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بالتع���اون	مع	موؤ�س�س���ة	عامل،	تقوم	موؤ�س�س���ة	اأنريا	-	لبنان	-	على	تطوير	وتنفيذ	م�س���اريع	تنموي���ة	يف	املجتمعات	املختلفة	يف	

لبنان.	وتويل	اأنريا	وموؤ�س�س���ة	عامل	اهتمامًا	خا�س���ًا	للتعليم	بو�سفه	مفتاحًا	لتزويد	ال�سباب	بالتدريب	واملهارة	اللذين	ي�سكالن	

دعم���ًا	لهم	ولأ�س���رهم	وجمتمعاتهم	املحلية.	واأحد	تلك	امل�س���اريع	هو	»تعزيز	قدرات	ال�س���باب	)الالجئني	ال�س���وريني	واملجتمع	

امل�سيف(	يف	لبنان«،	الذي	يعمل	على	تطوير	كفاءات	وقدرات	ال�سباب	من	خالل	تدريبهم	املهني،	وكذلك	على	اإك�ساب	الطالب	

املهارات	الأ�سا�سية	للمهن	واملهارات	احلياتية	التي	تعترب	مفتاحًا	للدخول	اإىل	�سوق	العمل.

يعترب	تعليُم	املهاراِت	احلياتية	يف	التدريب	املهني	و�س���يلًة	لتحقيق	الغايات	الأبعد	للمتعلمني	،	ومن	�س���من	املهارات	احلياتية	

ممار�سة	الت�سرفات	التي	حتافظ	على	�سحة	و�سالمة	ال�سباب	وتبعدهم	عن	املخاطر	التي	توؤثر	يف	اأدائهم	الجتماعي	والعملي.	

	بها،	ملا	لها	من	اخل�س���ائ�س	املختلفة	التي	 	التي	ميرُّ 	اإع���داد	الطال���ِب	للحياة	يعتمد	يف	الغالِب	على	مراحِل	التعليم	العامِّ ولأنَّ

	على	املهاراِت	احلياتية	خ�سو�سًا	يف	 مة،	لذلك	كان	للتعليِم	املبنيِّ ة	املتقدِّ ا	للتعلُّم	عن	بقية	املراحل	العمريَّ جتعله	قاباًل	وم�ستعدًّ

التدريب	املهني	-	اأهداٌف	تناولها	العديُد	من	الرتبويِّني	والباحثني،	منها:	

حت�سنُي	احلياة	النف�سيَّة	والجتماعيَّة،  •  

خ�سيِة	للمتعلِّم تنميُة	اخل�سائ�س	ال�سَّ  •  

تفعيل	القدرة	على	اتخاذ	القرارات	ال�سليمة	وتطوير	اأ�سلوب	حياة	�سحي  •  

ولتحقي���ق	هذه	الأهداف	يعمل	املدربني	على	تزويد	الط���الب		باملعلومات	واخلربات	املتعلِّقة	باإدارة	املواقِف	احلياتية	اليومية	

	ال�س���تفادة	منها	وتفعيلها،	والتجريُب	امل�س���تمر	لتنمية	مهاراِت	 و	العملية	الوظيفية،	وتوجيههم	لال�س���تخداِم	الأْمثِل	لها	وِمن	َثمَّ

بة،	تنعك�ُس	اإيجابًا	 ة	واجتماعيَّة	طيِّ �سريَّ التعليم	الذاتي،	واإك�ساُب	اجتاهاٍت	ومهاراٍت	عملية	اإيجابية	عن	طريق	اإقامِة	عالقاٍت	اأُ

على	التالحم	بني	فئاِت	املجتمع	املختلفة،	وتنميُة	املالحظِة	الواعية	وتوجيهها	كمنطلٍق	لتكويِن	التفكري	العلمي	باأنواِعه	املختلفة	

	 قِد،	والوق���وُف	على	مهاراِت	وطرِق	حلِّ دها	املوقُف،	من	مه���اراٍت	للتفكري	الإبداعي،	اإىل	مهاراِت	النَّ ح�س���َب	احلاج���ة	التي	يحدِّ

ليمة،	 	الختياُر	الأمثل	بينها،	وكذلك	تنميُة	مهاراِت	اتخاذ	القراِر	و�سوابطه	ال�سَّ امل�سكالت،	وحتديد	اأف�سل	احللول	املمكنة،	ليتمَّ

ا�س	وهذا	كّله	لإك�س���ابه	مهارات	ت�س���اعده	يف	حياته	العملية	 ة	للنَّ وتنميُة	الجتاهات	الإيجابية	نحو	الهتمام	بامل�س���رتكات	العامَّ

لإيجاد	فر�س	عمل	ولإ�ستمراريته	يف	عمٍل	ما.

 

	الن�س���اطات	املتنوعة	من	خالل	لعب	الأدوار،	الريا�س���ة	والفن		تت�س���م	بالعديد	من	املزايا	التي	توؤهل	املتدربني	لكي	يكونوا	 اإنَّ

اأ�سا�س���ًا	له���ذا	الدليل	التدريبي،	اله���ادف	اإىل	تزويد	طالب	التدريب	املهني	مبا	يلزمهم	من	امل�س���امني	والأ�س���اليب	والتمارين	

ق	وممتع،	يلبي	 نهم	من	امل�س���اعدة	على	بناء	�سخ�س���ياتهم	وتطويرها	باأ�س���لوب	م�سوِّ والأن�س���طة	والألعاب	والتقييمات،	التي	متكِّ

ر	مهاراتهم	احلياتية	 احتياجاته���م	بطريق���ة	منهجية،	ويتيح	لهم	امل�س���اركة	يف	جمموعة	من	تلك	الأن�س���طة	والألعاب	التي	تط���وِّ

واملهنية.

ومن	خالل	م�س���روع	»تعزيز	قدرات	ال�س���باب	)الالجئني	ال�س���وريني	واملجتمع	امل�س���يف(	يف	لبنان«اأدرجت	اأنريا	بالتعاون	مع	

موؤ�س�س���ة	عامل	يف	هذا	الربنامج	عن�س���رًا	جديدًا	هو		تطوير	املهارات	احلياتية	ال�س���حية«	من	خالل	الأن�س���طة	املتنوعة	التي	

ت�ساعد	الطالب	يف	املحافظة	على	�سحتهم	ون�ساطهم	للتمتع	بحياة	اجتماعية	وعائلية	وعملية	وافرة	.

مقدمة
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تعريف باملادة �لتدريبية

امله���ارات	احلياتي���ة	التي	ت�س���اعد	الطالب	يف	حياته���م	املهنية	الوظيفية	ه���ي:		جمموعة	من	املهارات	الت���ي	متّكن	الفرد	من	

التكّيف	على	نحو	ايجابي	يف	حميطه	العملي،	وجتعله	قادرًا	على	التعامل	بفاعلية	مع	متطلبات	احلياة	املهنية	اأو	العملية	،كذلك	

يراه���ا	البع����س	انه���ا	فن	ميكن	تعّلمه	وتنمية	مه���ارات	الفرد	الفكرية	ليكون	اكرث	فاعلية	للم�س���اركة	يف	هذه	احلياة	الع�س���رية	

مبختلف	جوانبها	اخلا�سة	و	العملية.كما	ان	هذه	املادة	تتيح	لالأفراد	تو�سيع	مداركهم	الفكرية	والتحكم	بانفعالتهم	العاطفية،	

وت�ساعد	الأفراد	على	معرفة	ذواتهم	وحت�سن	اجتاهاتهم	ال�سخ�سية	والجتماعية،	كما	تفتح	لهم	املجال	باإيجاد	وظائف	بطرق	

لئقة	وذي	خربة.

�لهدف من هذ� �لدليل

تتلخ�ص �أهد�ف هذ� �لدليل بالنقاط �لتالية:

• توفري	املعرفة	واملهارات	للمتدّرب	باملعلومات	ال�سحية	التي	تتالئم	واحتياجاته  

• وجود	�سل�سلة	من	الدوات	الرتاتبية	�سمن	فرتة	زمنية	حمددة  

• اإك�ساب	الطالب	مهارات	�سحية	ت�ساعدهم	يف	حياتهم	اخلا�سة	والعملية	  

من	خالل	التدريب	ال�سامل،	والتي	ت�سكل	هذه	املادة	جزء	منه،	يتعرف	الطالب	على	العقبات	والتحديات	التي	تواجه	ال�سباب	

والت���ي	قد	تعرق���ل	اإجنازاتهم	واأحالمهم؛	كما	يتعرفون	على	�س���بل	التغلب	عليها	حلماية	اأنف�س���هم	واأ�س���رهم	وجمتمعاتهم	من	

املخاطر.

كيف ن�ستعمل هذ� �لدليل؟

يحت���وي	ه���ذا	الدليل	على	معلومات	عامة	وحقائق	علمية	تعرف	اإىل	�س���بل	الوقاية	من	امل�س���اكل	ال�س���حية	الأ�سا�س���ية	وبع�س	

الأمرا�س	الأكرث	انت�سارا	التي	تواجه	ال�سباب.

يرتاف���ق	م���ع	املعلومات	املوج���ودة	يف	هذا	الدليل	اأن�س���طة	خمتلفة	هادفة	لإك�س���اب	املهارات	احلياتية	ال�س���حية	الأ�سا�س���ية.	

وي�ستغرق	تنفيذ	كل	ن�ساط	مدة	�ساعة	اأو	�ساعتني،	بح�سب	احلاجة.

كيف مّت �إعد�د هذ� �لدليل؟

ل�س���مان	�سالمة	وم�س���داقية	املعلومات	الواردة		مت	ال�ستعانة	مبدربني	�سحيني	ذوي	خربة	قاموا		بتجميع	وتن�سيق	املعلومات	

والأن�سطة	املنا�سبة	للمهارات	ا�ستنادًا	اإىل	عدة	م�سادر	ومنها:

• منظمة	ال�سحة	العاملية  

• منظمة	اليوني�سف  

• �سبكة	وايبري	التابعة	ل�سندوق	الأمم	املتحدة	لل�سكان  

بالإ�سافة	اإىل	مراجع	اأخرى	وم�سادر	مطبوعة	ومواقع	اإلكرتونية	علمية	وموثوقة	من	الإنرتنت.	وقد	جرى	مراجعتها	وتعديلها	

بطريقة	تفاعلية	وت�ساركية،	لت�سبح	اأكرث	مالءمًة	مع	البيئة	و	الأو�ساط	االتي	يتّم	العمل	فيها.

���را	للجميع.	كما	مت	اختبار	املعلومات	من	قبل	الفئات	امل�ستهدفة	 وا�س���تخِدمت	فيه	لغة	عربية	مب�ّس���طة	جتعل	ا�ستخدامه	مي�سَّ

للتاأكد	من	و�سوحها	و�سهولة	ا�ستيعابها.
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ماذ� يت�سمن هذ� �لدليل؟

يقّدم	هذا	الدليل	معلومات	مفيدة	لل�س���باب	ذوي	الفئة	العمرية	15	-	30	�س���نة،	تهدف	اإىل	اإك�س���اب	مهارات	حياتية	�س���حية	

ت�س���هم	يف	بناء	�سخ�س���ية	متوازنة	وج�سد	�س���ليم،	والت�س���جيع	على	اإيجاد	حلول	للم�ساكل	التي	ت�سر	ب�س���حة	ال�سباب	وتعرت�س	

تقدمهم	�سمن	اأ�سرهم	وجمتمعاتهم	واأماكن	عملهم.

واإىل	جانب	الدور	املعريف	والتو�سيحي	لهذا	الدليل	على	�سعيد	املهارات	احلياتية	والعملية	املختلفة	واأهميتها	يف	بناء	�سخ�سية	

ن	خال�س���ة	موجزة	للعديد	من	املبادئ	وال�ستنتاجات	والتجارب	واخلربات	 ال�س���باب	وتطويرها	يف	احلياة	العملية،	فاإنه	يت�سمَّ

والبحوث	والدرا�سات	التي	اأجمعت	على	اأهمية	الأن�سطة	والألعاب	الريا�سية	والرتبوية،	وما	يرافقها	من	اأن�سطة	فنية	وثقافية	يف	

العملية	التعليمية،	لتحفيزها	يف	اأجواء	من	الر�س���ى	والرتياح،	بعيدًا	عن	جمرد	التلقني	وح�س���د	املعلومات	املثرية	للملل	وال�ساأم	

لدى	معظم	ال�سباب.

 ملن هذ� �لدليل؟

تتوجه	هذه	املادة	اىل	ال�س���باب	من	الفئات	العمرية	ما	بني	15	و30	�س���نة	مع	وجود	بع�س	ال�س���تثناءات	العمرية،	وكما	تتوجه	

هذه	املادة	للعمل	مع	من	انقطعوا	عن	متابعة	التعليم	يف	املدار�س	لأ�س���باب	خمتلفة	بحيث	تعر�س���وا	ملواقف	مزعجة		او	اح�سا�س	

بالف�سل	او	عدم	الرغبة	يف	الدرا�سة	الأكادميية	ويريدون	بناء	م�ستقبل	من	خالل	اهتماماتهم	العملية	املحددة.	

واأخريًا،	ن�س���ّجع	كل	م�ستخدمي	هذا	الدليل	على	املبادرة	اإىل	اإجراء	التعديالت	التي	يرونها	�سرورية	ومنا�سبة،	لي�سبح	اأكرث	

مالءمة	لظروفهم	وبيئتهم.	كما	نرّحب	با�ستالم	اأي	تعليق	اأو	اقرتاح	بهذا	اخل�سو�س.

ونقّدم	�س���كرنا	اجلزيل	جلميع	الذين	�س���اهموا	يف	اإعداد	هذا	الدليل	والذين	�ساهموا	يف	مراجعته	وتنقيحه	فاأ�سافوا	وعّدلوا	

بناًء	على	خربتهم	العلمية	وامليدانية.



الصحة أسلوب حياة

»م��ن ميلك �ل�سحة ميلك �لم��ل ومن ميلك �لمل ميلك كل 

�صيء«. 

حكم عربي

النافذة االولى:
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تطل هذه �لنافذة على ثالثة رو�فد من �ساأنها �أن تعالج مو�سوع »�ل�سحة �أ�سلوب حياة«:

ü �لر�فد �لأول : �لنا�ص و�ل�سحة - معلومات موثوقة
 ü �لر�فد �لثاين : قر�ر�تنا �ل�سحية - كيف نقول»ل«

ü �لر�فد �لثالث : �لنمو �ل�سليم : �لتغذية و�لريا�سة

مقدمة

تتميز	جمتمعاتنا	الع�س���رية	بال�س���رعة	والن�س���غالت	احلياتية	املتنوعة،	فمّنا	من	يعمل	ومّنا	من	يتابع	الدرا�س���ة	

اأو	يهتم	بالأ�س���رة	اأو	غريها.	وقد	يت�س���اءل	املرء	دائما	حول	كيفية	احل�س���ول	على	احتياجاتنا	بطريقة	اأ�سهل	واأ�سرع	

و	اأكرث	فعالّية.	ولالأ�س���ف	فاإن	العديد	من	ال�س���ابات	وال�س���بان	ي�سّحون	ب�س���حتهم	اأو	يهملونها	ب�سبب	تاأثري	العوامل	

احلياتية	املختلفة	وال�سغوط	اليومية	التي	تواجههم.	

على	�س���بيل	املثال،	قد	ن�س���مع	بع�س	التعليقات	التي	ت�س���تخف	ب�سحة	الإن�س���ان،	مثل:	»من	ال�سعب	املحافظة	على	

ال�سحة	اجليدة	يف	هذه	الظروف«	،	اأو	:	»من	لديه	الوقت	ليفكر	بال�سحة	يف	مثل	هذه	الأيام؟«،	اأو	»نحن	م�سغولون	

مبحاولة	البقاء	على	قيد	احلياة	ونعي�س	يف	حالة	من	القلق،	فمن	يهتم	بهذه	الأمور	التف�سيلية	ال�سغرية!«

ومع	ذلك،	ومن	اأجل	اأن	نعي�س	حياة	مثمرة	طويلة	ونا�سطة،	لنكون	مع	من	نحب	ونكون	عائالت	�سعيدة،	ولنحافظ	

على	قدرتنا	العملية	والنتاجية	يف	جمتمعنا	وعائلتنا،	من	الهام	جدا	احلفاظ	على	�سحتنا	كل	يوم	وطوال	حياتنا.	

وقد	نعتقد	باأن	احلفاظ	على	�سحتنا	يتطلب	جهدا	ووقتا	اإ�سافيني،	ولكننا	نعلم	اأي�سًا	اأننا	اإذا	قمنا	بدورنا	بال�سكل	

ال�سحيح	واأ�سبح	اهتمامنا	ب�سحتنا	اأمرا	روتينيا،	فاإنه	لن	يبدو	�سعبا	ول	معقدًا.	اإذ	اأننا،	وبغ�س	النظر	عن	�سماتنا	

ال�سخ�سية	ووقتنا	ور�سيدنا	املايل،	باإمكاننا	اتخاذ	خطوات	عملية	توؤمن	لنا	منط	حياة	�سحي	و�سليم.

�سو �سحة، ما �سحة؟؟ ... 

يف �أمور �أهم بكتري

مني فا�سي؟!
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الرافد األول : الناس والصحة - معلومات موثوقة

»ال�سحة	هي	حالة	من	اكتمال	ال�سالمة	بدنّيا	وعقلّيا	وروحّيا	والرفاه	الجتماعي	ولي�س	جمرد	انعدام	

املر�س	اأو	العجز«.

)منظمة �ل�سحة �لعاملية(

من	�سفات	الب�سر	اأنهم	»ح�سريني«،	وقد	تختلف	املوا�سيع	التي	تثري	ح�سريتنا	فنلجاأ	اإىل	و�سائل	خمتلفة	لك�سب	معلومات	

اإ�س���افية	حول	اأبرز	املوا�س���يع	التي	تهمنا.	مثال:	اإن	كنت	اأهوى	ريا�سة	كرة	القدم،	فاإنني	اأتابع	اأخبار	فريقي	املف�سل	عرب	

ح�س���ور	املباريات	وع���رب	التلفزيون	واجلرائد	والإنرتنت	وغريها	من	الو�س���ائل...	وقد	نالحظ	اأحيانا	اأن	بع�س	الو�س���ائل	

املحرتفة	تت�س���من	معلومات مف�سلة ودقيقة وموثوقة	حول	هذه	الريا�س���ة،	بينما	تلجاأ	و�س���ائل	اأخرى	اإىل	القيل	والقال	

والتهامات	وحتى	الإ�س���اعات	الكاذبة	واجلدل	العقيم	حول	الريا�س���يني	بهدف	جذب	اجلماهري	اأو	لأهداف	مادية،	وقد	

يهتم	البع�س	منا	بهذه	الأخبار	ويتابعها	بهدف	الت�سلية،	ولكننا	نعلم	باأن	املعلومات	الدقيقة	واملحرتفة	ل	ميكن	اأن	نح�سل	

عليها	من	هذه	امل�سادر	غري	املخت�سة.

مع	منو	الع�س���ر	التكنولوجي،	اأ�س���بح	الإنرتنت	م�سدر	غري	حمدود	للمعلومات.		يتم	ا�ستخدام	�سبكة	الإنرتنت	ل�سباب	

متنوعة	مثل	للرتفيه،	والت�س���الت،	واجراء	البحاث.		من	الأ�س���ياء	التي	نقوم	بالبحث	عنها	على	الإنرتنت	هي	املعلومات	

ال�سحية.	على	الرغم	من	اأن	معظم	املعلومات	ال�سحية	موجودة	على	الإنرتنت،	يجب	علينا	اأخذ	احلذر	عن	ما	هي	املواقع	

موثوقة.	عملية	ايجاد	املعلومات	ال�س���حية	املنا�س���بة	من	�س���بكة	الإنرتنت	هي	�سريعة	وميكن	العتماد	عليها	ولكن	لي�س	يف	

كل	حني.	لذلك	فاأنه	من	املهم	اأن	نتعرف	على	املعايري	للم�س���ادر	املوثوقة،	لكي	نتمكن	من	ال�س���تفادة	من	املعلومات	التي	

نح�سل	عليها	من	الإنرتنت	لتطبيقها	من	دون	اذية.

