والجمــل المهينــة أو المســيئة لبعــض  يبلــغ الميــّر المشــارك�ي
ي هــذا النشــاط 

االأشــخاص. وعــى الرغــم مــن أهميــة قــول هــذه الكلمــات ومناقشــتها، يجــب أن ينخــرط المشــاركون �ن
ام. بــكل احــرت

حة المواد المقرت

ي قاب 
  لوح ور�ت

  أقام  التأشري
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أسئلة: إدخال نوع الجنس إىل الجلسة

ن عن النساء والعكس صحيح؟ كيف يتم تدريس الرجال، ثم الضغط عليهم اجتماعياً، ليكونوا مختلف�ي

كة؟  ي يتوجــب عــى "الرجــل الحقيقي/المــرأة الحقيقيــة" التمتــع بهــا؟ مــاذا عــن المشــاعر المشــرت
مــا هــي المشــاعر الــىت

"؟ إذا كانــت االإجابــة نعــم، كيــف نجــد هــذه  " أو "مجــرّد بــرش ن هــل ثّمــة مســاحات اجتماعيــة يكونــون فيهــا "متعادلــ�ي
المســاحات ونرعاهــا؟

ــاذا عــن ماحظاتهــم حــول  ــري عــن مشــاعرهم؟ م " التعب ن ــ�ي ــع مــن "الرجــال الحقيقي ــف يتوق ، كي ن بحســب المشــارك�ي
"النســاء الحقيقيــات"؟ مــاذا يحــدث لاأشــخاص الذيــن ال يعرفــون كيفيــة التــرّصف بحســب المعايــري المقبولــة اجتماعيــاً 
أو ال يســتطيعون ذلــك أو لــن يترصفــوا بحســبها؟ كيــف يعامــل االأشــخاص عــادًة مثــل هــؤالء االأفــراد؟ مــاذا تعّلــم هــذه 

المعاملــة االآخريــن حــول كيفيــة التــرّصف  - وعــن نتائــج عــدم التــرصّف "بطريقــة طبيعيــة"؟

؟ ماذا عن الصفات الموجودة خارجها؟ ن ي كا الصندوق�ي
كة �ن هل يوجد صفات مشرت

مــا عــدد الرجــال الموجوديــن هنــا هــم داخــل الصنــدوق طــوال الوقــت؟ هــل يعــرف أي شــخص أي امــرأة موجــودة 
"داخــل الصنــدوق" طــوال الوقــت؟ مــا هــي ردة فعلنــا تجــاه الســلوكيات مــن خــارج الصنــدوق؟ مــاذا نفعــل عندمــا 
ي الصنــدوق؟ كيــف نصــف مشــاعرنا عندمــا نجــد أنفســنا أو االآخريــن 

نجــد أنفســنا أو االآخريــن غــري قادريــن عــى البقــاء �ن
ــر بمــا يقــّدره  "خــارج" الصنــدوق أو نتــرصف بطريقــة نراهــا نحــن )االأفــراد أو المجتمــع بشــكل عــام( "مختلفــة"؟ فّك

ي "الصنــدوق" أو "الحريــة"؟
أ عليــه – أهــو البقــاء �ن المجتمــع ويــكا�ن
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ي إعادة التفكري بعملية التعّلم خال الجلسات.
ن �ن ة، يتوجب عى الميّر مساعدة المشارك�ي عقب الجلسة االأخري

: ف إسأل المشارك�ي

عتبــار  ي االإ
ي تســاعدكم عــى العيــش بحريــة أكــرب مــع االأخــذ �ن

ي 5 أســابيع معــاً، هــل وجدتــم الســبل الــىت
  بعــد مــصن

الصناديــق واالحتفــاظ بمــا هــو مفيــد منهــا، والســماح الأنفســكم ولاآخريــن بتخطــي حــدود الصناديــق مــن دون الشــعور 
باالجهــاد أو الذنــب؟ 

تم القيام باالأمور بشكل مختلف من االآن فصاعداً؟   برأيكم، ماذا سيحدث لكم ولعائلتكم ومجتمعكم إذا اخرت
• 

ن  ن ضمــان متابعــة مجموعــة المشــارك�ي ن عــى المجلــس الدنمــاركي لاجئــ�ي
ّ بعــد اســتكمال الجلســات الخمســة،  يتعــ�ي

مــرّة بعــد الجلســات.