ما هي �ل�سحة؟

لرن�جع معًا بع�ص �مل�سادر �ملعهودة لك�سب �ملعلومات �ل�سحية:

�لأهل و�أفر�د 

�لأ�سرة
رجال �لدين�لأ�سدقاء

�لإنرتنت �لتلفزيون
حمرتيف �ملهن 

�لطبية

�ملن�سور�ت

يف �ملر�كز 

�ملد�ر�ص و�جلمعيات 

�لأهلية
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قد	توّفر	معظم	هذه	امل�س���ادر	املعلومات	الدقيقة	حول	املوا�س���يع	ال�س���حية	كما	قد	يعطي	بع�سها	الآخر	معلومات	

خاطئة	اأو	ملّفقة.	ولكن	كيف	لنا	اأن	منّيز	ما	هو	�سحيح	من	ما	هو	خاطئ؟

بالإجم���ال	ممكن	اأن	نثق	باملعلومات	الآتية	من	خمت�س���ني	مثل	العاملني	ال�س���حيني	والأطباء	اإن	كانت	املوا�س���يع	

�س���من	جمال	اخت�سا�س���هم.	وقد	ن�س���تفيد	اأي�س���ًا	من	خربة	الأهل	واملقربني	واملدّر�س���ني	ورجال	الدين	والأ�سدقاء	

الذين	تلقوا	تدريبات	يف	موا�س���يع	�س���حية	معين���ة.	واإن	مل	ي�س���تطيعوا	اإفادتنا	باملعلومات	فباإمكانهم	اإر�س���ادنا	اإىل	

ة.	ومع	ذلك،	علينا	التنبه	اإىل	م�ستوى	املعرفة	والثقافة	لدى	الأ�سخا�س	الذين	ن�ساألهم	واإىل	نواياهم	 اجلهة	املخت�سّ

واأهدافهم.	

اأما	بالن�س���بة	للو�س���ائل	الإعالمية	)التلفزيون	والإنرتنت	وال�سحافة	واملن�س���ورات(	فعلينا	التنبه	اإىل	اجلهة	التي	

توفر	املعلومات	)هل	هو	عامل،	طبيب،	ممر�س	اإلخ(	واإىل	الأهداف	العامة	للو�سيلة	الإعالمية	ل	�سيما	اإن	كان	هناك	

ترويج	ملنتج	معنّي	دون	غريه	اأو	اإن	كانت	املعلومات	اآتية	�س���من	م�س���روع	دعائي.	ومن	اأبرز	الو�سائل	التي	ي�ستخدمها	

�سباب	هذا	الع�سر	هي	الإنرتنت،	وعليه	فاإننا	�سوف	نبحث	معا	يف	كيفية	ال�ستفادة	من	هذه	الو�سيلة	باأف�سل	طريقة	

ممكنة.

�لإنرتنت :)�ملو�قع �للكرتونية Website، ومو�قع �ل�سبكات �لجتماعية Facebook, YouTube وغريها(

�لأ�سباب �لتي قد جتعل �لنا�ص ت�ستخدم �لإنرتنت للح�سول على �ملعلومات �ل�سحية:

ü �ل�سرعة
 ü �لف�سول

ü  كبديل �ل�ست�سارة �لطبية )وهذ� خطاأ �سائع(

ي��ا �أخي، ه��اي �حلبوب جدي��دة وم�سمونة 

وم��ا بتعمل��ك م�س��اكل ... و�إذ� هلق ما معك 

تدفع، ب�سيطة... بتعطيني بكر�

ي��ا �أخي، هاي �حلب��وب كل �لدر��سات بينت 

�إنه��ا بتهدد حي��اة �لإن�س��ان... وبتاأثر على 

ع�سلة �لقلب، ما تاخد منها ول حبة
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من	الهام	اأن	نعلم	اأّن	�س���بكة	النرتنت	وّفرت	للنا�س	كميات	من	املعلومات	ل	نهاية	لها	،	و	اأّمنت	لل�س���باب	ف�س���حة	

لك�س���ب	مهارات	ومعارف	جديدة	ومل�س���اركة	اخلربات	واملعارف	التي	اكت�س���بوها	حديثا	مع	اأقرانهم.	ومع	توفر	هذه	

الكمية	الهائلة	من	املعلومات	فاإنه	من	ال�سعب	التمييز	بني	ما	هو	مفيد	وما	هو	م�سلي	وما	هو	م�سّر.

ما هي �ملعايري �مل�ستخدمة لتحديد م�سد�قية �ملو�قع �للكرتونية و�إن كانت جديرة بثقتنا؟

المعيار األول

المعيار الثاني

المعيار الثالث

�مل�سدر�أو �جلهة �مل�سوؤولة عن �ملوقع؛	اإجمال	يجب	اأن	تكون	اجلهة:

)gov.( ب�	 الإلكرتوين	 املوقع	 عنوان	 ينتهي	 وعادة	 ر�سمية	 اأوموؤ�س�سة	 • وكالة	حكومية	
)edu.( ب�	 تنتهي	 وعادة	 اأكادميية	 تربوية/	 موؤ�س�سة	 اأو	 • جامعة	

)org.(�ب تنتهي	 وعادة	 منظمة	غري	حكومية	 اأو	 اجتماعية	 • موؤ�س�سة	

ل ينبغ��ي �أن تتمح��ور �ملعلوم��ات ح��ول �لرتوي��ج جله��ة ما �أو منت��ج جت��اري �أو خدمات 

خا�س��ة �أو �آر�ء وجت��ارب �سخ�سية.	ويف	حال	وجود	اإعالن���ات	كما	هو	احلال	يف	العديد	من	

املواق���ع،	فيجب	عزل	الإعالنات	باإطار	معني	وعدم	الإ�س���ارة	اإىل	املادة	الإعالنية	كجزء	من	

املعلوم���ات	ال�س���حية.	مثال:		اإمراأة	تت�س���فح	معلومات	حول	و�س���ائل	منع	احلم���ل	على	اأحد	

املواق���ع	الإلكرتوني���ة،	واملعلومات	ت�س���ري	اإىل	حبوب	من	�س���نف	جتاري	مع���ني،	فهذا	يجعلها	

ت�سكك	مب�سداقية	املوقع.

خلفي��ة �جله��ات و�لأ�سخا���ص �لذي��ن ي�ساهم��ون يف كتاب��ة �أو توفري �ملعلوم��ات للموقع 

و�لإ�سارة �إىل �إ�سم �لكاتب �أو �ملجموعة �مل�سوؤولة عن �ملعلومات،	وهم	يف	العادة:

اأو	حملية عاملية	 �سحية	 • موؤ�س�سات	
الأخ�سائيني من	 • جمموعة	

 • اأطباء	وممر�سني	وعاملني	�سحيني	جمازين

اأم���ا	يف	ح���ال	كان	الكّت���اب	�س���حفيون	اأو	ه���واة	اأو	غريهم	م���ن	ال�س���خا�س	العاديني	غري	

املتخ�س�س���ني	،	فهذا	موؤ�س���ر	لنا	اأن	املوق���ع	يفتقر	اإىل	املهنية	ول	ميكنن���ا	الوثوق	باملعلومات	

ال�سحية	الدقيقة.
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الرافد الثاني: قراراتنا الصحية – كيف نقول»ال«

مع	تقدمنا			يف	العمر	نتعر�س	ل�س���غوطات	�س���لبية	واإيجابية	من	عدة	م�س���ادر.		وميكن	لهذه	ال�سغوطات	اأن	توؤثر	يف	

بع�س	الأحيان	على	�س���لوكياتنا	ال�سحية	بطريقة	�س���لبية	حيث	ن�سر	باأنف�سنا	او	بالآخرين.	لذلك	فمن	الهاّم	ان	نطور	

مهاراتنا	يف	الرف�س	بحزم	عندما	نواجه	�سغوطات	�سلبية.	

دعون��ا نفك��ر ون�س��األ �نف�سنا: م��ا هي �لعو�م��ل �للتي توؤث��ر على �لق��ر�ر�ت �لت��ي نتخذها وعلى 

ت�سرفاتنا؟

اجتماعيًا مقبولة	 تكون	 • قد	
�سداقات تكوين	 ويف	 حولنا	 من	 مع	 الندماج	 • رغبتنا	يف	
الرف�س عند	حماولة	 الحراج	 او	 الرتياح	 بعدم	 • ال�سعور	

لالهتمام...( اإثارة	 اأكرث	 اأجمل،	 )اأن�سج،	 بطريقة	جذابة	 الظهور	 • رغبتنا	يف	
اجلديدة والتجربة	 املخاطرة	 • حب	

�سلوك	معني وا�سرار	 معرفة	خماطر	 • عدم	
كبرية لي�ست	 املخاطر	 اأن	 اأو	 املخاطر	 عن	 بعيدين	 باأننا	 • ال�سعور	

�لأ�سدقاء

�ملدر�سة

�ل�سخ�سيات 

�لدينية

�لتلفزيون و�لفالم

�مل�ساهري

�جلري�ن

�لقو�نني

�لكتب و�لعالم

�لأ�سرة

هذه �لتاأثري�ت ميكن �أن تكون �إيجابية �و �سلبية.

ملاذ� تنجذب �لنا�ص نحو �ل�سلوكيات �ل�سحية �ل�سلبية؟
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�ل�سغط �ل�سلبي:

الكثري	من	النا�س،	وخا�س���ًة	ال�س���باب،	يتعر�سون	للعديد	من	هذه	العوامل	التي	ذكرناها	ك�سغط	اأو	حتبيب	ل�سلوكيات	

رة	لل�سحة.	 موؤذية	اأو	م�سّ

عندما	يحاول	�سخ�س	اأن	يحببنا	ب�سلوك	اأو	�سيء	معني،	هذا	ما	ي�سمى	»�ل�سغط«.	عندما	يكون	هذا	ال�سيء	املغري	

م�سر	لنا	ول�سحتنا،	ن�سمي	الرغبة	يف	جتربته	�ل�سغط �ل�سلبي.

هناك	نوعان	من	ال�سغط	ال�سلبي	ي�سعر	به	املرء	عندما	يواجه	قرار	لعتماد	�سلوك	غري	�سحي.

�ل�سغط �لد�خلي 

�ل�سغط �خلارجي 

ما	 اأو	جمموعة	 •  ال�س���عور	باخلوف	من	خ�سارة	�سخ�س	
يف	حال	مل	نت�سرف	بطريقة	»تعجبهم«	

الأ�سدقاء	 به	 يقوم	 ب�سيء	 بالقيام	 • الرغبة	
اأف�سل ب�سورة	 بالظهور	 • الرغبة	

• عندم���ا	يدفعنا	�س���خ�س	اأو	جمموعة	ما	اإىل	القيام	
بت�س���رف	مع���ني	)ع���ن	طري���ق	الرتغي���ب	اأو	الرتهي���ب(	

فيقومون	بال�سغط	علينا	اأو	ي�سخرون	منا	اإذا	رف�سنا

�أو
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�إذً� كيف نتعامل مع هذه �ل�سغوط وكيف نقول لها »ل«؟

ل�س���ت	بحاج���ة	اإىل	تبن���ي	

هذا	ال�س���لوك	املوؤذي	لكي	

اأو	لكي	 اأك�س���ب	ا�س���دقاء	

وهذا	ما	ي�سمى	»ر�سالة حتبني	النا�س.

اأو	 �يجابي��ة«	 د�خلي��ة 

تعزيز �لثقة �لنف�سية. 

نقوله���ا	 ر�س���الة	 اإنه���ا	

ونرددها	لنف�سنا	داخليًا،	

لكي	نبقى	على	وعي	حول	

الت�سرف	ال�سحيح.

ال�س���غط	 م���ع	 اأوًل	 نتعام���ل	

الداخلي	ونقول	لأنف�سنا:

مبج���رد	ترديد	ه���ذه	ر�س���الة	الداخلية	لأنف�س���نا،	

نك���ون	فد	طورنا	م�س���توى	م���ن	الثقة	الت���ي	نحتاجها	

خلو�س	اخلطوة	الثالثة.

اللتزام	بالقرار	الذي	اتخذناه	ورف�س	ال�س���غوط	

اخلارجية	بطريقة	حازمة،

	ميكننا	ا�ستخدام	الثقة	التي	ك�سبناها	لكي	نرف�س	

بطريقة	فعالة	وغري	هجومية.
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عندما نقول »ل« ل�سغط ما، من �لنافع �أن:

•  نغري	حمور	احلديث	نحو	مو�س���وع	ينال	اهتمام	الأ�س���خا�س	املوجودين،	بحيث	نتفادى	املزيد	من	ال�س���غوطات	ويف	  

نف�س	الوقت	نحافظ	على	عالقتنا	الطيبة	مع	الأ�سدقاء	واملعارف.	

• نخت�سر	اإجابتنا	قدر	امل�ستطاع	و	ل	ندخل	يف	التفا�سيل	واملربرات	واملواعظ  

•  »نلق���ي	اللوم«	عل���ى	عوامل	غري	قابلة	للنقا�س،	مث���اًل:	»عندي	موعد	ول	ميكنني	النتظار«	اأو	»لدي	ح�سا�س���ية	لهذه	  

املواد«	اأو	»لي�س	لدي	رغبة	بهذه	التجربة«

• ن�سّر	على	اإجابة	واحدة	ول	ندخل	بجدال	)اأخذ	ورّد(  

• اإن	الت�سرف	بحزم	يعني	التعبري	عن	افكارنا	واراءنا	بطريقة	هادئة	ل	ت�ستفز	الآخرين.	  

• الت�سرف	بحزم	ل	يعني	الإهانة	اأو	التقليل	من	اإحرتام	ال�سخ�س	الذي	ي�سغط	علينا.  

• الإجابة	احلازمة	تظهرالثقة	التي	ك�سبناها	خالل	ترديد	»الر�سالة	الداخلية	الإيجابية«	لأنف�سنا.  

•  يف	النهاية،	�س���وف	تظهر	جّديتنا	وا�س���رارنا،	وي�سبح	هناك	احتمال	اكرب	باأن	يتوقف	ال�سخ�س	  

عن	حماولة	تغيري	راأينا.

كن حازمًا!

�لت�سرف بحزم

»لو	راأيت	اجلميع	�سّدك	و	الألوان	غري	لونك	و	الكل	مي�سي	عك�سك	فال	ترتدد،	

ام�س���ي	وحدك	و	مت�س���ك	مببادئ���ك	و	ل	تاأبه	لهم	حتى	وان	ا�س���بحت	وحيدًا.	ل	

ترتّدد،	فالوحدة	اف�سل	من	ان	تعي�س	عك�س	نف�سك	لإر�ساء	غريك«.

جرب�ن خليل جرب�ن

نتكلم ب�سوت قوي وو��سح

نتجنب �ل�سر�خ

نت�سرف بثقة وهدوء

نتكلم بطريقة مبا�سرة

نقف با�ستقامة

نحافظ على �لتو��سل �لب�سري



14

ة 
يا

ح
ب 

لو
س

ة أ
ح

ص
ال

1

الرافد الثالث : النمو السليم : التغذية والرياضة

اأجمعت	امل�سادر	العلمية	اأن	الغذاء	والن�ساط	احلركي	)الريا�سة(	هي	اأهم	العوامل	التي	حتافظ	على	�سحة	الن�سان	

ل	�سيما	اإذا	اأولها	اهتماما	يف	املراحل	الأوىل	من	حياته	)مرحلتي	الطفولة	وال�سباب(.

تختلف	اإحتياجات	الإن�سان	اإىل	الطعام	والن�ساط	احلركي	مع	اإختالف	املراحل	العمرية،	واحلالة	ال�سحية،	والظروف	

العملي���ة	والجتماعي���ة.	فمرحلة	املراهقة	هي	مرحلة	انتقالية،	ينمو	خاللها	اجل�س���م	وتتطور	معظم	اع�س���ائه.	يحتاج	

اجل�س���م	يف	ه���ذه	املرحلة	اإىل	تناول	الكميات	والأنواع	املنا�س���بة	لها،	والتي	توفر	العنا�س���ر	الغذائي���ة	الالزمة	للمراحل	

العمرية	القادمة.	

وتتميز	مرحلة	ال�سباب	بال�ستقاللية	حيث	ي�سبح	باإمكاننا	اتخاذ	القرارات	حول	»ماذا«	ناأكل	و»متى«	و»اأين«،	وحول	

نوع	الن�ساطات	الريا�سية	والرتفيهية	و»كيف«	نقوم	بها	و»مع	من«.	

ومع	هذه	ال�ستقاللية	تاأتي	امل�سوؤولية...	وبالتايل	علينا	اأن	نعلم	اأن	قراراتنا	املتعلقة	بالغذاء	والن�ساط	�سوف	توؤثر	يف	

منونا	وذكائنا	واأدائنا	يف	البيت	واملدر�س���ة	واأماكن	العمل	وغريها.	ولدينا	م�س���وؤولية	يومية	لإتخاذ	قرارات	ذكية	ت�سمن	

لنا	ال�سالمة	الغذائية	واحلركية	يف	�سبابنا	وما	بعده.

قد	تختلف	الإحتياجات	الغذائية	ما	بني	ال�سابات	وال�سبان،	لذلك	يجب	اأن	نحر�س	على	احلفاظ	على	عادات	غذائية	

�سليمة	تنا�سبنا	�سخ�سيا	و	ت�ستمر	معنا	مع	تقدمنا	يف	ال�سن.	

اإن	اإعتماد	عادات	�س���حية	غذائية	�س���ليمة	تبعد	عنا	امل�س���اكل	ال�سحية	التي	قد	توؤثر	م�س���تقباًل	على	قدراتنا	العملية	

والنتاجية،	وكذلك	احلمل	والإجناب.
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ما هي �لتغذية وماذ� نق�سد بعبارة »�لتغذية �ل�سحية« ؟

هام جدً�: �أكرث �ملعادن �أهمية ملرحلة �ملر�هقة و�ل�سباب هي:

�لتغذية	هي	العملية	التي	من	خاللها	ي�س���تخل�س	اجل�س���م	املواد	الغذائية	الأ�سا�س���ية	من	الطعام	الذي	ناأكله	من	اأجل	

احلفاظ	على	وظائف	اجل�س���م	وقوته.	املواد	الغذائية	الأ�سا�س���ية	هي	مواد	كيميائية	وهي	حاجة	�س���رورية	لنمو	كل	كائن	

حي.	توؤخذ	هذه	املواد	من	بيئتنا،	عن	طريق	الغذاء.

�لتغذية �ل�سحية	تتحقق	عندما	نح�س���ن	اأج�س���امنا	بالعنا�سر	املغذية	املنا�سبة	)	الن�س���ويات،	الربوتينات،	الدهون،	

الفيتامينات،		املعادن	و	املاء(	بطريقة متو�زنة	حيث	نحمي	انف�سنا	من	املر�س.

من	اأجل	احلفاظ	على	م�ستوى	�سحي	للنمو	ال�سليم	،	ل	بد	من	اتباع	نظام	غذائي	غني	ومتوازن	بال�سافة	اىل	ممار�سة	

الريا�سة	واحلركة	امل�ستمرة.	وين�سح	اأن	يتم	توزيع	عدد	الوجبات	اليومية	اإىل	3	وجبات	رئي�سية		كل	يوم،	بالإ�سافة	اإىل	

وجبة	اأو	وجبتني	خفيفتني	)فواكه	اأو	حتلية	�سغرية(	و�سرب	املاء	بانتظام.

�لكال�سيوم

�حلديد

امل�ستقبل.	 العظام	يف	 ترقق	 مر�س	 ولتفادي	 �سليمة	 لتكوين	عظام	 املهمة	 العنا�سر	 • من	
يوميًا. اللبنة	 اأو	 اجلبنة	 اإىل	 اإ�سافًة	 احلليب	 من	 كوبني	 يعادل	 ما	 نتناول	 اأن	 • علينا	

الدم	اىل	جميع	 الأك�سجني	عن	طريق	 نقل	 لعملية	 رئي�سي	 •  معدن	هام	جدًا	لنه	عن�سر	
اأنح���اء	اجل�س���م.	ي�س���اهم	احلديد	يف	تنمية	اجل�س���م	وتقوي���ة	جهاز	املناعة	عن���د	الذكور	

والإناث.	وهومتوفر	بن�س���بة	عالية	يف	احلبوب	وال�سم�س���م	واخل�س���ار	الورقية	اخل�س���راء	

الداكنة	)بقدون�س،	�سبانخ،	�سلق...(	واللحوم	-	ل	�سيما	الكبد	)ال�سودة(.

كمية	من	احلديد	خالل	فرتة	احلي�س	 تخ�س���رن	 اإذ	 لل�س���ابات	 اأعلى	 بن�س���بة	 مهم	 •  وهو	
)العادة	ال�سهرية(،	وهو	ي�ساعد	و�سول	الأك�سجني	اإىل	اجلنني	خالل	فرتة	احلمل.	
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لنتعرف معًا على �لهرم �لغذ�ئي:

اله���رم	الغذائ���ي	دليلن���ا	للتعّرف	على	الربنامج	الغذائي	ال�س���حي،	يو�س���ينا	اله���رم	الغذائي	بتن���اول	اأطعمة	من	كل	

جمموعات	الطعام	الأ�سا�س���ية.	وين�س���حنا	بالتنويع	يف	هذه	الأطعمة،	�س���من	كل	جمموعة	غذائية،	للح�س���ول	على	كل	

العنا�س���ر	الغذائي���ة	الت���ي	نحتاجها.	بالإ�س���افة	اإىل	ذلك،	يحثنا	على	تناول	الكمية	املنا�س���بة	م���ن	الوحدات	احلرارية		

)وحدات	طاقة	اأو	كالوري(	للمحافظة	على	وزن	�سحي.	

وبالنظ���ر	اإىل	اله���رم	نرى	اأنه	يحتوي	الهرم	الغذائي	على	خم�س	جمموعات	غذائية	اأ�سا�س���ية	ُين�س���ح	بتناولها	يوميًا	

بالإ�س���افة	اإىل	جمموعة	الزيوت.	ننظر	اإىل	الهرم	من	الأ�س���فل	اإىل	الأعلى،	ونالحظ	اأنه	كلما	كانت	املجموعة	اأو�س���ع،	

كلما	كان	اختيارنا	للماأكولت	اأكرب	�سمن	هذه	املجموعة.
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من �خلطو�ت �ل�سروري �تباعها ل�سمان تغذية �سحيحة ومنو �سليم لل�سباب:

ü						احلر�س	على	تناول	طعام	الفطور	لأنه	»وقود	النهار«
ü  تن���اول	الوجب���ات	اليومي���ة	يف	مواعيد	منتظم���ة	واحلد	من	تناول	احلل���وى	والوجبات	ال�س���ريعة	بني	الوجبات	

الرئي�سّية.

ü �سرب	كمية	من	املاء	ترتاوح	بني	ليرت	ون�سف	ولرتين	يف	اليوم.
ü  اإ�س���تبدال	امل�س���روبات	الغازية	والع�س���ري	اجلاهز	املحلى	بع�س���ري	الفاكهة	الطبيعي،	اأو	اللنب،	اأو	اجلزر،	اأو	

البندورة	وغريها.

ü  �س���رب	احللي���ب	ومنتجات	الألب������ان	3	مرات	ف�������ي	الي���وم		عل��ى	الأق����ل	ل�س���مان	احل�س���ول	عل����ى	الكميات	
املطلوبة	من عن�سر �لكال�سيوم.

ü اإ�ستبدال	املاأكولت	اجلاهزة	مباأكولت	منزلية	للح�سول	على	العنا�سر	الغذائية	الأ�سا�سية	للج�سم.
ü  تناول	الفواكه	واخل�س���ار،	كاجلزر،	واخل�س،	واخليار،	اأثناء	م�س���اهدة	التليفزيون	اأو	العمل	بدًل	من	ال�سيب�س	

والبزورات	وال�سوكول.

ü جتنب	الإ�سراف	يف	تناول	الطعام	الغني	بال�سكريات	والدهنيات.	
ü  تناول	�لأغذية �لغنية باحلديد،	وتفادي	�س���رب	ال�س���اي	مع	اأو	بعد	الطعام	مبا�س���رًة.	)من	الأطعمة	الغنية	
باحلديد:	اللحوم	والبي�س،	اخل�سروات	الورقية	اخل�سراء	مثل	اجلرجري	وال�سبانخ،	امل�سم�س	والتني	املجفف،	

الفول،	العد�س،	والبازيال	اخل�سراء،	وال�سمندر(.

ü ممار�سة	التمارين	الريا�سية	باإنتظام	حلرق	الزائد	من	ال�سعرات	احلرارية،	وتقوية	الع�سالت.	
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ت�سبب �لعاد�ت �لغذ�ئية �خلاطئة بالكثري من �مل�ساكل �ل�سحية لل�سباب:

�سوء �لتغذية

النحافة

نق�ص �حلديد

نق�ص �لزنك

ترقق �لعظام

ت�سو�ص �لأ�سنان

�سعف مناعة �جل�سم

زيادة ن�سبة 

�لكولي�سرتول بالدم

�ل�سمنة �لناجتة

عن �لتغذية �ملفرطة

ي�سبب	�سوء	التغذية	م�ساكل	�سحية	م�ستقبلية	لالأم	احلامل	والطفل،	منها	الإجها�س	

اأو	ولدة	طفل	غري	مكتمل	)ت�سوهات	خلقية(.

تن���اول	كمي���ات	كب���رية	وغ���ري	متوازن���ة	م���ن	الأغذية	مل���دة	طويل���ة،	مثل	الن�س���ويات	

وال�س���كريات	والدهنيات	والوجبات	ال�س���ريعة	املليئة	بالده���ون	)كالهمربجر	والبطاطا	

املقلية	واحللويات	وامل�سروبات	الغازية(	وعدم	ممار�سة	الريا�سة.

�سببها	عدم	تناول	الإحتياجات	الغذائية	ال�سرورية	للنمو	يف	فرتة	املراهقة	وال�سباب،	

خا�سة	عند	الفتيات	اللواتي	يعتربن	اأن	اجل�سم	»الر�سيق«	هو	مقيا�س	اجلمال.

ينت���ج	عن	عدم	تناول	اخل�س���روات	اخل�س���راء	واحلبوب	الكاملة	)اخلبز	الأ�س���مر(	

واللحوم	احلمراء.	يوؤدي	نق�س	الزنك	اإىل	تاأخري	النمو،	تاأخري	البلوغ	اجلن�س���ي،	ظهور	

حب	ال�سباب	و�سعف	ال�سهية.

�سببها	الإكثار	من	تناول	الأطعمة	املليئة	بالدهون.

يحدث	نتيجة	الإكثار	من	تناول	احللويات،	خا�سًة	بني	الوجبات.

نتيجة	لنق�س	الفيتامينات.

نتيجة	الإكثار	يف	تناول	امل�س���روبات	الغازية،	وال�ساي،	والقهوة،	والتخفيف	من	تناول	

الأطعمة	الغنية	بالكال�سيوم	كالألبان	ومنتجاتها،	وعدم	ممار�سة	الريا�سة.

ينتج عن:

•  تناول	كميات	غري	كافية	من	الأغذية	الغنية	باحلديد-	اإتباع	عادات	غذائية	  

خاطئة	مثل	�س���رب	امل�س���روبات	التي	حتتوي	على	مادة	الكافيني	)كال�ساي،	

القهوة،	امل�سروبات	الغازية،	بالإ�سافة	اإىل	ال�سوكول	مع	اأو	بعد	الأكل(.

• فقدان	الدم	اأثناء	الدورة	ال�سهرية	  

• احلمل	وخ�سو�سًا	احلمل	يف	وقت	مبكر	)قبل	الثامنة	ع�سرة(  
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معتقد�ت وعاد�ت خاطئة و�سائعة

•  »�إن �س��وء �لتغذي��ة ينت��ج فقط عن نق�ص �لطع��ام«،	واحلقيقة	اأنه	يف	عدة	اأحيان	ينتج	عن	نق�س	يف	العنا�س���ر	
منة	اأحيانًا(. الغذائية	املطلوبة،	بالرغم	من	كرثة	تناول	الطعام	)وحتى	مع	وجود	ال�سُّ

•  »تناول �أدوية ومتابعة حميات �سريعة لتخفي�ص �لوزن �أو �لإ�ستغناء عن وجبة معينة دون ��ست�سارة طبيب 
�أو �إخت�سا�سي يف �لتغذية«	وهذا	يوؤدي	اإىل	اإختالل	يف	وظائف	اجل�سم	وكذلك	اإىل	�سوء	التغذية.

•  »�لريا�سة مهمة �أكرث لل�سبان ولي�ص �ل�سابات«	واحلقيقة	اأنه	يجب	ت�سجيع	كل	ال�سباب	على	ممار�سة	الريا�سة	
البدنية	واحلفاظ	على	ج�س���م	ر�س���يق	مع	العلم	اأن	البدانة	عند	الن�ساء	تعر�س���هن	ملخاطر	احلمل	والولدة	اأكرث	

من	�سواهن.

•  »�إلغاء وجبة �أو �أكرث يف �ليوم منا�سب لإنقا�ص �لوزن«	واحلقيقة	اأنه	ل	يوؤدي	اإىل	خ�سارة	الوزن	بل	اإىل	خ�سارة	
العنا�سر	الغذائية	ال�سرورية	لنمو	اجل�سم	واإىل	اإبطاء	عملية	حرق	الدهون.

•  »�إلغ��اء �لن�سوي��ات م��ن �لوجبات نهائيًا يخفف من �لوزن«،	ولكنه	�س���يمنع	بنف�س	الوقت	ح�س���ول	اجل�س���م	على	
حاجته	من	هذه	املجموعة	الغذائية	واإختالل	يف	بع�س	الهرمونات	والعنا�سر	الغذائية	املهمة.

•  »باإمكانن��ا �حل�س��ول على نظام حمية منا�سب من �لإنرتن��ت �أو �لأ�سحاب«	ل	يوجد	حمية	غذائية	واحدة	تالئم	
اجلمي���ع،	فتعتمد	احلمية	الغذائية	على	4	عوامل:	الوزن،	الط���ول،	العمر،	واجلن�س	والعادات	احلياتية	املختلفة	

بني	الأ�سخا�س.
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�لريا�سة و�لن�ساط �حلركي:

** �أي ن�ساط حركي نقوم به ملدة 20 دقيقة �أو �أكرث �سوف يح�سن ويحافظ على �سحتنا **

�سعود �لدرج يوميًا ي�ساعد على:

•  حرق	كميات	كبرية	من	الدهون	
يف	وقت	ق�سري

الدموية	ورفع	 الدورة	 •  تن�س���يط	
م�ستوى	ال�سعور	بالن�ساط

الرجل���ني	 ع�س���الت	 •  تقوي���ة	
والظهر	وحت�سني	التوازن

الكولي�س���رتول	 ن�س���بة	 •  تخفي�س	
)الدهون	يف	الدم(

يوميًا  �ساعة  ن�سف  �مل�سي 

ي�ساعد على:

الرجلني	 و���س��د	 •  جتميل	
والبطن	والذراعني

الدهون • حرق	
اأم���������������را����س	 •  ت����ف����ادي	
ال�����س��ي��خ��وخ��ة	ك��اخَل��رف	

وترقق	العظام

النف�سية	 احلالة	 •  حت�سني	
وتفادي	الكتئاب

فو�ئد �لريا�سة

تعزز �جلهاز 

�ملناعي
تقوي �لقلب 

و�لرئتني

حت�سن 

جلدنا

تقوي 

عظامنا

ت�ساعدنا 
على �لنوم

يف �لليل

ت�ساعدنا 
على �لتحكم

بوزننا

تقوي

ع�سالتنا

متنع �أمر��ص 

�لقلب

تخفف 
�لجهاد 
و�لتوتر

احلاجة	اإىل	احلركة	والّن�ساط	البديّن	املالئم	من	اأهّم	احلاجات	لنمّو	الإن�سان	يف	كافة	املراحل	العمرية،	وكذلك	

من	اأجل	ا�ستمرارنابالقيام	بعملنا	اجل�سدّي	ون�ساطنا	العقلّي،	اأي	اأن	نكون	ب�سّحة	جّيدة.	على	الرغم	من	اأننا	دائمًا	

ن�سمع	النا�س	يتحدثون	عن	قّلة	الوقت	لديهم	ملمار�سة	الن�سطة	الريا�سية،	والكثري	منا	ل	يعطي	للريا�سة	اهمية،	مع	

العلم	اأن	الن�ساط	احلركي	ل	يكون	بال�سرورة	عرب	ممار�سة	التمارين		والألعاب	الريا�سية	واملباريات.	

بال�سافة	للتمارين	الريا�سية	كاألعاب	القوى	وكرة	القدم	والرك�س	وال�سباحة،	ت�سمل	الأن�سطة	احلركيةممار�سات	

عديدة	وخمتلفة	كا�ستخدام	ال�سالمل	بدل	من	امل�سعد،	وامل�سي	بدل	ا�ستخدام	ال�سيارة	،	اأو	ا�ستخدام	الدراجة	الهوائية	

للتنقل.

ل »نن�سى �ملاء«!

اأو	 حركتنا	 كانت	 م��ا	 ك��ل	

اأو	 اأ�سد	 للريا�سة	 ممار�ستنا	

املزيد	 انتجنا	 ما	 كل	 اأطول،	

ج�سمنا.	 يف	 احل����رارة	 م��ن	

لذلك،	قبل	البدء	باأي	ن�ساط	

ن�سرب	 اأن	 ن��ت��ذك��ر	 ب����دين،	

على	 ج�سمنا	 مل�ساعدة	 امل��اء	

تعوي�س	ال�سوائل.	
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النظافة العامة والعناية بالمظهر

»من الأف�ش��ل احلفاظ على نف�ش��ك نظيفًا وم�شرقًا؛ لأنك 

النافذة التي ترى العامل من خاللها«.

جورج برنارد �شو

النافذة الثانية:
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تط��ل هذه النافذة على ثالثة روافد من �ش��اأنها اأن تعالج مو�ش��وع »النظاف��ة العامة والعناية 

باملظهر«: 

ü الرافد الأول : البيت والبيئة
 ü الرافد الثاين : النظافة ال�شخ�شية

ü الرافد الثالث : العناية باملظهر واللبا�س

مقدمة 

عندم���ا نتكلم ع���ن النظافة، من امله���م اأن نفكر لي�س فق���ط بنظافتنا ال�صخ�صي���ة، واإمنا بالبيئ���ة الطبيعية واملبنّية 

املحيطة بنا. 

ن���درك اأن رعاي���ة بيئتنا تتطلب جهدا من املجتمع باأكمله. لدينا م�ص�ؤولية م�صرتكة لتطبيق املمار�صات ال�صليمة للبيئة 

يف حياتن���ا الي�مي���ة. عندما ن�صاهم جميعًا يف احلفاظ على نظافة بي�تن���ا والبيئة اخلارجية نك�ن قد �صاهمنا اي�صا يف 

تق�ية وتعزيز عامل �صحي و�صليم لنا ولعائالتنا وملن نحب.

�صحتن���ا مرتبط���ة ببيئتنا. عندما نعي�س يف منازل وجمتمع غري �صح���ي، ن�صبح اأكرث عر�صة للجراثيم التي ميكن اأن 

ت����ؤدي اإىل املر����س )كاجل���رب والك�لريا والت�صمم وغريها(. لذل���ك من املهم  ان منار�س ع���ادات النظافة ال�صخ�صية 

والبيئية يف ذات ال�قت من اأجل اأن نعي�س حياة اأكرث �صحًة و�صعادًة.
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الرافد األول: البيت والبيئة

امل���كان ال���ذي نعي�س في���ه ال ي�صمل بيتنا فقط؛ فه���� ميتد اي�صًا اإىل البيئ���ة اخلارجية. من امله���م اأن منار�س �صل�كيات 

النظاف���ة داخل وخارج املنزل من اأجل احلفاظ عل���ى بيئة �صحية وجميلة وعالقات �صخ�صية طيبة بني النا�س. ملحيطنا 

تاأث���ري مبا�ص���ر على �صحتنا )مثال: تراكم الغب���ار ي�صبب احل�صا�صية وبقع املياه االآ�صنة ت�صب���ب الت�صمم واال�صهال(. واإذا 

عملنا على تنظيف بيئتنا الداخلية واخلارجية  ب�صكل منتظم ومتكرر، ميكننا منع انت�صار املر�س واالإ�صابات.

ما هي الطرق الأمثل للحفاظ على بيوت نظيفة؟

جدول التنظيف )للعائلة الواحدة يف م�شكن واحد(

مهام التنظيف:متى؟

عدة مرات يف يوم

مرة واحدة كل يوم

مرة اأو مرتني

يف الأ�شبوع

مرة واحدة كل �شهر

وجبة كل  بعد  الطهي  واأواين  االأطباق  وجنفف  وال�صاب�ن(  )باملاء  • نغ�صل 
الطعام اإعداد  بعد  االخرى  واال�صطح  املطبخ  طاولة  وننظف  • من�صح  

االأر�س • نكن�س 
 • نفرغ �صلة القمامة

االأر�صيات • من�صح 
 • ننظف املراحي�س

 • ننظف املغ�صلة، الد�س،   اأو ح��س اال�صتحمام

 • نغ�صل املالب�س وال�صرا�صف

 • ننظف الغبار عن اال�صطح

والن�افذ اجلدران  وننظف  • من�صح 
 • ننظف الثالجة من الداخل واخلارج

 • من�صح وننظف الرف�ف واخلزائن

 • ننظف الفرن
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خطوات نظيفة داخل البيت

 اأوًل: التخل�س من القمامة

ثانيًا: يف املطبخ

ت�ص���در  القمام���ة  ان  نتذك���ر  ان  يج���ب 

روائح كريه���ة يف اله�اء املحيط بها، وذلك 

ب�صبب حتل���ل وتعّفن امل����اد بداخلها ب�صبب 

تكاث���ر اأن����اع اجلراثيم فيه���ا )كالبكترييا 

والفطريات(، مما يجذب اأي�صا احل�صرات 

واحلي�انات. 

الزجاج املك�ص�ر، احلديد، وقطع اخل�صب 

اللتي ت���رتك ملقاة يف ال�ص����ارع ميكنها ان 

ت����ؤذى اأو جت���رح االأف���راد، وه���ذا ميكن اأن 

ي�ؤدي اإىل التهابات وا�صرتاكات مر�صّية. 

الكريه���ة  للروائ���ح  امل�صتم���ر  التعر����س 

واملظاه���ر الناجم���ة عن ه���ذه القمامة قد 

يك�ن له تاثري �صلبي عل���ى �صحتنا النف�صية 

و�صل�كنا. 

كل يوم:

•  جنمع القمامة يف اأكيا�س غري ممزقة لتفادي ت�صرب 
امل�اد منها، ونربطها.

�صكن  بعي���د عن  بة يف مكان  امل��صّ القمام���ة  •  نرم���ي 
النا�س قدر امل�صتطاع

تتمزق ال  كي  االأر�س  على  االأكيا�س  جنر  • ال 

يعت��ر  في��ه،  الطع��ام  وج��ود  ب�شب��ب 

املطبخ م�شدرا للجراثيم يف حال عدم 

الهتم��ام بنظافت��ه بطريق��ة جيدة، 

لذا:

وال�صاب�ن باملاء  االأطباق  • نغ�صل 
واخلارج الداخل  من  الثالجة  • ننظف 

الفرن • ننظف 
وال�صاب�ن باملاء  االأر�س  ومن�صح  • نكن�س 

والكرا�صي املطبخ  طاولة  • من�صح 
القمامة �صلة  ونغ�صل  • نفرغ 

واخلزائن الرف�ف  وننظف  • من�صح 
والن�افذ اجلدران  وننظف  • من�صح 
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ثالثًا: يف احلمام

رابعًا: يف غرف النوم

خام�شًا: يف غرفة املعي�شة وال�شرفة

ن�شيحة للتنظيف!