ــة إىل  اتيجيات الهادف ــد االســرت ن دعــم المشــارك لتحدي ــ�ي ــاركي لاجئ ــس الدنم ــك، يجــب عــى المجل ــة إىل ذل ضاف وباالإ
ــوع  ــى الن ــم ع ــف القائ ــن العن ــة م ن الوقاي ــ�ي ــل تحس ــن أج ــيما م ــاد، الس ــن االإجه ــّد م ي الح

ــرب �ن ــكل أك ام بش ن ــرت االل
االجتماعــي واالســتجابة لــه. فيشــّكل الحــّد مــن االإجهــاد جــزًءا ال يتجــزأ مــن هــذا العمــل: يمكــن الوقايــة مــن العنــف 
دارة الغضــب وتطبيقها  ة عندمــا يتعّلــم االأشــخاص تطويــر مهــارات أفضــل الإ القائــم عــى النــوع االجتماعــي بنســبة كبــري

ــد ملموســة. ــق فوائ ي حياتهــم لتحقي
�ن

ي تشــكيل لجــان ترّكــز عــى إدارة االإجهــاد مــع 
ن �ن ن المشــارك�ي   اللجــان المجتمعيــة: يدعــم المجلــس الدنمــاركي لاجئــ�ي

ن عــى كيفيــة دعــم الوقايــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي واالســتجابة لــه. كــري الرت

ي تطويــر واختبــار الرســائل الرئيســة المحــّددة المناســبة 
ن �ن اك المشــارك�ي عاميــة والتثقيفيــة: يمكــن إ�ش   تطويــر المــواد االإ

. للمجتمع

ــدة  ــا أو الموضوعــات أو االأســئلة الجدي ــك المناقشــات العميقــة للقضاي ي ذل
ــة االأخــرى، بمــا �ن   التدخــات المجتمعي

ي تنشــأ عــن الــدورات االأوىل.
الــىت

• 

اتيجّية الخروج  اسرت

مــاذا يقــال عــن الرجــال الموجوديــن داخــل الصنــدوق؟ مــاذا يقــال عــن الرجــال الذيــن ال يتســعون داخــل الصنــدوق؟ 
ي ال يتســعن داخــل الصنــدوق؟

مــاذا يقــال عــن النســاء الــوا�ت

" أو "غرباء"؟ ن ماذا يحدث لاأشخاص الذين يصنفون "مختلف�ي

هــل ســبق أن شــهدت عــى وضــع خــرج فيــه الرجــل عــن إطــار صنــدوق "الرجــل الحقيقــي"؟ مــاذا حصــل لــه؟ كيــف 
ــة  ــاذا فعــل الشــخص لمحاول ــه؟ م ــا" عن ــك "داخــل" مجتمعــك أو "غريًب ــن كون ــاذا تعلمــت ع اســتجاب االآخــرون؟ م
ــاً  ــي دوم ــاً بق ــاهدت رج ــك أن ش ــبق ل ــل س ــوده؟ ه ــرون لجه ــتجاب االآخ ــف اس ــدوق"؟ كي ــل الصن ــودة إىل "داخ الع
"داخــل الصنــدوق"؟ مــاذا حــدث لــه – هــل هنــاك فوائــد وامتيــازات لتمكنــه مــن القيــام بذلــك؟ مــا هــو الثمــن الــذي 

يدفعــه؟

ن دومــاً "داخــل  ي يبقــ�ي
مــاذا عــن النســاء: هــل شــاهدت إحداهــّن "تخــرج عــن إطــار الصنــدوق"؟ مــاذا عــن النســاء اللــوا�ت

ي تنتــج عــن قيــام المــرأة بذلــك؟
الصنــدوق"؟ مــا هــي المكافــآت والثمــن التكاليــف الــىت

ي 
ــدوق �ن ــا للصن ــن وفًق ــاعدهن عاقته ــل تس ــة؟ ه ــلطة االإجتماعي ــم للس ــاء ونفاذه ــامة النس ــن س ــت ع ــاذا الحظ م