املرحا�س • ننظف 
االأر�س ومن�صح  • نكن�س 

اال�صتحمام الد�س،   اأوح��س  املغ�صلة،  • ننظف 
واخلزائن الرف�ف،  املراآة،  وننظف  • من�صح 

والن�افذ اجلدران  وننظف  • من�صح 
املنا�صف نغ�صل  • نغرياأو 

االأر�س ومن�صح  • نكن�س 
والن�افذ اجلدران  وننظف  • من�صح 

اأ�صب�ع كل  ال�صرير  و�صرا�صف  مالءات  • تغيري 
• نعر�س البطانيات والفر�س لل�صم�س لب�صعة �صاعات

والطاوالت الرف�ف  وننظف  • من�صح 

اإزاحة املفرو�صات( • نكن�س ومن�صح االأر�س )بعد 
والطاوالت الكرا�صي  الرف�ف،  وننظف  • من�صح 

والن�افذ اجلدران  وننظف  • من�صح 

ن�صتعمل مقدار ¾  ك�ب مطهر كل�رين )مثل االأودك�س( مع 4 ليرتات 

مياه للق�صاء على اجلراثيم واإزالة العفن عن اجلدران.
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ن�شائح مهمة حول التخل�س من النفايات

لنتذكر معًا اأنواع النفايات التي قد تنتج من بيوتنا:

ü بقايا الطعام
 ü ال�رق

 ü البال�صتيك

 ü الزجاج

 ü التنك

 ü المالب�س

كيف نحد من كمية النفايات:

التي ميك���ن حفظها يف منزلنا  •  ن�ص���رتي االأ�صناف 
لفرتة ط�يلة.

ا�صتخدامها. يعاد  اأن  التي ميكن  املنتجات  • ن�صرتي 
الكثري من  التي حت�ي  املنتجات  �صراء  ع���ن  •  منتنع 

التغليف.

حماولة  ميكننا  املعطلة،  االغرا����س  رمي  من  •  بداًل 
اإ�صالحها.

•  بالن�صب���ة  للم����اد الت���ي مل نع���د نريده���ا، ميكننا 
متريرها لالأ�صرة واالأ�صدقاء، اأو التربع بها.

ومنتجات  الدهان���ات،  مث���ل  �صامة  م����اد  •  ن�ص���رتي 
التنظيف وم�اد خطرة اأخرى بكميات خفيفة.

التخل�س من النفايات ح�شب نوعها وحجمها:

•  ينبغي رمي امل�اد البال�صتيكية والزجاج، والكرت�ن 
وال�رق وعلب التنك مبا�صرة يف �صلة القمامة.

•  بالن�صبة لبقايا الطعام، ينبغي اأن تك�ن ملف�فة يف 
ورق وحمكم���ة االغالق قبل التخل����س منها يف �صلة 

القمام���ة وذلك ملن���ع الروائح م���ن الت�صرب، واحلد 

من اجنذاب احل�صرات واحلي�انات اإىل منزلنا.

الرباز  اإفراغ  )اأو  باإحكام  االأطف���ال  •  لف حفا�صات 
يف املرحا�س قبل لفه(  والتخل�س منها مبا�صرة.

و�صناديق  املعطلة  املنزلي���ة  الل�ازم  م���ن  •  التخل�س 
العام���ة  النفاي���ات  مكب���ات  الكب���رية يف  الكرت����ن 

مبا�ص���رة، وع���دم تكدي�صه���ا يف البي���ت اإذ يرتاك���م 

عليها الغبار وقد تعي�س فيها احل�صرات والق�ار�س.
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العناية باجل�شم

العناية بال�شعر

الرافد الثاني: النظافة الشخصية

اإن مفه����م النظاف���ة يختلف بني �صخ�س واآخر، مع العلم  اأنها ال تقت�صر فق���ط على ما نراه من مظهرنا اخلارجي  بل 

ت�صمل �صل�كيات �صحية خمتلفة نعتمدها يف حياتنا الي�مية. 

 ان التمتع بنظافة �صخ�صية جيدة يحمينا من االمرا�س املتناقلة، كما انه يعطينا ثقة بالنف�س وراحة نف�صية واجتماعية.

ل���ذا منار�س �صل�كيات النظافة ال�صحية ب�صكل ي�مي لك���ي يتك�ن لدينا ن�ع من »العادة«، وت�صمل هذه ال�صل�كيات غ�صل 

اجل�ص���م، وال�صع���ر، واالأ�صنان، ياال�صافة اىل ارت���داء مالب�س نظيفة وا�صتخدام العط�ر اخلفيف���ة واملنع�صة. يتمح�ر هذا 

الرافد ح�ل بع�س الن�صائح اخلا�صة بالنظافة ال�صخ�صية التي حتافظ على �صحتنا وتكّمل جاذبيتنا وثقتنا بنف�صنا.

• ن�صتحم كل ي�م بال�صاب�ن واملاء الدافئ، ال �صيما 
حتت االإبطني واملناطق احلميم���ة واالأرداف، باال�صافة 

اىل م�صح االذنني واالأنف والفم.

• نتاأك���د من جتفيف ج�صمنا جيدا بعد اال�صتحمام 
لكي مننع من� البكترييا والفطريات.

االإبطني  حت���ت  الع���رق  رائح���ة  مزي���ل  • ن�صتخ���دم 
لتفادي رائحة العرق وتقليل التعرق.

نظيفة  وج����ارب  داخلية  ثي���اب ومالب�س  • نرت���دي 
كل ي�م.

�صعرنا  ن����ع  االأ�صب�ع على  ال�صعر خ���الل  تك���رار غ�صل  • يعتم���د 
)دهني اأو جاف(.

• يعت���رب غ�ص���ل �صعرنا م���رة واحدة يف االأ�صب����ع كايف. اإذا كان 
لدين���ا �صع���ر دهني نغ�صل���ه اأكرث م���ن م���رة يف االأ�صب�ع لنقل���ل كمية 

الزي�ت ونحافظ على تاألق ال�صعر.

ال�صامب�. من  �صغرية  وكمية  الدافئ  باملاء  �صعرنا  • نغ�صل 
اأو ي�مني. • احلالقة اأو حتديد ال�صارب واللحية لل�صبان كل ي�م 

مثل  فيها،  املرغ�ب  االأماكن غري  )اختياري( يف  ال�صعر  • اإزالة 
ال�صاقني وحتت االإبطني وال�جه واالأنف.

ن�صيح���ة �صريعة ح�ل مزيل الع���رق: تعترب رائحة عرق االإن�صان من االأكرث الروائح اإزعاجا للنا�س، 

ل���ذا قد ينف���ر النا�س من التعامل مع اأ�صخا�س تف�ح منهم رائح���ة العرق! وقد يخجل البع�س من 

اإعط���اء مالحظات ح����ل هذا امل��ص�ع، لذا عل���ى كل ال�صبان وال�صاب���ات دون ا�صتثناء ا�صتخدام 

مزيل العرق ي�ميا )اأو اأكرث من مرة يف الي�م – ح�صب الن�عية وح�صب درجة املجه�د اجل�صدي( 

علما باأن مزيل العرق ال ينفع بعد تراكم العرق وال يخفي الروائح الق�ية ... 

لذا ال نن�صى اأن ن�صتخدمه بعد اال�صتحمام مبا�صرة وكل �صباح!  
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العناية بال�شنان

العناية باليدين والقدمني

نتفادى رائحة الفم الكريه���ة والتي قد تنّفر النا�س 

من ح�لنا:

الي�م:  مل���دة دقيقتني مرتني يف  اأ�صناننا  • ننظ���ف 
�صباح���ا وم�ص���اء )اأو اأكرث للمدخن���ني و الذين يعان�ن 

من رائحة فم كريهة ناجتة عن حالة مر�صية( 

يحت�ي على  ال���ذي  االأ�صنان  • ن�صتخ���دم معج����ن 
الفل�ريد مما ي�صاعد على منع ت�ص��س االأ�صنان.

•  ا�صتخدام اخليط اخلا�س لالأ�صنان ي�ميا الإزالة 
بقايا الطعام من بني االأ�صنان.

اأكرث  )اأو  ال�صنة  اأ�صنان مرة يف  • مراجع���ة طبيب 
عند احلاجة(

• اإبقاء االأظافر ق�صرية ومرتبة ملنع انتقال اجلراثيم 
وحت�صني مظهرها.

• نتف���ادى مل����س العي����ن واالأنف والف���م الأنهم اأبرز 
مداخل للجراثيم.

تك�ي���ن  ملن���ع  جي���دا  القدم���ني  وجنف���ف  • نغ�ص���ل 
الفطريات.

االأقدام. حفاة  من�صي  • ال 
•  نرت���دي ج����ارب قطني���ة )خالية م���ن النايل�ن( 
واأحذي���ة مالئم���ة ملقا�صنا طري���ة و�صميك���ة النعل 

ملن���ع تقرح وجرح القدمني مم���ا ي�صاهم يف تك�ين 

الفطريات اأو االلتهابات.

•  ا�صتخدام الده�ن واملراهم املطّرية عند احلاجة 
لتفادي اجلفاف والتق�ّصر.
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مفتاح ال�شحة: غ�شل اليدين 

ال�ش��رط الأول والأهم للنظافة ال�شخ�شية هو غ�شل اليدين باملاء وال�شابون. تلت�صق االأو�صاخ 

واجلراثيم بني الثنايا الرقيقة للجلد، واملاء وحده ال يزيلها، لذا ن�صتخدم ال�صاب�ن للم�صاعدة يف انزالق 

االأو�صاخ واجلراثيم عن اجللد.

اإّن غ�صل اليدين وحده كاٍف لردع كّم هائل من اجلراثيم التي تلت�صق بالكّف واالأ�صابع وحتت االأظافر. 

ل���ذا نغ�صل اأيدينا ب�صكل متكرر خالل النهار حلماية اأنف�صنا ومن نحب من االأمرا�س املنت�صرة )كالر�صح 

واالنفل�نزا والت�صمم الغذائي وحاالت اال�صهال وال�صامل�نيال والعدوى اجللدية(. 

1 - عندما تظهر لنا مت�صخة.

2 - قبل وبعد ا�صتخدام احلمام.

3 - قبل وبعد حت�صري وتناول الطعام.

4 - بعد العط�س اأو ال�صعال.

5 - بعد تغيري احلفا�صات.

6 - بعد مل�س احلي�انات.

7 -  قب���ل وبع���د زي���ارة �صخ�س 

مري�س.

8 - بعد اإخراج القمامة.

9 -  بع���د اللم����س اأو التعامل مع 

اللح�م النيئة.

10 -  بعد الع�دة اإىل املنزل من 

املدر�صة اأو العمل. 
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الرافد الثالث: العناية بالمظهر واللباس

معظمن���ا حاليًا نفّك���ر يف ايجاد فر�س عمل اأو وظيفة. البع�س منا يتابع�ن الدرا�صة، اأو قد اأنه�ا درا�صتهم، والبع�س 

االآخر رمبا كان يعمل �صابقًا، ويبحث عن وظيفة جديدة. جميعنا ناأمل يف العث�ر على فر�س العمل التي تلبي حاجاتنا 

ال�صخ�صية واملالية.

وخ���الل مرحل���ة البحث عن العم���ل، ُيطلب منا يف معظ���م االأح�ال اإج���راء مقابلة. وهي عبارة ع���ن اجتماع ق�صري 

يعطين���ا فر�صة الإبراز اأنف�صن���ا باأف�صل حال، لذلك وباال�صاف���ة اإىل التح�صريات املهنية وتق���دمي امل�صتندات واالإجابة 

عل���ى االأ�صئلة، علينا اأي�صًا اأن نظهر ب�صكل الئق لنرتك انطباع���ًا اإيجابيا لدى اأ�صحاب العمل. فباالإ�صافة اإىل �صرورة 

االلتزام بنظافتنا كما ذكرنا يف الرافد ال�صابق، نختار مظهرا يليق بنا وبال�ظيفة التي تنتظرنا. 

ولكن ما اهمية املظهر اخلارجي واملالب�س؟

لبا�س املقابلة املهنية الر�شمية:

اللبا����س يلع���ب دورًا داعمًا ومهمًا يف املقابلة مع �صاحب العمل. اختي���ار اللبا�س املنا�صب للمقابلة ولطبيعة ال�ظيفة 

التى ن�صعى اإليها امر مهم جدًا،  لي�س فقط الأنه يعك�س �ص�رة معينة عنا، لكنه اأي�صًا يربهن مدى جديتنا يف احل�ص�ل 

على ال�ظيفة وانتظامنا يف العمل.

نتذكر:

ن�صع االبت�صامة على وجهنا قبل و�صع املالب�س علينا ... ونحافظ عليها ط�ال فرتة املقابلة

الرجال الن�شاء

ü طق���م ر�صمي من قطعتني ذو ل�ن اأ�صا�صي )تن�رة اأو 
بنطل�ن(.

ü  قمي�س ذو ل�ن فاحت وذو اكمام ط�يلة حتت البذلة. 
ü  ح���ذاء جلدي مغل���ق )ال ُيظِهر االأ�صاب���ع( ذو كعب 

مت��صط وغري عاٍل.

ü للراغبات، ماكياج معتدل باأل�ان ب�صيطة.
ü  للمحجبات، غطاء راأ�س اأبي����س اأو باأل�ان اأ�صا�صية 

داكنة اأو معتدلة، متنا�صق مع املالب�س.

üبذلة عمل ر�صمية من قطعتني ذات ل�ن اأ�صا�صي
üقمي�س ذو ل�ن فاحت وذو اكمام ط�يلة حتت البذلة

üحزام جلدي )ولي�س من القما�س(
üحذاء ر�صمية تقليدي نظيف

üربطة عنق تقليدية

وظائ���ف

jobs�شاغرة
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لبا�س املقابلة املهنية الغري ر�شمية:

ن�شائح لكيفية ترتيب مظهرنا قبل املقابلة:

الب�شة مهنية غري  ر�شمية الب�شة مهنية ر�شمية

الرجال الن�شاء

üقمي�س، بل�زة، اأو �صرتة  باأل�ان معتدلة وفاحتة.
üبنطل�ن اأوتن�رة بالل�ن الداكن.

 üح���ذاء جل���دي او قما����س، مغل���ق ذو كع���ب مت��صط 
)غري عاٍل(.

üللراغبات، ماكياج معتدل باأل�ان ب�صيطة.
 üللمحجب���ات، غطاء راأ�س اأبي����س اأو باأل�ان اأ�صا�صية 

داكنة اأو معتدلة، متنا�صق مع املالب�س.

üقمي�س او كنزة بالل�ن الفاحت.
üبنطل�ن داكن.

üنتاأكد من ان ن�صع القمي�س حتت البنطل�ن.
üجاكيت غري ر�صمية.

üحذاء جلدي.

1 - ال�صعر نظيف، م�صذب، م�صفف ومرتب

2 - االأظافر مرتبة ونظيفة

3 - املالب�س نظيفة ومك�ية ومقا�صها مالئم )ينبغي اأال تك�ن وا�صعة اأو �صيقة جدًا(

4 - العطر ذو رائحة خفيفة جدًا

5 - نتفادى االأطعمة التي ترتك رائحة يف الفم، ونتجّنب روائح التبغ والكح�ل والقه�ة

6 - تفادي املبالغة بارتداء املج�هرات واالأك�ص�ص�ارات، فلنبقيها ب�صيطة وحمافظة

7 - تفادي االأل�ان ال�صارخة والفاقعة
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مالحظات:
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مالحظات:
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مالحظات:



التغيرات الجسدية والنفسية
في مرحلة الشباب 

»عرف��ة �ل��ذ�ت هي �أم كل معرف��ة، �أما �أنا فعل��ي �أن �أعرف 

ذ�تي . و�أعرفها متامًا. و�أعرفها بتفا�صيلها ومعاملها ودقائقها 

وذر�تها«. 

جرب�ن خليل جرب�ن

النافذة الثالثة:
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تطل هذه �لنافذة على �أربعة رو�فد من �صاأنها �أن تعالج مو�صوع »�لتغري�ت �لنف�صية و�جل�صدية 

يف مرحلة �ل�صباب«:

ü �لر�فد �لأول : �لتغري�ت �جل�صدية - لل�صبان و�ل�صابات
 ü �لر�فد �لثاين : �لتغري�ت �لنف�صية يف مرحلة �لبلوغ

ü �لر�فد �لثالث : �صورة �جل�صد و�لثقة بالنف�س
ü �لر�فد �لر�بع : حب �ل�صباب

مقدمة 

يت�س���من العي�ش ال�سحي خيارات يومية �سحية و�س���لوكيات ومواقف ذكية وايجابية، ومن الأمور التي علينا التعرف 

ات التي تطراأ عليه مع مرور الزمن، حيث اأننا ميكن اأن نتكيف مع هذه التغريات  اإليها »ج�سدنا« الذي نعي�ش فيه والتغريرّ

بطريقة اإيجابية ت�سون �سحتنا النف�سية والبدنية. 

عندم���ا نب���داأ بالتعرف على ج�س���دنا ونتفهم عنا�س���ره الرائعة واملعقدة، نت�س���جع للعناية باأج�س���امنا واحلفاظ على 

�سحتنا، والأهم من ذلك، اأن نحب اأنف�سنا.
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ما هو �لبلوغ؟

ما هي �لتغري�ت �جل�صدية �لتى يختربها �لفتيان خالل فرتة �لبلوغ؟

الرافد االول: التغيرات الجسدية - للشبان والشابات

عادة ما يبلغ الفتيان بني �سن 12-15 �سنة، ويختلف �سن البلوغ من �سخ�ش لآخر، اإذ يكرب الفتيان ب�سرعات خمتلفة 

وهذا اأمر طبيعي:

• يكربج�سم الفتيان وي�ستمر بالنمو، فتكربع�سالتهم وتقوى وتتو�سع اأكتافهم ويزيد طولهم.  

• يتغري �سكل الوجه والفك؛ ي�سبح الأنف اأكرث بروزا كما ان اجلبني ي�سبح اأعلى.  

•  يبداأ ال�س���عر بالظهور على الوجه )الذقن واأعلى ال�سفة(، حول الأع�ساء التنا�سلية وحتت الإبطني وال�سدر   

والظهر.

•  يتغري ال�سوت ب�سبب زيادة يف حجم احللق؛ وي�سبح ال�سوت اأعمق تدريجيًا، ويربز يف احللق نتوء )ي�سمى   

تفاحة اآدم(.

• يزيد التعرق حيث تبداأ الغدد يف اإفراز العرق حتت الإبطني ويف املناطق احلميمة.   

)�نتباه: التعرق هو ال�سبب الرئي�سي لظهور رائحة كريهة يف هذه املناطق من اجل�سم(.

• تتن�سط الغدد وتبداأ بافراز الزيوت، مما ي�سبب حب ال�سباب.  

•  يزيد حجم الع�سو الذكري، وبعد عام يزيد حجم اخل�سيتني و يبداآن باإنتاج ال�سائل املنوي.  

• الحتالم او ال�ستنوام، حيث يحدث اإنزال لل�سائل املنوي )غالبًا اأثناء النوم(  

• تكتمل عملية النمو بني �سن 18-21 �سنة.  

م���ع ق���رب انتهاء مرحلة الطفولة يخترب الفتيان والفتيات العديد من التغريات اجل�س���دية والنف�س���ية، علمًا باأن هذه 

التغريات هي جزء طبيعي و�سحي من منو الن�سان نحو مرحلة البلوغ.

 

ات ج�س���دية ونف�سية ي�سل من خاللها الإن�سان اإىل الن�سوج اجلن�سي وي�سبح  �لبلوغ هو عملية طبيعية تت�س���من تغريرّ

ق���ادرًا عل���ى الإجن���اب. البلوغ ينتج عن اإ�س���ارات هرمونية م���ن الدماغ اإىل الغدد التنا�س���لية: املباي�ش عن���د الفتيات، 

واخل�سيتني عند الفتيان .

لأن تكوين كل �س���خ�ش يختلف عن غريه، قد يختلف العمر الذي ن�س���ل فيها اإىل مرحلة البلوغ. الكثري منا رمبا قد 

اخترب هذه التغريات اأو ما زال يختربها، كما اأننا قد ن�سهد هذه التغريات مع اإخواننا واأخواتنا واأطفالنا.
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�لنظاف�����ة �ل�صخ�صي���ة عن����د مرحل���ة

�لبل���وغ عن��د �لفتي��ان:

ما هي �لتغري�ت �جل�صدية �لتى تختربها �لفتيات خالل فرتة �لبلوغ؟

1 - ال�ستحمام اليومي

2 - ال�ستحمام اأو الغ�سيل بعد كل قذف اأو احتالم 

3 -  احلفاظ على النظافة ب�سكل عام للمناطق احلميمة 

وغ�سلها بعد كل زيارة للحمام.

4 -  غ�سل حتت الإبطني وا�س���تخدام مزيل العرق ب�سكل 

يومي ومتكرر.

5 - تغيري املالب�ش الداخلية ب�سكل يومي.

يب���داأ البل���وغ عادة عند للفتيات بني 10-14 �س���نة، وقد يختلف �س���ن البل���وغ مع اختالف تكوين الفتي���ات وهذا اأمر 

طبيعي:

• مع حلول �سن البلوغ، تبداأ الفتاة بالنمو ب�سكل اأ�سرع حيث ت�سبح اأطول قامة.  

•   يزي���د حج���م احلو�ش والأرداف ف�س���ال عن زيادة يف الأن�س���جة الدهنية التي ترتك���ز يف منطقة الأرداف   

)حتدث هذه التغريات لتح�سري اجل�سم للحمل والولدة لحقًا(.

• يعترب حدوث احلي�ش لأول مرة اإ�سارة للبلوغ عند الفتاة  

•  يزيد التعرق حيث تبداأ الغدد يف اإفراز العرق حتت الإبطني ويف املناطق احلميمة.  

• )�نتباه: التعرق هو ال�سبب الرئي�سي لظهور رائحة كريهة يف هذه املناطق من اجل�سم(.  

•  زيادة يف الإفرازات املهبلية؛ مما قد ي�سبب رطوبة على املالب�ش الداخلية.  

• تنمو الأع�ساء التنا�سلية الداخلية واخلارجية  

• تنمو الثديني وتربز احللمة؛ قد يكون هناك بع�ش الأمل يف منطقة الثدي.  

• يبداأ ال�سعر يف النمو حتت الإبطني ويف منطقة الأع�ساء التنا�سلية.  

• تتن�سط م�سام اجللد يف الفرازات الدهنية، ويف بع�ش الأحيان تت�سبب بحب ال�سباب.  
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�لدورة �ل�صهرية و�حلي�س:

احلي�ش )وي�سمى اأي�سًا الطمث اأو العادة ال�سهرية( هو جزء من الدورة ال�سهرية 

•  الدورة ال�سهرية هي دورة زمنية معدلها 28 يوما )قد تختلف من 25 -35 يوما( متر فيها الفتاة بتغريات   

هرمونية وع�سوية عرب مراحل خمتلفة. يف احلالت العادية، تتكرر الدورة بانتظام حتى �سن 48-52 )ما 

يعرف ب�سن الأمان(. 

• من اأبرز املراحل خالل الدورة ال�سهرية:  

• اخل�سوبة والإبا�سة وهي املرحلة التي يح�سل خاللها احلمل،   

•  احلي�ش اأي املرحلة التي تتخل�ش فيها الفتاة من غ�ساء الأن�سجة والأوعية الذي يتكون داخل الرحم خالل   

الدورة )وي�سمى دم احلي�ش(

• تبداأ الدورة ال�سهرية مع بداية احلي�ش وتنتهي يف اليوم الذي ي�سبق احلي�ش القادم.   

• احلي�ش هو عملية اخراج »الدم« من الرحم اىل خارج اجل�سم عن طريق املهبل  

• ي�ستمر احلي�ش لب�سعة اأيام )3-5 اأيام( وقد ي�ستمر ملدة 8-10 اأيام، وهذا اختالف طبيعي.  

مثال عن �لدورة �ل�صهرية:
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ما هي �لعو�ر�س �ل�صابقة للحي�س؟

كيف ميكننا �لتعامل مع �لتقل�صات يف �ملعدة؟

�لنظافة �ل�صخ�صية عند مرحلة �لبلوغ عند 

�لفتيات:

تها بني فتاة اأو اإمراأة واأخرى، وقد   تظهر عادة خالل الأ�س���بوع ال�س���ابق للحي�ش، و تختلف ب�س���فاتها وحدرّ

تت�سمن:

• تغريات يف املزاج قبل واأثناء فرتة احلي�ش، مبا يف ذلك امليل اإىل ال�سجار مع النا�ش  

• امليل اإىل الع�سبية و�سرعة التاأثر  

• امل يف منطقة ا�سفل الظهر  

• �سداع يف الراأ�ش  

• اأمل يف البطن واملعدة )املغ�ش والنفخة(  

• تورم واأمل يف الثديني   

** قد تخترب الفتيات والن�ساء بع�ش اأو كل العوار�ش اأو قد ل تخترب اأي منها، وهذا اختالف طبيعي.

1 - فرك اأ�سفل البطن باليد حتى ت�سبح حارة.

2 - و�سع كي�ش ماء �ساخن على منطقة المل.

3 - القيام ببع�ش الن�ساطات البدنية اخلفيفة، ل �سيما تلك التي تعزز ع�سالت البطن.

4 - �سرب ال�سوائل الدافئة.

5 - تناول دواء مهدئ لالأمل بعد ا�ست�سارة الطبيب.

خالل هذه الفرتة من التغيريات اجل�سدية، يحتاج املراهقون اإىل احل�سول على الكثري من النوم، وتطوير 

عادات �سحية جيدة مثل ممار�سة الريا�سة، الأكل ال�سحي، والنظافة ال�سخ�سية اجليدة.

1 - ال�ستحمام اليومي.

2 - التغذية ال�سحية و�سرب ال�سوائل.

3 -  املحافظة على نظافة املنطقة التنا�سلية خالل 

التنظيف باملاء من المام اإىل اخللف.

4 -  تغي���ري الفوط الن�س���ائية بانتظ���ام خالل فرتة 

احلي�ش )ابقاء الفوطة الن�س���ائية لفرتة طويلة 

ت�سبب رائحة كريهة ورطوبة(.

5 -  غ�س���ل اليدي���ن قب���ل وبع���د ا�س���تخدام الفوطة 

الن�سائية.
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نعترب فرتة �ملر�هقة و�ل�صباب فرتة حما�صية ممتعة و لي�س فرتة قلق و�حباط، فمن خاللها 

تتطور �لأمور �لتالية:

ات عاطفية ونف�سية اأي�سًا. وهي ناجتة  ات اجل�س���دية، مير املراهقون خالل مرحلة البلوغ بتغريرّ بالإ�س���افة اإىل التغريرّ

عن التغريات الهرمونية يف اجل�سم بال�سافة اإىل التاأثريات املجتمعية التي ترافق هذه املرحلة. لذلك، فاإن دعم الأهل 

والأ�سرة للمراهقني بغاية الأهمية لتفادي ال�سعور بالنزعاج والتوتر. فالتغريات اجل�سدية والنمو ال�سريع قد يوؤدي اإىل 

اإرتباك عند ال�سباب، خا�سًة عندما ل نفهم الأ�سباب وراء هذه التغريات ون�سعر باأننا غري قادرين على التحكم بها.

وقد يخترب املراهقون يف الكثري من الحيان تقلبات يف املزاج، في�سعرون يوما بالإيجابية والتفائل، ويف اليوم التايل 

تنعك�ش هذه امل�ساعر في�سعرون بال�سغط والحباط. لكن ل دعي للقلق، فهذه التقلبات هي طبيعية متامًا، وتعترب جزئًا 

من مرحلة البلوغ، واإحاطة املراهقني باملحبة والتفهم والتوا�سل ت�ساعد يف ت�سجيع الإيجابية، والثقة وال�سعور بالر�سا.

ال�سخ�سية. بامل�سوؤولية  • الإح�سا�ش 
الأخرين. جتاه  بامل�سوؤولية  والإح�سا�ش  املبادرات  • اأخذ 

والت�سامن. القيادة  بروح  والتمتع  جمموعات  اإىل  • الإن�سمام 
والتح�سني. التغيري  يف  • الرغبة 

وفنية. اأدبية،  فكرية،  ميول  • ظهور 
اجلارية. والإجتماعية  والريا�سية  ال�سيا�سية  الأحداث  ومناق�سة  الأخبار  ومتابعة  • الف�سول 

الرافد الثاني: التغيرات النفسية في مرحلة البلوغ
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وقد ترتبط وتتاأثر �لتغري�ت �لعاطفية و�لنف�صية مبا يلي:

يف ح��ال ز�دت �ل�ص��غوط علين��ا و�ص��عرنا بالتوتر، نق��وم ببع�س �لت�ص��رفات �لتي ت�ص��اعدنا على 

�ل�صرتخاء، مثل:

تقلب �ملز�ج

�صعف �لثقة
يف �لنف�س

�لرغبات �جلن�صية

�ل�صغوط

�لهوية

�مل�صتقبل

قر�ر�ت معقدة

�لرتباك

•  ن���زاع داخل���ي ناجت ع���ن الرغبة يف اتباع الأ�س���دقاء ويف نف�ش الوق���ت حماولة احرتام 
لطة الوالدين اأو ال�سُّ

الذات • اكت�ساف 
الأ�سرة من  اأهم  الأ�سدقاء  • ي�سبح 

باإ�ستقالل لل�سعور  الوالدين  �سلطة  من  • التحرر 

املجهول( )اأو  امل�ستقبل  من  واخلوف  • القلق 

الهل على  التكال  اأو  ال�ستقاللية  يف  الرغبة  بني  • ال�سراع 

احلياة يف  القرارات  اتخاذ  ال�سعب  من  • ي�سبح 

والت�سرفات املظهر  جتاه  �سلبية  م�ساعر  • منو 

ب�سرعة تتغري  وامل�ساعر  • املواقف 
الخر احلني  يف  احلزن  او  وبالغ�سب  حني،  يف  بال�سعادة  • ال�سعور 

الخر اجلن�ش  نحو  اجلذب  م�ساعر  تطوير  • بدء 
بالعالقات التفكري  يف  • البدء 

1 - تهدئة انف�سنا عن طريق التنف�ش العميق والبطيء )قد ن�ستعني باملو�سيقى اأو الأ�سوات املريحة(

2 - عندما نهداأ، نحدد اأ�سباب التوتر

3 - نتخيل كيفية معاجلة �سبب التوتر بطريقة اإيجابية ونت�سور انف�سنا ونحن نعالج الأ�سباب.

4 - نت�سور �سعورنا بعد النتهاء من املهمة، ونهنئ اأنف�سنا على جناحنا يف التعامل مع التوتر

5 - نعيد التمرين يف عقلنا مرارا وتكرارا حتى ن�سعر بالراحة والثقة
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بع�س �ل�صطر�بات �لنف�صية و�لعقلية �لتي قد ت�صيب �ل�صباب:

�إذً�، كيف نت�صرف �إذ� و�جهتنا �أي من �ل�صطر�بات �لنف�صية �أو �لعقلية؟

خالل مرحلة �ل�ص��باب ويف بع�س �حلالت �أو �لظروف �خلا�ص��ة، ميكن �ن يتكون لدينا �إ�ص��طر�بات نف�ص��ية �أو 

عقلية ل ُتعرف �أ�صبابها ولكنها ترتبط بعو�مل بيولوجية ونف�صية، وبيئية  معقدة ومنها:

•  �لكتئاب: وهو حالة تت�س���م بخلل يف املزاج، من عوار�س���ه: احلزن وانعدام الأمل، البكاء، خ�سارة اأو زيادة   

مفاجئة يف الوزن، ع�سبية وعالقات م�سطربة، تغري يف النوم، تعب، اأفكار انتحارية. 

•  ��ص��طر�بات �لأكل: وهو حالة تت�س���م بت�سرفات غذائية خطرية وحادة  مثل الأنورك�سيا اأي فقدان ال�سهية   

الع�س���بي املرتاف���ق م���ع نق�ش حاد يف ال���وزن واخلوف من اإعادة اكت�س���ابه،  والبوليميا اأي ال�س���ره املر�س���ي 

الذي يت�س���م بنوبات متواترة من الإفراط يف الطعام يتبعه ت�س���رفات لتفريغ الطعام )كالتقيوؤ اأو ا�س���تخدام 

امل�سهالت(

•  �لف�ص��ام )�ص��كيزوفرينيا(:  وه���و مر�ش دماغي يت�س���م بحالة ذهاني���ة  متيل للبعد عن الواقع والهلو�س���ة   

والوهام وعدم التناغم مع النفعالت. من عوار�س���ه الهلو�س���ة )ك�س���ماع الأ�س���وات( والأوهام )املعتقدات 

اخلاطئ���ة( والبارانوي���ا )العتقاد باأن النا�ش �س���دنا اأو تخطط لأذيتنا( وت�س���رفات يعتربها معظم النا�ش 

»غريبة«.

َنعلم وُنعلن �أن علم �لنف�س و�لطب �لنف�ص��ي قد تطّور� يف زمننا حيث يتم معاجلة �أي ��ص��طر�ب نف�ص��ي �أو عقلي 

بالعالج �لنف�صي �أو�ل�صلوكي �أو�لدو�ئي )�أو دمج �أكرث من نوع للعالج(، لذلك:

•  نلجاأ اإىل ا�ست�س���ارة الخت�سا�سيني يف حال �س���عرنا باأي من العوار�ش املذكورة اأو غريها مما يوؤثرّر يف اأدائنا   

الدرا�سي او العملي اأو يف عالقاتنا مع النا�ش واملجتمع

• نلتزم بالعالج ونواظب على متابعته مع الخت�سا�سيني   

•  ل منيز اأو ن�سايق الأ�سخا�ش الذين ميرون با�سطرابات نف�سية فهم بحاجة اإىل حمبتنا ووقوفنا بجانبهم ول   

نلقي عليهم اللوم كالقول »�سد حالك« اأو »ملاذا �سمحت لنف�سك اأن ت�سل لهذه املرحلة«...

•  يف حال التفكري باإيذاء اأنف�س���نا اأو من حولنا، نتوا�سل مبا�سرة ودون تاأخري مع الخت�سا�سيني النف�سيني واإن   

مل يكن ذلك ممكنًا، نلجاأ اإىل ق�سم الطوارئ يف اأقرب م�ست�سفى. 
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ني لأن  الثقة بالنف�ش هي قدرتنا على تقدير اأنف�سنا و�سعورنا بالقيمة عند الأخرين. الثقة بالنف�ش وتقدير الذات مهمَّ

ال�سعور اجليد ميكن اأن يوؤثر على ت�سرفاتنا وبالتايل على �سحتنا النف�سية.

ال�س���خا�ش ذوي الثقة العالية بالنف�ش يعرفون اأنف�س���هم ب�سكل جيد. انهم ا�س���خا�ش واقعيون ويكونون �سداقات مع 

اأقرانه���م وعادة ما ي�س���عرون مبزيد من التحكم يف حياتهم ويعرفون نقاط القوة وال�س���عف لديهم ويعملون للتح�س���ني 

الدائم واملتوا�سل. 

الرافد الثالث: صورة الجسد والثقة بالنفس
ما نعني بالثقة بالنف�س؟

ما هي �صورة �جل�صد؟

ما هي �لعو�مل �لتي توؤثرعلى �لثقة بالنف�س ؟

ن�صائح لتح�صني �صورة �جل�صد:

بالتغريات. املليئة  النمو  ومرحلة  البلوغ  • �سن 
والفالم. الإعالم  • و�سائل 

املجتمع. وثقافة  واملدر�سة  • العائلة 

�س���ورة اجل�س���د هي كيفية ت�سورنا جل�سدنا، وت�س���ورنا جلاذبيتنا ولنظرة النا�ش اإلينا. تتعلق �سورة اجل�سد يف الكثري 

من الأحيان بالثقة بالنف�ش. مع العلم اأن ت�سورنا لأج�سادنا يتطور وينمو مع تقدمنا يف العمر. فهناك عوامل عدة توؤثر 

�سلبا اأو اإيجابًا على ثقتنا بنف�سنا، مما قد اأن يوؤدي اىل الرتكيز على عيوبنا والتغا�سي عن اليجابيات اجلميلة. 

عندما نتعلم كيفية قبول وتقدير اأج�سادنا ن�سبح اأكرث قوًة ونك�سب ثقة عالية بالنف�ش.  

1 -  نعرتف اأن ج�س���منا هو ملكنا، بغ�ش النظر عن �سكله اأو حجمه، نقول 

»هذه اأنا« اأو »هذا اأنا«.

2 -  نح���دد بطريق���ة واقعي���ة اخل�س���ائ�ش التى م���ن املمك���ن تغيريها او 

حت�سينها واخل�سائ�ش التي ل ميكن تغيريها.

3 -  اإذا كان هناك اأ�س���ياء معين���ة بحاجة اإىل تغي���ري وبامكاننا تغيريها، 

نخو�ش هذا التغيري من خالل حتديد اأهداف لنف�سنا.

4 -  عندما ن�سمع تعليقات �سلبية داخلية، ل نعيدها يف تفكرينا بل نعتربها 

م�سكلة املعلرّق ولي�ست م�سكلتنا.

5 -   نحاول بناء ثقتنا بالنف�ش واحرتامنا الذاتي عن طريق اإعطاء انف�سنا 

»ثالث جمامالت كل يوم«.
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الرافد الرابع: حب الشباب
ما هو حب �ل�صباب؟

ما هي �لروؤو�س �ل�صود�ء؟

حب ال�س���باب هو نوع من الطفح اجللدي الذي يوؤثر على كل من البنني والبنات مع بداية املراهقة وخالل فرتة ال�س���باب، 

وعادة ما يظهر يف �س���كل احلبوب احلمراء. يظهر حب ال�س���باب على اجللد حيث اخلاليا وامل�س���ام الدهنية، مثل الوجه، 

ات الهرمونية زيادة يف اإفرازات هذه اخلاليا وامل�سام الدهنية، مما قد يوؤدي  الكتفني وال�س���در والفخذين. ت�سبب التغريرّ

اإىل حب ال�سباب.

حب ال�سباب والبثور تظهر على اجللد كنتيجة طبيعية لج�سادنا املتنامية واملتغرية، ولكننا، قد ن�سبح غري مرتاحني مع 

مظهر جلدنا، فنجرب عدة اأنواع من العالجات للتخل�ش من هذه البقع.  

واجلدير بالذكر اأن اهم الطرق للتعامل مع هذه احلبوب هي تطوير وممار�سة عادات النظافة ال�سخ�سية اجليدة. علمًا 

اأن ح���ب ال�س���باب ع���ادة ما يختفي مع مرور الوقت، وي�س���بح اأقل تكاثرا عندما نتعدى مرحلة ال�س���باب الأوىل وندخل يف 

مرحلة الر�سد.

•  عن���د الو�س���ول اإىل مرحل���ة البل���وغ، تزيد الإف���رازات الدهنية يف اجللد ب�س���بب الزيادة يف م�س���تويات الهرمونات 
التنا�سلية واجلن�سية. عندما ت�سد هذه الإفرازات امل�سام يف اجللد، تتكون الروؤو�ش ال�سوداء.

للدخول اىل اجلرح  الفر�سة  البكرتيا  توؤدي اىل خد�ش اجللد، وهنات�ستغل  ال�سوداء قد  الروؤو�ش  اإزالة هذه  •  حماولة 
والنت�سار مما يزيد احلبوب والبقع.

•  انت�س���ار البكترييا على اخلدو�ش يف اجللد ميكن اأن ت�س���بب التهابات، وهي تظهر على �س���كل بثور حمراء ميكن اأن 
ت�ستمر لتتحول يف وقت لحق اإىل ندوب.
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 مفاهيم خاطئة حول حب �ل�صباب:

ال�س���رية وحب  العادة  •  ل توج���د �س���لة بني ممار�س���ة 
ال�سباب اأو البثور.

لي�ش معديا كما قد يظن  ال�س���باب يف حد ذاته  •  حب 
البع����ش. وم���ع ذل���ك، اإذا التهبت الروؤو�ش ال�س���وداء، 

ميك���ن اأن تنتق���ل اجلراثي���م الت���ي �س���ببت اللته���اب 

اىل �س���خ�ش اآخر ع���ن طريق الت�س���ال املبا�س���ر، اأو 

مب�ساركة املنا�سف.

•   ل توج���د عالق���ة بني تن���اول احللويات واملك�س���رات 
)مث���ل الل���وز اوالبن���دق( واحل�س���ول على البث���ور اأو 

وجود انت�سار حب ال�سباب.