ــامتهن؟  ــى س ــظ ع ــن وتحاف ــل تحميه ــلطة؟ ه ــض الس ــى بع ــول ع الحص

ي نتشــاركها؟ مــاذا عــن 
نســان فعــاً بعنايــة داخــل صنــدوق "مذكــر" أو "مؤنــث"؟ مــاذا عــن الســلوكيات الــىت هــل يتســع االإ

ي ال تنطبــق أو ترتكــز عليهــا صفــة "الطبيعيــة"؟ تذّكــر أن هــذا التمريــن يســعى إىل دراســة 
ي نقــوم بهــا والــىت

االأمــور الــىت
ورة الســلوك الفــردي. الصــور النمطيــة والتوقعــات، وليــس بالــرصن

ــلطة  ــراد بالس ــا االأف ــد فيه ي تع
ــىت ــرق ال ــة والط ــة المختلف ــق" االإجتماعي ــري "بالصنادي ــة االآن للتفك ــك الفرص ــنحت ل س

ام  بعــض المثــل والســلوكيات. هــل مــا زالــت الصناديــق تبــدو صحيحــة بالنســبة  والنجــاح واالأمــان إذا تمكنــوا مــن احــرت
ي تعتــرب فيهــا الصناديــق مقّيــدة وليســت محــررة؟ هــل تــرى 

لــك؟ هــل تقــّدم مــا وعــدت بــه؟ مــا هــي الطــرق برأيــك الــىت
نتقــال إىل خــارج الصنــدوق؟ ي – عــى ســبيل المثــال، مــىت يختــار االأشــخاص االإ يجــا�ب فرًصــا للتغيــري االإ

المالحظات الختامية
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ن نظــام مراقبــة وتقييــم  ، صّمــم المجلــس الدنمــاركي لاجئــ�ي ي الدليــل الحــاىلي
بغيــة قيــاس فعاليــة المقاربــة المعتمــدة �ن

ن مــلء اســتطاع  ن مــن المشــارك�ي ــ�ي ــب المجلــس الدنمــاركي لاجئ ــة الجلســات وبعــد انتهائهــا، يطل ــل بداي مدمــج. قب
ي 

حــول معرفتهــم ومواقفهــم تجــاه أدوار النــوع االجتماعــي وإدارة االإجهاد/الغضــب. يــؤدي الميــّرون دوراً أساســياً �ن
. ي وضــع ســجل تقييمــي أســبوعي يمكــن دراســته بعــد نهايــة التدريــب التجريــىب

ــات  ــول المطروحــة، واالجاب ــة لتســجيل االأســئلة أو الحل ي كل أســبوع، ينبغــي عليهــم اســتخدام مذكراتهــم الميداني
�ن

ضافــة إىل المعلومــات االأخــرى ذات  ن الجلســات بهــدف رفــع التقاريــر عنهــا، باالإ ي تنشــأ بــ�ي
غــري المتوقعــة، والقضايــا الــىت

ي يمكــن االســتفادة منهــا لجعــل التدريــب أقــوى وأكــرش دّقــة. يتوجــب عــى الميّريــن التقــاط الصــور الأي 
الصلــة والــىت

اجابــات مكتوبــة – رســوم بيانيــة، إلــخ. – لمناقشــتها الحقــاً مــع مديــر برنامــج التدريــب. 

ينبغــي تنظيــم جلســة منفصلــة لجميــع الميّ�يــن الســتخالص المعلومــات، إذا أمكــن ذلــك، بحيــث يكتســبون 
ك ويفهمــون االســتجابات المختلفــة. ات مــن خــالل التعلــم المشــرت الخــرب

الرصد والتقييم

الملخصات

CSMS      إدارة المواقع والتنسيق الجماعّية

EVAW      وضع حّد للعنف ضد المرأة

GBV      العنف القائم عى النوع االجتماعي

ن ن الجنس�ي GE       المساواة ب�ي

ITS       مستوطنات المخيمات غري الرسمية 

PSS       الدعم النف�ي واالجتماعي

VAW       العنف ضد المرأة 