كيف نتفادى حب �ل�صباب و�لروؤو�س �ل�صود�ء؟

• غ�سل اليدين باملاء وال�سابون قبل غ�سل الوجه  

• ا�ستخدام مرطب للوجه ينا�سب نوع ب�سرتنا  

ر الوجه مرة يف ال�سبوع )ح�سب ب�سرتنا( • ا�ستخدام مق�سرّ  

• اإزالة م�ستح�سرات التجميل واملكياج قبل النوم  

ِه • تفادي مل�ش الوجه وحكرّ  

• غ�سل املالاآت واأغطية الو�سادات ا�سبوعيا  

• البتعاد عن ال�سم�ش  

• الريا�سة والغذاء ال�سليم مع تفادي املاأكولت ال�سريعة والدهنية  

• ا�ستخدام م�ستح�سرات ومراهم وقائية / عالجية  بعد ا�ست�سارة الأخ�سائيني  
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مالحظات:
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مالحظات:



الصحة اإلنجابية واألمومة المأمونة

»الأم هي كل �شيء يف هذه احلياة، هي التعزية يف احلزن، 

والرج��اء يف الياأ���س، والق��وة يف ال�شعف، ه��ي ينبوع احلنو 

والراأفة وال�شفقة والغفران«. 

جربان خليل جربان

النافذة الرابعة:
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تطّل هذه النافذة على اأربعة روافد من �شاأنها اأن تعالج مو�شوع »ال�شحة الجنابية والأمومة 

املاأمونة«:

ü الرافد الأول : ال�شّحة الجنابّية ما هي؟
 ü الرافد الثاين : تنظيم ال�شرة

ü الرافد الثالث : العنف املبني على النوع الجتماعي
ü الرافد الرابع : اللتهابات املنقولة جن�شيًا

مقدمة 

عندما ن�ص���بح على ا�ص���تعداد للبدء يف تكوين عائلة، من املهم اأن ندرك اأننا اأحرار يف القيام باختياراتنا اخلا�ص���ة 

حول متى نريد الزواج واالجناب وحجم العائلة التى نريدها وذلك باالتفاق مع �صريكنا اأو �صريكتنا. 

ولك���ن قبل اأن ناأخذ القرار بتكوين اأ�ص���رة ينبغي اأن نعرتف بقدراتنا وامكانياتن���ا يف اجناب روح جديدة اىل عاملنا. 

ان ق���رار االإجن���اب يعود للزوجني وهو متبادل بينهما.  احرتام ق���رارات الطرف االآخر مهم جدًا يف تطوير زواج ناجح 

وعالقة �صحية وناجحة. يجب اأن تتم املوافقة بني الطرفني قبل كل �صيئ! 

كما نعلم باأن اأي عالقة ج�ص���دية بني ال�ص���ريكني يجب اأن تكون اآمنة ومتبادلة وذلك للتمتع بعالقة اأ�صا�ص���ها ال�صدق 

واالهتمام واحلب، وملنع امل�صاكل بني الطرفني التي تت�صمن العدائية و اال�صطرابات واالأمرا�ض املتناقلة.  

اإن اإ�صت�ص���ارة العاملني ال�صحي���ني االخت�صا�صيني  ي�صاعدنا على مناق�صة خياراتنا لتنظيم االأ�صرة واالأ�صاليب االآمنة 

الإقامة عالقة مميزة وناجحة.
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 ما هي ال�شحة الجنابية؟

الرافد االول: الصّحة االنجابّية ما هي؟

مفهوم ال�شحة الجنابية وا�شع ومتعدد الفروع وهو ي�شمل:

•��بل���وغ حالة من العافية البدنية والعاطفية واالجتماعية، مما يخول احلفاظ على وحماية اجلهاز التنا�صلي   

لكل من الذكور واالإناث يف جميع مراحل احلياة )من الوالدة حتى الكهولة(.

•��ق���درة النا�ض على التمتع بحي���اة جن�صية اآمنه ومر�صية �صمن اإطار القي���م االجتماعية والقوانني املطبقة،   

باال�صافة اىل العوامل النف�صية والثقافية واالجتماعية التي حتيط بهم.

•��ق���درة االأف���راد على اإجناب االأطف���ال، وحريتهم يف اتخاذ الق���راريف تاأ�صي�ض عائلة، وع���دد االطفال الذي   

يريدونه.

•��احلق لكل من الرجال والن�صاء يف التعرف على وا�صتخدام اأ�صاليب تنظيم االأ�صرة التي يختارونها والتي ال   

تتعار�ض مع اأي قوانني.

•��احل���ق يف احل�ص���ول على خدمات ال�صح���ة االإجنابية املالئمة التي متكن امل���راأة خلو�ض جتربة حمل اآمنة   

و�صليمة وم�صاعدة الزوجني يف حتقيق اف�صل فر�ض الإجناب اأطفال اأ�صحاء وُمعافني.

م���ن املهم جلميع االأف���راد، وخا�صة ال�صباب، التعرف عن �صحتهم االإجنابية واجلن�صية. هذه املعرفة �صوف ت�صاعدنا 

عل���ى اتخاذ الق���رارات االآمنة فيما يتعل���ق باحلمل واإجناب االأطف���ال، واحل�صول على اأمومة ماأمون���ة. و�صوف متنحنا 

الفر�ص���ة لفه���م انف�صنا واجلن�ض االآخ���ر بطريقة اف�صل. تربز اأي�صا اأهمية هذه املعرف���ة حلماية انف�صنا من العديد من 

االأمرا�ض املنقولة جن�صيًا.

ال�صحة االإجنابية لي�صت جمرد خدمات طبية نح�صل عليها من العيادة اأو امل�صت�صفى، فهي تت�صمن املعرفة واملواقف 

وال�صلوكيات التي حتمي الفرد واالأ�صرة واملجتمع من م�صاكل �صحية واجتماعية متنوعة، مما يجعلنا جاهزين لال�صتمتاع 

بحياة �صعيدة ووافرة.
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الرافد الثاني: تنظيم االسرة

م���ن حق الرجل واملراأة التع���رف على وا�صتخدام اأ�صاليب تنظيم االأ�صرة بطريقة اآمن���ة يختارونها معًا، على اأن تكون 

فعالة ومقبولة اجتماعيًا ومتكنهم من التخطيط لتكوين اأ�صرة �صحية.

ان التع���رف عل���ى و�صائل تنظيم االأ�ص���رة العديدة ي�صاعد الزوجني على اجناب الع���دد املنا�صب من االأطفال يف اإطار 

زمني منا�صب لظروفهم. هناك العديد من االأ�صاليب لتنظيم االأ�صرة تختلف بفعاليتها و�صهولة ا�صتخدامها.

  ما هي فوائد تنظيم الأ�شرة؟

ت�شاعد و�شائل تنظيم الأ�شرة يف:

•�التخفيف من تعر�ض املراأة للم�صاكل ال�صحية نتيجة احلمل والوالدات املتكررة واملتقاربة.  

•�التخفيف من تعر�ض املراأة لالإجها�ض.  

•�التخفيف من اإمكانية االإ�صابة مبر�ض �صوء التغذية، وفقر الدم، والنزف.  

•��تعزي���ز ق���درة الوالدين عل���ى توفري االإحتياج���ات الالزمة لالأ�ص���رة، واإعطاء كل االأطف���ال حقهم كاماًل يف   

الرعاية واالإهتمام.

•�تعزيز قدرة االأب على توفري حياة اأف�صل لبناته واأبنائه، والتعّرف مل�صاكلهم واإحتياجاتهم.   

•��اإنقاذ حياة اجلنني وجتنب تعّر�صه لالإجها�ض عن طريق املباعدة بني فرتات احلمل )�صنتني على االأقل بني   

احلمل واالآخر(.

يف ح���ال ال���زواج املبكر ميكن اأن يتف���ق الزوجان على اإ�صتخدام و�صائل تنظيم االأ�ص���رة  لتاأخري اإجناب االأطفال حتى 

تكون الزوجة جاهزة الإعالة االأ�صرة ب�صورة جيدة.
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ما هي الو�شائل املعروفة لتنظيم ال�شرة؟

الو�شائل الكيماوية:

هي و�صيلة �صهلة اال�صتخدام، ذات فعالية عالية ويتم ا�صتخدامها ب�صكل منتظم. 

ه���ذه احلبوب حتتوي على هرمونات معينة، ويت���م اخذها بعد ا�صت�صارة طبيب)ة( 

ن�صائي يحدد للزوجني طريق���ة اال�صتعمال. هناك مفهوم خاطئ حول تاأثري حبوب 

من���ع احلمل على خ�صوبة امل���راأة، فاأنها ال ت�صبب اجلفاف يف املهبل اأو املبي�ض على 

االإطالق وال توؤثر على قدرة املراأة على االإجناب بعد التوقف عنها.

ت�صتخدمه���ا املراأة قبل اجلماع، وال ينبغي تنظيفها اأو اإزالتها ملدة ثماين �صاعات 

عل���ى االأق���ل بعد املجامعة للتاأكد م���ن اأن الكرمي قد اباد جمي���ع احليوانات املنوية. 

ه���ذ الطريقة لديها فعالية حمدودة، لذلك م���ن امل�صتح�صن ا�صتخدامها اىل جانب 

و�صيلة اخرى ملنع احلمل كالواقي الذكري.

ت�صتخ���دم اأثن���اء املجامع���ة. فعالية هذه التحامي���ل لي�صت عالي���ة اإذا ا�صتخدمت 

لوحدها، لزيادة فعاليتها، ين�صح باإ�صتخدامها اإىل جانب و�صيلة اأخرى ملنع احلمل 

كالوقي الذكري.

هي عبارة عن حقن هرمونية ذات فعالية عالية يف منع احلمل.

 •��انه���ا امنة لالإ�صتعمال حتى اأثناء الر�صاعة، وميكن اأن ت�صتخدمها املراأة التي 

جتاوزت 35 اإىل  45 �صنة.

 •��بع���د التوقف عن ا�صتعمالها قد يتاأخر احلم���ل ملدة 4 اأ�صهر تقريبًا حتى يزول 

مفعولها يف اجل�صم.

 •���تاأخذ الزوجة حقنة مرة كل ثالثة اأ�صهر، اأما بالن�صبة لالأم التي ولدت حديثًا 

فيجب اأن توؤخذ اأول حقنة بعد 6 ا�صابيع من الوالدة ومن ثم كل ثالثة اأ�صهر. 

حبوب منع احلمل

حقن منع احلمل

الكرميات

التحاميل
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الو�شائل املوؤقتة:

الو�شائل الدائمة:

يحمي من االأمرا�ض املنقولة جن�صيًا وهو غ�صاء اأو غطاء م�صنوع من املطاط يتم 

و�صعه على الع�صو الذك���ري منذ بداية االنت�صاب حتى ما بعد القذف واالن�صحاب 

الكامل من ع�صو املراأة

املهبل. دخول  من  املنوي  ال�صائل  مينع  •�اإنه 
فقط.  واحدة  ملرة  •�ي�صتخدم 
اال�صتخدام. بعد  رميه  •�يجب 

احلمل. منع  على  ي�صاعد  ال�صحيح،  بال�صكل  ا�صتخدم  •�اإذا 

يو�صع داخل مهبل للمراأة قبل اجلماع مبا�صرة اأو قبل ب�صع �صاعات. من االأف�صل 

ا�صتخدامه مع مرهم اأو مزّلق مبيد للمنّي. ي�صاعد على منع احلمل ويحمي الرجل 

.)HIV( واملراأة من االلتهابات املنقولة جن�صيًا، مبا يف ذلك فريو�ض نق�ض املناعة

اأداة �صغ���رية ورفيع���ة )قيا�صه���ا بني 6 و 7 �ص���م( تو�صع يف رحم امل���راأة من قبل 

اخت�صا�صي���ني طبيني بع���د حتديد ما اإذا كانت هذه الو�صيل���ة منا�صبة لهذه احلالة 

املحددة. ويو�صع اللولب:

 •�اأثناء فرتة احلي�ض

 •�خالل االأ�صبوع اخلام�ض بعد الوالدة

 •�خالل ال�صهر الثالث بعد الوالدة القي�صرية

 •�خالل االأ�صبوع الثالث بعد االإجها�ض

ي�صاع���د اللولب على منع احلمل ولكن���ه ال يحمي �صد االلتهابات املنقولة جن�صيًا. 

ميكن اإزالة اللولب من قبل طبيب يف اأي وقت التى تف�صلها املراأة،  ويف�صل ان يكون 

يف االأيام االأوىل من احلي�ض.

هي و�صيلة دائما بالن�صبة للرجل

•��امن���ة وب�صيط���ة تتم خالل دقائق قليلة يف العيادة اأو امل�صت�صفى وحتت تاأثري 
خمدر مو�صعي.

20 جمامعة يح�صل فيها  بعد  اأو  العملية  اأ�صهر من  بعد ثالثة  •��يبداأ مفعولها 
قذف.

العملية. بعد  االأوىل  الفرتة  خالل  احلمل  ملنع  اأخرى  و�صيلة  اإ�صتعمال  •�يجب 
االأحوال معظم  يف  جانبية  عوار�ض  اأو  م�صاعفات  لها  •�لي�ض 

اجلن�صية. القدرة  اأو  الرغبة  على  توؤثر  ال  الو�صيلة  •�هذه 
اأنهم ال يرغبان باالإجناب جمددًا قبل القيام بهذه  •��يجب اأن يتاأكد الزوجان 

العملية.  

قطع القناة الناقلة عند الرجال

اللولب

الواقي الن�شائي

الواقي الذكري
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الو�شائل الطبيعية

ربط الأنابيب عند املراأة

وه���ي عبارة عن االإمتناع عن املجامعة خالل مرحلة االإبا�صة للمراأة وهي الفرتة 

حي���ث تكون البوي�صة م�صتعدةلالخ�صاب. ال توج���د اأي اآثار جانبية لهذا االأ�صلوب؛ 

ومع ذلك، فعاليتها حمدودة جدًا وال ميكن اعتمادها لدى الكثري من الن�صاء.

ه���ي و�صيلة دائمًا بالن�صب���ة للمراأة، تتم من خالل عملي���ة جراحية جترى يف 

امل�صت�صفى، وال تتطلب عادة البقاء يف امل�صت�صفى اأكرث من يوم واحد.

معظم االأحوال. يف  جانبية  عوار�ض  اأو  م�صاعفات  لها  •�لي�ض 
اجلن�صية. القدرة  اأو  الرغبة  على  توؤثر  ال  الو�صيلة  •�هذه 

•��يج���ب اأن يتاأك���د الزوجان اأنهم ال يرغبان باالإجناب جمددًا قبل القيام 
بهذه العملية

حيث يقوم الزوج ب�صحب الع�صو الذكري من املهبل  خالل املجمعة وقبل القذف 

)لكي يتم القذف خارج املهبل(. وهذه و�صيلة حمدودة الفعالية.

الر�صاع���ة الطبيعية قد حتم���ي االأم من احلمل خا�صة مع غياب احلي�ض يف هذه 

الف���رتة. ولكنها طريقة حمدودة الفعالية فم���ن امل�صتح�صن اأن يعتمد الزوجان على 

و�صائل منع حمل اإ�صافية.

الر�شاعة الطبيعية

الن�شحاب

العد

هيا بنا نتكلم عن خياراتكم 

لتنظيم الأ�شرة...

ين�شح مبراجعة الطبيب قبل اإتخاذ قرار اإ�شتخدام اأية و�شيلة من هذه الو�شائل
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معلومات �شريعة ت�شاعدنا يف اختيار الو�شيلة املنا�شبة:

الو�شيلة/ اخل�شائ�س

حبوب

منع

احلمل

حقن منع

احلمل

الكرميات

التحاميل

الواقي 

الن�شائي

الواقي 

الذكري

اللولب

ربط 

النابيب

قطع

الوعاء

الناقل

عند

الرجل

العد

الر�شاعة

الطبيعية

الرجلالإن�شحاب

الرجل

الرجل

املراأة

اأماكن توافرها ن�شبة فعاليتها

من ي�شتخدمها

املراأة اأم

الرجل؟

موؤقتة

اأو

دائمة

موؤقتة
املراكز ال�شحية، 

امل�شتو�شفات، ال�شيدليات

املراكز ال�شحية، 

امل�شتو�شفات، ال�شيدليات

املراكز ال�شحية، 

امل�شتو�شفات، عيادات 

الأطباء

عملية جراحية جترى يف 

امل�شت�شفى

عملية جراحية جترى يف 

عيادة الطبيب

اإجراء فردي

اإجراء فردي

اإجراء فردي

عيادات الأطباء

ال�شيدليات

بع�س ال�شيدليات

بع�س ال�شيدليات

موؤقتة

موؤقتة

موؤقتة

موؤقتة

موؤقتة

موؤقتة

موؤقتة

دائمة

دائمة

موؤقتة

حمدودة جدًاموؤقتة

حمدودة جدًا

حمدودة جدًا

حمدودة 

٪100-98

٪90-80

٪100-98

٪95

٪90

٪65

٪99

٪100-95

حتمي من

اللتهابات

املنقولة

جن�شيًا

كال

كال

كال

كال

كال

كال

كال

كال

كال

نعم

نعم

نعم

املراأة

املراأة

املراأة

املراأة

املراأة

املراأة

املراأة

املراأة
الو�شائل

الطبيعية

الو�شائل

الدائمة

الو�شائل

املوؤقتة

الو�شائل

الكيماوية
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ما هو التحر�س؟

للتحر�س تاأثريات خمتلفة يحتمل اأن تختربها ال�شحية:

ما هي الأنواع املختلفة للتحر�س؟

الرافد الثالت: العنف المبني على النوع االجتماعي

التحر����ض يت�صم���ن اأعمال العنف التي ت�صمل الرجال والن�صاء، حي���ث ُي�صتهدف الفرد مبا�صرًة  وبالرغم عنه بطريقة 

ج�صدية اأو جن�صية اأو عاطفية بطريقة موؤذية.غالبًا ما ينبع التحر�ض من عالقات القوة غري املتوازنة بني الرجل واملراأة 

وي�صم���ل االأذى العاطفي واجل�صدي واجلن�صي والنف�صي. الن�صاء هم ع���ادة ال�صحايا ل�صتى اأنواع التحر�ض وتزيد حاالت 

التحر����ض خا�صة يف اوقات عدم اال�صتقرار مث���ل احلروب والكوارث وحاالت النزوح. والتحر�ض ال يهدد املراأة فقط، بل 

يوؤثر على املجتمع ككل، لذلك علينا اأن نبذل جهودا مت�صامنة خللق بيئة حتمي اأفراد املجتمع وال �صيما اأمهاتنا واأخواتنا 

وبناتنا و�صديقاتنا، حيث ميكننا جميعا ان نعي�ض دون اخل�صية على �صالمتنا و�صالمة من نحب.

انتباه:

اأثبتت الدرا�صات اأن الن�صاء تتعر�صن للتحر�ض بغ�ض النظر عن 

لبا�صهن ومظهرن اخلارجي

حت�صل عادة يف ال�صوارع من قبل الغرباء وتكون ذات طابع جن�صي.

حت�ص���ل بني االأ�صق���اء واالأ�صدقاء، واأف���راد االأ�صرة واالأزواج )ميك���ن اأن يكون له 

طابع جن�صي(.

ميك���ن اأن ين�صاأ التحر�ض اجل�صدي مع التحر�ض اللفظ���ي والتنمري بني االأ�صدقاء 

واالأ�صقاء، اأفراد االأ�صرة واالأزواج )ومنه العنف املنزيل(.

املقاربة اجلن�صية امل�صتمرة وغري املرغوب فيها، ومن املمكن اأن تن�صاأ مع التحر�ض 

اللفظي وقد تتخذ طابع ج�صدي لي�صمل االعتداء اجلن�صي.

ه���و االنتهاك اجلن�صي واجل�صدي والعاطفي الكامل للف���رد، حيث يتغلب املعتدي 

على ال�صحية ب�صكل كامل. ميكن اأن يرتكبها الغرباء، او اأفراد االأ�صرة واالأ�صدقاء، 

وميكن ان يتم حتى يف اإطار الزواج.

التحر�س اللفظي )التلطي�س(

التحر�س اجل�شدي

التحر�س اجلن�شي

الغت�شاب

التحر�س اللفظي والتنمري

)�شمن عالقات �شخ�شية(

االجتماعي. واالنعزال  والقلق  االكتئاب،  النف�صية:  •�املعاناة 
االنتحارية. واملحاوالت  االأفكار  وحتى  واالكتئاب  الذات،  ولوم  والقلق،  باخلوف  تت�صم  والتي  النف�صية  •�ال�صدمة 

املتنوعة.  النف�صية  واال�صطرابات  ال�صدمة  بعد  ما  •��ا�صطرابات 
موت(. اأو  دائم  عطب  اإىل  توؤدي  )وقد  املختلفة  اجل�صدية  واال�صابات  اجل�صدية  •�ال�صدمة 
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ماذا نفعل اإن كنا نتعر�س لتحر�س من �شخ�س نعرفه )اأ�شدقاء، اأقرباء، الزوج اأو الزوجة(

•�بداية علينا اأن ندرك اأننا ال ن�صتحق هذه املعاملة واأننا ل�صنا ال�صبب  

•�نتحدث اإىل �صخ�ض نثق به وال نخفي املو�صوع  

•�نعرف اننا ل�صنا وحدنا وهناك دائما �صخ�ض ميكنه امل�صاعدة  

•�ن�صعى للح�صول على م�صاعدة وحماية املنظمات )اأنظر اإىل اآخر هذا الدليل(   

•��اذا كن���ا نع���رف اأ�صخا�ض يعانون من التعني���ف، ن�صاعدهم من خالل التحدث اإليه���م وت�صجيعهم على طلب   

احلماية وامل�صاعدة القانونية وغريها

ن�شائح حلماية انف�شنا عند ال�شري يف ال�شارع

•�من�صي يف املناطق ذات اإنارة جيدة  

•�نتجنب امل�صي وحدنا، ونطلب مرافقة �صديق/ة  

•�نتجنب �صلك الزواريب ال�صيقة ون�صلك الطرق الرئي�صية حيث يوجد جمموعات اأكرب من النا�ض   

•�نبقي هاتفنا قريب منا ولكن ال نلهي انف�صنا به اأو نت�صتمع اإىل املو�صيقى اأثناء امل�صي  

•�نركز ب�صرنا و�صمعنا على حميطنا   

•�ننظر اإىل االأمام مبا�صرة، ون�صري بثقة وبراأ�ض مرفوع   

•��ان كان هناك من يتبعنا، ال نواجههم بل نحاول الدخول اإىل حمل جتاري اأو بناء ماأهول ونطلب امل�صاعدة اأو   

املرافقة

•��اإذا تعر�صن���ا لهج���وم ، ن�صتخدم �صوتنا ك�صالح، ال نخاف من الرك�ض بعيدًا اأوال�صراخ باأعلى �صوتنا جلذب   

انتباه النا�ض، كما من املفيد و�صع وعاء اأو كي�ض فيه م�صحوق احلّر نرميه على وجه املعتدي.
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الرافد الرابع: االلتهابات المنقولة جنسيًا
ما هي الإلتهابات املنقولة جن�شيًا؟

بع�س انواع الإلتهابات املنقولة جن�شيًا: 

بع�س عوار�س الإلتهابات املنقولة جن�شيًا: 

االإلتهابات املنقولة جن�صيًا هي العدوى التي تنتقل من �صخ�ض م�صاب اإىل �صخ�ض غري م�صاب عن طريق االت�صال 

اجلن�صي اأواحتكاك االأع�صاء التنا�صلية اأو اجلماع. تنتقل هذه العدوى اي�صا من االأم احلامل امل�صابة اإىل طفلها قبل اأو 

اأثناء الوالدة، اأو من خالل عمليات نقل الدم، اأو من خالل االأدوات اجلراحية امللوثة و�صفرات احلالقة واالإبر الطبية.

م�صارك���ة االغرا�ض ال�صخ�صية مثل املنا�ص���ف، وال�صرير، واملالب�ض الداخلية مع �صخ�ض م�صاب ميكن اأي�صا ان تنقل 

بع�ض اأنواع العدوى اىل �صخ�ض غري م�صاب.

الب�صرية/االإيدز املناعة  نق�ض  •�فريو�ض 
»ب« الكبد  •�التهاب 

•�الهرب�ض
•�الكالميديا

•�الثاآليل
•�ال�صيالن

العانة •�قمل 
•�الرتيكومونا�ض 

الن���اجت عن عدوى  الته���اب احلو�ض  •��مر����ض 
منقولة جن�صيًا

تختل���ف عوار����ض وعالمات االإ�صاب���ة بهذه االأمرا����ض. بع�صها م�صرتك ب���ني االأمرا�ض، وبع�صه���ا يختلف ح�صب نوع 

الع���دوى واالإلته���اب. يف كثري من االأحيان تظهر عوار�ض عند الرجال اأكرث من الن�صاء. وقد يكون املر�ض »�صامتًا« اأي ال 

ُيظهر عوار�ض اإال بعد وقت طويل.

عند الرجالعند الن�شاء

اإعتيادي غري  قيحي  •�اإفراز 
التبول اأوعند  القذف  عند  •�اأمل 

املجامعة عند  •�اأمل 
الذكري الع�صو  يف  •�اإحمرار 

التنا�صلية   االأع�صاء  على  ثاآليل  اأو  نتوءات  اأو  •�قروح 

كريهة رائحة  دون  اأو  مع  اإعتيادي  غري  مهبلي  •�اإفراز 
البطن من  ال�صفلي  الق�صم  يف  •�اأمل 

التبول عند  •�اأمل 
اجلن�صي  االإت�صال  خالل  املهبل  يف  •�اأمل 

اخلارجية. التنا�صلية  االأع�صاء  على  احمرار  اأو  •�حكاك 
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يف حال مالحظة اأي من هذه الأعرا�س من ال�شروري اأن:

فر�صة اأقرب  يف  طبيب)ة(  •�ن�صت�صري 
االأطباء ي�صفه  الذي  بالعالج  •�نلتزم 

طبيب)ة( ا�صت�صارة  منه/منها  والطلب  اجلن�صي  ال�صريك  •�اإعالم 
الذكري الواقي  اإ�صتعمال  اأو  اجلن�ض  ممار�صة  عن  •�االإمتناع 

يتم ت�شخي�س معظم الإلتهابات والأمرا�س املنقولة جن�شيًا يف مراحل متاأخرة نتيجة نق�س الوعي ال�شحي 

واخل��وف واخلج��ل يف جمتمعنا. ولك��ن التاأخر يف اإ�شت�ش��ارة اأو اإهمال العالج ي��وؤدي اإىل م�شاعفات وم�شاكل 

�شحية خطرية:

عند الرجالعند الن�شاء

•�العقم
واالأع�صاب القلب  �صرايني  على  •�التاأثري 

اأحيانًا •�الوفاة 

التلقائي •�االإجها�ض 
الرحم خارج  •�احلمل 

•�العقم
بال�صيدا  م�صابة  اأم  من  للمولود  العدوى  •�اإنتقال 

الرحم  عنق  •��صرطان 
اأحيانًا •�الوفاة 
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فريو�س نق�س املناعة الب�شرية/الإيدز اأو ال�شيدا

ما هو؟

ينتقل فريو�س نق�س املناعة الب�شرية فقط عن طريق:

اإن نق����ض املناع���ة الب�صرية اأو ما ُيعرف باالإي���دز اأو ال�صيدا هو مر�ض منقول جن�صيا. وهو ن���اجت عن فريو�ض ينت�صرعن 

طري���ق �صوائل اجل�صم  فيوؤثر على خاليا معين���ة من جهاز املناعة يف اجل�صم. مع مرور الوقت، ميكن اأن يدمر فريو�ض 

نق����ض املناع���ة هذه اخلاليا حي���ث ال ميكن حماربة االلتهاب���ات واالأمرا�ض.  عندها، تتح���ول االإ�صابة بفريو�ض نق�ض 

املناعة الب�صرية اىل ما ي�صمى ال�صيدا او االإيدز.

ق���د مت���ر عدة �صنني كي تظهر عوار�ض االإ�صاب���ة به، ولكن الفريو�ض قادر على التكاث���ر واالإنتقال من �صخ�ض اإىل اآخر 

ط���وال هذه املدة. لذلك ال ن�صتطي���ع معرفة االأ�صخا�ض امل�صابني باالعتماد على املظهر اخلارجي والت�صرفات واحلالة 

ال�صحية الظاهرية!

تبادل ال�شوائل 

املنوية او املهبلية 

عربالت�شال 

اجلن�شي )املهبلي اأو 

ال�شرجي(

من الأم اإىل الطفل: 

احلمل والولدة، 

والر�شاعة 

الطبيعية

نقل دم ملّوث 

بالفريو�س، اأو 

تبادل اإبر اأو اأدوات 

حاّدة اأخرى ملّوثة 

بالفريو�س
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عوار�س فريو�س نق�س املناعة الب�شرية/الإيدز:

ü ال�صعف ال�صديد
ü ال�صعور امل�صتمر بالتعب وعدم القدرة على العمل

ü ارتفاع يف درجة حرارة اجل�صم والتعرق اأثناء الليل

كيف ميكننا ان نحمي انف�شنا من انتقال فريو�س نق�س املناعة وغريه من الإلتهابات املنقولة جن�شيًا؟

ü االمتناع عن ممار�صة اجلن�ض
ü  ممار�صة اجلن�ض االآمن )با�صتخدام الواقي الذكري وغريه من و�صائل منع احلمل(

ü االإخال�ض املتبادل بني ال�صريكني غري امل�صابني )عدم وجود �صركاء متعددين(
ü االتفاق بني الزوجني حول اهمية الوقاية واحلماية وامل�صارحة

ü  اإخب���ار ال�صري���ك اإذا كنا م�صابني لكي يتمكنوا من احل�صول على العالج عند احلاجة له، وللوقاية من اإعادة 
انتقال املر�ض 

ü عند مالحظة اي عوار�ض، نذهب اىل الطبيب فورا للح�صول على اختبار مبكر ملنع تطور املر�ض
ü االإمتناع عن اإ�صتخدام اأو م�صاركة احلقن واالأدوات احلادة غري املعقمة او ا�صتخدامها اكرث من مرة

ü التاأكد من تعقيم املعدات الطبية
ü التاأكد من �صالمة الدم املنقول

ü  اإجراء الفحو�صات اخلا�صة بعدوى االإلتهابات املنقولة جن�صيًا قبل الزواج للتاأكد من �صالمة ال�صريك  وتفاديًا 
الإلتقاط العدوى

اإ�شاعات ومفاهيم خاطئة حول عدوى نق�س املناعة الب�شرية:

ý  التواجد يف نف�س املكان مع �شخ�س م�شاب يعر�شني لالإ�شابة: ال ينتقل الفريو�ض يف الهواء وال امل�صافحة 
وال ا�صتخدام اأدوات الطعام اأو املقاعد اأو املاكينات الريا�صية...

ý  كل م�ش��اب بفريو�س نق�س املناعة الب�شرية معر�س للموت قريبًا: اإن التطور احلا�صل يف جمال معاجلة 
امل�صابني بهذا الفريو�ض يعطي فر�صة للم�صابني بعي�ض حياة مثمرة وطويلة

ý  ينتقل هذا الفريو�س بوا�شطة احل�شرات والربغ�س: اأثبتت الدرا�صات اأن احل�صرات ال تنقل فريو�ض نق�ض 
املناعة من �صخ�ض اإىل اآخر كما اأن الفريو�ض ميوت بعد فرتة ق�صرية داخل ج�صم احل�صرة.

ý  ي�شيب مر�س نق�س املناعة الب�شرية الأ�شخا�س املثليني فقط: حوايل 16% من الرجال و78% من الن�صاء 
امل�صاب���ني لي�صوا من املثليني. وال عالقة للميول اجلن�صي باالإ�صابة بل اإىل الت�صرفات والقرارات غري املنا�صبة 

التي يقوم بها خمتلف النا�ض.

ý  ميكنن��ا معرف��ة امل�شابني من خ��الل هيئتهم ومظهرهم اخلارجي: قد ال تظه���ر اأي عالمات على امل�صاب 
القادر على نقل العدوى اإىل غريه.

ý  ا�شتخ��دام و�شائ��ل منع احلمل يحمي من الإ�شابة: يعترب ا�صتخدام الواق���ي الذكري والواقي الن�صائي من 
ال�صلوكي���ات اجلي���دة للحماية من عدوى نق�ض املناعة الب�صرية ولك���ن احلبوب واحلقن والعمليات وغريها من 

و�صائل منع احلمل ال توفر اأي نوع من احلماية من هذا الفريو�ض اأو غريه من االأمرا�ض املنقولة جن�صيًا

ý  علين��ا البتع��اد عن وعزل امل�شابني بفريو���س نق�س املناعة الب�شرية: واحلقيق���ة اأنه علينا اأن ندعمهم 
ونقف اإىل جانبهم واأال ن�صعرهم بالعار اأو نل�صق بهم و�صمات العار والتمييز.
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مالحظات:
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مالحظات:



مواد اإلدمان والمخدرات 

»ان احلف��اظ عل��ى �س��حة اجل�س��د ه��و واج��ب علين��ا ... 

فبدونها ال ن�ستطيع احلفاظ على عقول قوية و�سافية«.

بودا

النافذة الخامسة:
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 تطّل هذه النافذة على ثالثة روافد من �ساأنها اأن تعالج مو�سوع »مواد االإدمان واملخدرات«:

ü الرافد االأول : الدخان والتبغ
 ü الرافد الثاين : الكحول

ü الرافد الثالث : املخدرات واالأدوية

مقدمة 

كلم���� نتقدم يف ال�ش���ن نتعر�ض للعديد من الت�أثريات الإيج�بية وال�ش���لبية ب�ش���كل يومي. يف بع����ض الأحي�ن ت�أتي هذه 

الت�أثريات من الأ�شدق�ء اأو اأفراد الأ�شرة اأو حتى الغرب�ء.

العتي�د على التدخني و�شرب الكحول واملخدرات من الت�أثريات ال�شلبية التي قد تواجهن� يف مراحل معينة يف حي�تن� 

ول �شيم� يف ال�شنوات الأوىل من املراهقة وحتى مرحلة ال�شب�ب. ميكنن� اأن نتعر�ض ل�شغوط�ت ترغيبية بهدف »جتربة« 

هذه املواد بطريقة مب��شرة اأوغري مب��شرة مق�بل ك�شب الأ�شدق�ء، التغلب على امللل، اأو للتع�مل مع ال�شغط والتوتر.

اكت�ش����ب مه�رات التع�مل مع هذه ال�ش���غوط�ت وكيفية رف�ش���ه� بثقة وقول »ل« مهم جدًا للخطو يف الطريق ال�شحي 

وال�ش���حيح )راج���ع الن�فذة الأوىل(. من املهم اي�ش���ً� ان نتع���رف على انواع املواد التى قد ُتعر�ض علين� ونكت�ش���ف معً� 

اآث�ره� على �شحتن� اجل�شدية والنف�شية. 

رن� لن�شبح قدوة اإيج�بية لأقرانن� واأ�شدق�ئن�  ّكُنن� من املعلوم�ت �شوف ي�ش�عدن� يف اتخ�ذ قرارات واعية كم� يح�شّ تمَ

واإخوانن� الأ�شغر �شّنً�، وملج�أً لهم عندم� تدعو احل�جة.

مالحظة: من املواد التي يتم تداوله� بني ال�شب�ب حديثً�، الأدوية العالجية التي يتم ا�شتخدامه� 

لغ�ي�ت ل تت ِب�شلة لال�شتخدام الطبي والعلمي لهذه املواد. 

ومنه� اأدوية ال�شع�ل )�شيمو( واملنّوم�ت واملهدئ�ت ومزيالت الأمل )ترام�دول، ف�ليوم، مورفني( 

واأدوية الأمرا�ض النف�شية )بنزك�شول، امفيت�مني(

 

والعديد منه� يوؤدي اإىل الإدم�ن وينتج عن ا�شتعم�له اآث�ر تهدد ال�شالمة واحلي�ة.

التف��شيل حول هذه الأدوية املتعددة لي�شت مذكورة يف هذا الدليل ب�شبب ت�شعب�ته� الكثرية ولكن 

علين� اأن نعلم اأن خطورة تع�طي هذه »احلبوب« توازي خم�طر ا�ش���تخدام املخدرات غري الق�نونية 

وقد تكون اأخطر يف بع�ض احل�لت.
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هناك طريقتان لتنف�س وتن�سق الدخان:

ما هي اأ�سباب التدخني؟

الرافد االول: الدخان والتبغ

التدخني هو عملية تت�شمن احرتاق التبغ وتن�شق الدخ�ن ال�ش�در عن هذا الحرتاق. النيكوتني هو املكون الكيم�وي 

الرئي�ش���ي يف التبغ. هن�ك اأ�ش����ليب وو�ش����ئل خمتلفة لتدخني التبغ، منه�: ال�ش���ج�ئر، ال�ش���يج�ر، الغليون، والرنجيلة؛ 

وميكن للتبغ ان مي�شغ اي�شً� ولكن هذه املم�ر�شة غري �ش�ئعة يف جمتمع�تن�.

املب��شر. • التدخني 
•  التدخ���ني غري املب��ش���ر الذي يح�ش���ل عندم� نك���ون ب�لقرب من 

�شخ�ض يدخن.

النارجيلة )االأرجيلة(

•  نفخ���ة اأو �ش���حبة واحدة من الرنجيل���ة تع����د مبقدار تدخني 
4 �سجائر.

اإنتق�ل انت�ش����رالعديد من  •  م�ش����ركة الرنجيلة ق���د توؤدي اإىل 
الأمرا�ض التنف�شية.

•  التعبريعن الن�ش���وج والعتق�د ب�أنه يجعلن� اأكرث ج�ذبية 
وت�أثريا على الآخرين

املدخنني والأ�شدق�ء  • الأهل 
الوزن لإنق��ض  و�شيلة  التدخني  • اعتب�ر 

الك�م���ل عند  اأو ع���دم الن�ش���ج�م  •  ال�ش���عور ب�لخت���الف 
التواجد بني املدخنني

الرتكيز على  وامل�ش�عدة  التوتر  • لتخفيف 
املنخف�ض  و�شعره�  ال�شج�ئر  على  احل�شول  • �شهولة 
وال�شج�ئر للتدخني  تروج  التي  والإعالن�ت  • الإعالم 

تطبيقه� يف  الته�ون  اأو  القوانني  • غي�ب 
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املحتويات الكيماوية لل�سيجارة:

غاز الوالعة

وقودال�سواريخ

مزيل طالءاالأظافر

مبيداحل�سرات

اأ�سيد البطاريات

الدهان

�سبغة ال�سعر

الفورمول )مادة ت�ستخدم يف التحنيط(

منظف الأر�سية املنازل

�سم الفئران

النفتالني

اال�سمنت

الزفت
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تاأثريات التبغ )ال�سيجارة والنارجيلة( على اجل�سم وال�سحة:

تاأثريات التبغ على ال�سلوك والت�سرف:

الدماغ

ويحد  ال�ش���رايني،  يقل�ض  • النيكوتني 
م���ن كمي���ة الدم الت���ي ت�ش���ل اإىل الدم�غ 

وتوؤثرعلى وظ�ئفه�.

الفم واحلنجرة

• هن�ك خطر لالإ�ش�بة ب�شرط�ن 
ال�شف�ه، الفم، اأو احلنجرة.

الرئتني

و�شرط�ن  رئ��وي��ة  اإل��ت��ه���ب���ت   •
الرئة

ال�������رئ�������وي  ال�������ن�������ف��������خ   •
Emphysema

اجلهاز التنا�سلي

اأثن�ء احلمل  التبغ  • ا�ش���تخدام 
اأك�ش���يد  لأول  اجلن���ني  يعر����ض 

الأك�ش���جني  م���ن  ويقل���ل  الكرب���ون 

الذي ي�شله.

الطف���ل  يول���د  اأن  ميك���ن   •
ب�ك���رًا، ب���وزن ن�ق�ض، وق���د يع�ين 

م���ن م�ش����كل يف الرتكي���ز والنم���و 

م�شتقباًل.

القلب والدم

ال��ق��ل��ب  ي�����ش��ط��ر   •
ل��ل��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل اأ���ش��رع 

ي�شيق  النيكوتني  لأن 

ال�������ش���راي���ني ف��ن�����ش���ب 

نتيجة  القلب  ب�أمرا�ض 

لذلك.

دم  ي��ح��ت��������������وي   •
املدخنني على ن�شبة اأقل 

مق�رنة  الأك�شجني  من 

بدم غري املدخنني.

النيكوت���ني م����دة مدمنة. املدخنون اللذي���ن لي�ض لديهم النيكوتني يف جمرى دمهم ي�ش���عرون ب�لتوت���ر والقلق. لذلك 

يحت�جون اىل التدخني ليح�شلوا على جرعتهم من النيكوتني وال ي�شبح التع�مل معهم �شعب.
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فوائد االإقالع عن التدخني تبداأ يف غ�سون دقائق بعد تدخني اخر �سيجارة:

كيف ميكن املدخن التوقف عن التدخني؟

ب�أمرا����ض  الإ�ش����بة  احتم����ل 

القلب ا�ش���بح ن�ش���ف احتم�ل 

ال�شخ�ض املدخن

خف����ض مع���دل النب�ض 

يف اجل�شم

الإ�ش����بة  اإحتم����ل  ü  ينخف����ض 
بنوبة قلبية

ü تتح�شن فع�لية الرئتني

خف�ض م�شتوى اأول اأك�شيد الكربون يف الدم اىل املعدل 

الطبيعي.

ا�شبوع�ن اىل 

ثالثة ا�شهر

بعد �شنة

بعد

20 دقيقة

بعد

12�ش�عة

**نقطة البداية**
التوقف عن التدخني

التدخني عن  لالقالع  ح��شم  قرار  • اتخ�ذ 
جديدة. ري��شة  ومم�ر�شة  جديد  غذائي  نظ�م  • اعتم�د 

الإدم�ن تخطي  على  ت�ش�عد  التي  النيكوتني  علكة  اأو  ل�شقة  •  ا�شتخدام 
ال�شحية للمراكز  الت�بعة  الإقالع  برامج  اىل  • الن�شم�م 
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تاأثريات الكحول على اجل�سم وال�سحة:

الرافد الثاني: الكحول

اخلمر )اأو الكحول او امل�س��روب( هو�ش���راب يحتوي على م�دة الإيث�نول الكحولية بن�شبة ترتاوح ع�دة م� بني 3 و %60  

وهو من املخدرات املهدئة التي تبطئ وتعطل عمل الدم�غ واجل�شم.

الدماغ

تدف���ق  م���ن  الكح���ول  يخف����ض   •
الأوك�شجني اإىل الدم�غ.

تت�أث���ر  دم�غي���ة  منطق���ة  اأول   •
ب�لكحول هي ه���ي تلك التي تتحكم 

ق���رارات  اتخ����ذ  عل���ى  ب�لق���درة 

�شليمة.

التوازن. يف  • �شعف 
احلوا�ض. •  تخدير 

• احتم�ل قتل بع�ض خالي� الدم�غ.
الدم�غ، مم�  • يبط�أ عمل 
دق����ت  ب���طء  اإىل  ي���وؤدي 

التنف�ض  القل���ب، ومع���دل 

واله�شم.  

اأو  الوع���ي  فق���دان   •
الوف�ة.

العيون

ي�ش���عف  العيون، مم�  • ارتخ����ء 
القدرة على الرتكيز.

الرئتني

ال��ت��ن��ف�����ض  ت�������ش���ري���ع   •
)اجلرع�ت القليلة(

ال���ت���ن���ف�������ض  اإب�������ط��������ء   •
)اجلرع�ت الكبرية(

اجلهاز اله�سمي

• يت�أذى اجله�ز اله�شمي ب�أكمله، 
وامل���ريء  احلل���ق  ذل���ك  يف  مب���� 

واملعدة، والأمع�ء والبنكري��ض.

•  ميكن اأن ي�شبب التقيوؤ، وقرحة 
املعدة، وال�شرط�ن.

• يت����أذى الكب���د؛ وُتقت���ل خالي�ه 
)ف�شل الكبد(.

اجلهاز التنا�سلي

• ي�شل الكحول مب��شرة من الأم اإىل 
اجلن���ني خ���الل جم���رى الدم. �ش���رب 

الكح���ول ميك���ن اأن ي�ش���بب ت�ش���وه�ت 

خلقية.

الع�سل

وتتحلل الع�شالت  • ت�شعف 

القلب

• ي�شعف ع�شلة القلب، مم� يقلل 
من �ش���خ الدم داخل وخ�رج القلب 

وي���وؤدي اىل تغي���ريات خط���رية يف 

نب�ش�ت القلب.

الدم �شغط  • ارتف�ع 
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الرافد الثالث: المخدرات واألدوية

املخدرات هي اأي م�دة كيمي�ئية ب�مك�نه� تغيري الطريقة التي يعمل به� العقل اأو اجل�ش���م. من املمكن ان تكون بع�ض 

املخدرات اأدوية طبية. ميكن اأن تكون الأدوية الطبّية مفيدة عندم� ت�ش���تخدم ب�ش���كل �ش���حيح، ولكن اأي خمدر، مب� يف 

ذلك الأدوية الطبية التي ُي�ش�ء ا�شتخدامه�، ي�شر اأجهزة اجل�شم ووظ�ئفه. 

املخ���درات ميك���ن ان ت�ش���رع اأو تبطئ اأنظمة العمل يف اجل�ش���م. املخدرات الت���ي توؤثر على الدم����غ ميكن ان تغري يف 

م�ش�عر واأفك�ر وتوازن املتع�طي.

ا�ش����ءة ا�ش���تخدام املخدرات والأدوية الطبية ميكن اأن توؤذي اجل�ش���م والعقل بعدة طرق، لذلك الدواء الوحيد الذي 

ينبغي اأن ي�خذه ال�شب�ب هو الدواء الذي يحدده طبيب وب�جلرع�ت املن��شبة.

الكوكايني هو من�ش���ط ي�ش���رع وظ�ئف اجل�شم. وهو عب�رة عن هو م�ش���حوق اأبي�ض، غ�لبً� م� يكون خمتلطً� مع غريه 

من املكون�ت. الطريقة الأكرث �ش���يوعً� ل�ش���تخدام الكوك�يني هو ا�شتن�ش����ق امل�ش���حوق عرب الآنف. يف بع�ض الأحي�ن يتم 

خلط الكوك�يني مع ال�ش�ئل ويحقن يف الأوردة.  كم� ميكن اأن يتم ا�شتن�ش�قه  بعد حرقه مع غريه من املواد الكيمي�ئية. 

هن�ك اأي�ش���ً� نوع من الكوك�يني الذي ي�ش���به �شخور �شغرية بنية اللون  )يعرف بحجر الب�ز(، وع�دًة يدخن يف غليون 

�شغري.

يعترب �شراء و بيع اأي نوع من الكوك�يني خم�لفً� للق�نون. 

االأنواع املختلفة للمخدرات واآثارها

الكوكايني
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االنف واحلنجرة

اأن  ميكن  الكوك�يني  ا�شتن�ش�ق   •
امل�شتمر  الآن���ف  ب�ن�شداد  ي�شبب 

الآن��ف  يف  تخدير  اىل  ب�ل�ش�فة 

واحلنجرة.

اجليوب  يف  الأغ�شية  ت��دم��ري   •
النفية.

اأخرى  وم�ش�كل  خطري  نزيف   •
يف املمرات الأنفية.

يف  ال��ه��وائ��ي  ال�شعب  ال��ت��ه���ب   •
اأو  ال�شوت،  يف  بّحة  الرئة، 

فقدان ت�م لل�شوت.

تاأثريات الكوكايني على اجل�سم وال�سحة:

تاأثريات الكوكايني على ال�سلوك والت�سرف:

العيون

اأحد  من  هو  العني  بوؤبوؤة  • تو�شع 
الآث�ر اجل�نبّية ال�ش�ئعة.

الرئتني

وا�ش����بتهم�  الرئت���ني  • تت�ش���رر 
ب�للته�ب�ت 

اجلهاز التنا�سلي

ي���وؤدي ا�ش���تخدامه اأثن����ء احلمل اإىل 

ولدة طفل مدمن مع م�ش�كل ج�شدية، 

عقلية، وع�طفية.

القلب والدم

انتظ�م  عدم  اأو  • ت�ش���رع 
وارتف����ع  القل���ب  دق����ت 

�ش���غط ال���دم، مم���� ق���د 

يوؤدي اىل تعطل القلب.

الدموية  ال���دورة  • توقف 
وحدوث نوبة قلبية واملوت 

املف�جئ.

اجلهاز اله�سمي

اجل�شم يف  ال�شديد  • اجلف�ف 
املعدة يف  وا�شطراب�ت  • اآلم 

ال�شهية • فقدان 
ع���ن  الن�ج���م  التغذي���ة  �ش���وء   •

الع�دات الغذائية ال�شيئة.

الدماغ واجلهاز الع�سبي

الذاكرة،  ال�شداع وفقدان  • ي�ش���بب 
وم�ش�كل يف الرتكيز.

اإىل  ي���وؤدي  املزم���ن  ال�ش���تخدام   •
الهلو�شة والأرق.

• القلق
والرتكيز التفكري  يف  وم�ش�كل  العظمة،  وجنون  الأوه�م  املزاج،  • تقلب 

ال�شيطرة عن  اخل�رج  ال�شديد  • العنف 
النتح�ر اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  الذي  احل�د،  • الكتئ�ب 

ب�لكوك�يني اإل  �شيء  بكل  الهتم�م  • فقدان 
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الهريوين

تاأثريات الهريوين على ال�سلوك والت�سرف:

الهريوي��ن هو عب�رة عن م�ش���حوق اأبي�ض اأو بني منتج من 

زه���رة اخل�ش���خ��ض او الفي���ون وه���و خمدر مدم���ن جدًا. 

يوؤخذ ع�دة من خالل احلقن.

الدماغ

• الرق
للمخدر �شديدة  • رغبة 

العيون

العني  بوؤبوؤة  • تقل�ض 
دامعة • عيون 

اجللد حكة  جلدية/  • اأمرا�ض 

القلب والرئتني

بطيء • تنف�ض 
واختاللت • ت�شنج�ت 

• غيبوبة
القلب يف  • الته�ب�ت 

الرئتني • ازدح�م 
امل��������وت  احت��م���������ل   •

املف�جيء

اجلهاز اله�سمي

• ا�شه�ل
املعدة يف  • ت�شنج�ت 

• رجفة
• التعرق
• الغثي�ن

• التقيوؤ
•  �ش���وء التغذي���ة نتيج���ة عدم 

القدرة على تن�ول الطع�م

اجلهاز التنا�سلي

الهريوين  ت�ش���تخدم  اللواتي  • الإن�ث 
اأثن����ء احلم���ل ميكن اأن ت�ش���بب بولدة 

مبكرة، مولود ميت، او مولود مدمن.  

• اكتئ�ب
• النع��ض 

املخدرات من  اأخرى  جرعة  على  احل�شول  للم�شتخدم  ميكن  ل  عندم�  والقلق  ب�لي�أ�ض  • ال�شعور 
والغ�شب الطبع  بحده  م�شحوبة  ال�شخ�شية  يف  • تغريات 

تاأثري الهريوين على اجل�سم وال�سحة:
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احل�سي�س )املاريجوانا(

تاأثريات احل�سي�س على اجل�سم وال�سحة:

���ر من نبتة القنب. ويتم حت�شريه للتع�طي من خالل �شحق وخلط اوراق  واأغ�ش�ن وبذور  �شّ احل�س��ي�س م�دة خمدرة حُتمَ

ه���ذه النبت���ة. يدخن ع�دة ك�ش���ج�ئر ملفوفة، واأحي�ن���ً� يدخن يف غليون اأو ي���وؤكل مع الطع�م. ومن ن�حي���ة اأخرى قد يتم 

ت�شنيعه على �شكل م�دة لزجة يتم جتفيفه� وت�شكيله� على هيئة كتل �شغرية لال�شتخدام بوا�شطة غليون.

ميكن للح�ش���ي�ض اأن يعمل كمن�ش���ط ب�شبب ت�شريع �ش���رب�ت القلب كم� يعمل كمخدر، ب�ش���بب اإبط�ء وظ�ئف الدم�غ. كم� 

يوؤدي اإىل الهلو�شة )روؤية اأو �شم�ع اأ�شي�ء لي�شت واقعية(.

الرئتني

اأخرى  واأج���زاء  الرئتني،  • ي�ش���ر 
وال���دورة  التنف����ض  نظ����م  م���ن 

الدموية.

اأن ي�شبب �شرط�ن الرئة. • ميكن 

القلب

ي�شبب  وقد  القلب،  دق�ت  • ي�شرع 
الم يف ال�شدر وم�ش�كل يف القلب.

الدماغ

القدرة  الإدراك،  • تت�أثرالذاكرة، ح�ض 
عل���ى اإتخ����ذ ق���رارات �ش���ليمة، وتخ���ف 

امله�رات احلركية.

جهاز املناعة

جله����ز  ال�ش���رر  ي�ش���بب   •
املن�عة فيتعر�ض اجل�شم اإىل 

الأمرا�ض املتنوعة.

اجلهاز اله�سمي

ي�ش���عر  ان  للم�ش���تخدم  ميك���ن   •
ب�لغثي�ن او اجلوع املف�جىء.

واحللق. الفم  جف�ف  • ي�شبب 

اجلهاز التنا�سلي

• عند الإن�ث، ميكن ل�شتخدام احل�شي�ض 
عل���ى ف���رتة طويل���ة ان يوؤث���ر على ال���دورة 

ال�شهرية.

• عند الذكور، ميكن ل�شتخدام احل�شي�ض 
على فرتة طويلة ان ي�شبب العجز اجلن�شي.

�ش����ع�ت من  بعد ثالث  الذك���ور،  • عن���د 
تدخني احل�شي�ض ينخف�ض م�شتوى الهرمون 

الذكوري بن�شبة 25 اإىل 30 يف املئة.

اأثن�ء  • الأمه�ت اللواتي تدخّن احل�ش���ي�ض 
احلم���ل قد تت�ش���بب بت�ش���وه�ت خلقية عند 

اجلنني.
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تاأثريات احل�سي�س على ال�سلوك والت�سرف:

تاأثريات املن�سطات على اجل�سم وال�سحة:

املن�سطات الهرمونية:

•  يوؤث���ر عل���ى الذاك���رة، والقدرة على الرتكي���ز، التحدث، ال�ش���تم�ع، التفكري، القراءة، الفه���م، اتخ�ذ القرارات 
ال�شليمة.

والعمل. الدرا�شة  يف  م�ش�كل  من  يع�نون  ب�نتظ�م  احل�شي�ض  ي�شتخدمون  الذين  • ال�شب�ب 
الع�دية. اليومية  الأن�شطة  مم�ر�شة  خالل  والجه�د  امل�ش�كل  • ي�شبب 

احلي�ة. يف  للنج�ح  الدافع  فقدان  اىل  • يوؤدي 
�شوءا. الع�طفية  امل�ش�كل  يزيد  اأن  • ميكن 

والرتب�ك. اخلوف  • ي�شبب 
عدوانيًة. ويزيد  ب�ل�شكوك  مفعم  امل�شتخدم  • ي�شبح 

الع�شبية. والإنهي�رات  الرعب  من  بح�لت  يت�شبب  اأن  • ميكن 

املن�سطات الهرمونية هي مواد كيمي�ئية م�شنعة يف خمتربات وهي ت�شبه الهرمون الذكوري الطبيعي الت�شتو�شتريون. 

ت�ش�عد هذه املن�شط�ت يف بن�ء الع�شالت ب�شكل �شريع وتعزيز القوة وال�شرعة.

توؤخذ املن�شط�ت عرب احلبوب او احلقن.

يف ح�لت مر�شية معينة، يتم و�شف هذه النت�شط�ت من

 قبل الطب�ء وبجرع�ت حمددة. 

طبيعي.  غري  ب�شكل  للع�شالت  ومف�جئ  �شريع  • منو 
الع�شالت.  زي�دة  مع  تتم��شى  اأن  ميكن  ل  التي  الأوت�ر  يف  • اإ�ش�ب�ت 

املراهقني. لدى  )الطول(  العظ�م  منو  • توقف 
الكتف�ن.  و  الظهر  وخ��شه  اجللد  على  بثور  • ن�شوء 

الراأ�ض. عدا  اجل�شد  ارج�ء  ك�فه  على  ال�شعر  ومنو  )ال�شلع(،  الراأ�ض  �شعر  • فقدان 
الرج�ل.  عند  الثديني  وبروز  • منو 

قلبية.  ونوبة  ال�شرايني،  اإن�شداد  الكولي�شرتول،  اإرتف�ع  القلب،  • ت�شخم 
الأمرا�ض.  خمتلف  �شد  ككّل  اجل�شم  من�عة   يف  • �شعف 

الكبد.  و�شرط�ن  الكلى،  يف  • الته�ب 
دم�غية.  • جلطة 

اجلن�شي. وعجز  متدنية  جن�شية  • ط�قة 
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تاأثريات املن�سطات على ال�سلوك والت�سرف:

بعد احلديث عن بع�س اأنواع املواد التي قد توؤدي اإىل االإدمان، لنكت�سف معًا ما هو االإدمان؟

عالمات االإدمان:

الإدم�ن هو ح�جة ل ميكن ال�شيطرة عليه� ل�شتخدام مواد معينة ك�ل�شج�ئر واملخدرات والكحول.

لالدم�ن ت�أثري�شلبي مب��شر على:

• الع�ئلة والأ�شدق�ء  

• املجتمع  

• وال�شخ�ض املدمن نف�شه  

 لي�شت هن�ك مع�يري للذين ميكنهم اأن ي�شبحوا مدمنني. ان اجلميع، بغ�ض النظر عن �شنهم، جن�شهم، اأو خلفيتهم، 

هم عر�شه لالدم�ن. وخلّو املجتمع من هذه املواد املوؤذية هي اأف�شل طريقة للق�ش�ء على الإدم�ن!

1 - ع���دم اللت���زام ب�لعمل والدرا�ش���ة واأي �ش���يء عدا 

م�دة الإدم�ن.

2 - الكذب على الأ�ش���رة والأ�ش���دق�ء حول ا�ش���تخدام 

م�دة الإدم�ن.

3 - ال�ش���رقة او بي���ع الغرا����ض ال�شخ�ش���ية م���ن اأجل 

�شراء املخدرات.

4 - تغريات �شديدة يف املزاج.

5 - تغريات يف منط الأكل والنوم. 

6 - اتخ�ذ موقف� اإيج�بي� نحو املخدرات.

7 - ال�شعور ب�لر�ش� وال�شرتخ�ء فقط عند التع�طي.

8 - يحت����ج املخدر او امل�ش���روب يف جميع الأوق�ت؛ ول 

ميكن اأن يتخيل العي�ض بدونه�.

9 - الهتم����م الأول يف احلي����ة ه���و التع�ط���ي وكيفية 

احل�شول على مواد الإدم�ن.

10 - تكوين معظم ال�شداق�ت مع مدمنني اآخرين.

والغ�شب الطبع  بحده  م�شحوبة  ال�شخ�شية  يف  • تغريات 
العميق  والكتئ�ب  املزاج،  • تقلب 

وتوهم. هلو�شة  ارتي�ب،  قلق،  عدوان،  نف�شية:  • اأمرا�ض 
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كيفية التغلب على اإدمان:

1 - اخلطوة الأوىل هي العرتاف ب�أنن� مدمنون.

2 -  نتكلم مع �شخ�ض نثق به )�شديق، الأهل، الق�رب، ع�مل �شحي او طبيب، اأو �شخ�شية دينية( حول الإدم�ن.

3 -  نطلب ونقبل الدعم من الأ�شرة والأ�شدق�ء. فليعلموا اأنهم يلعبوا دورًا ه�مً� يف مع�ف�تك.

4 -  ميكنن� احل�ش���ول على امل�ش����عدة املتخ�ش�ش���ة )ملعرفة م� هي اخلدم�ت املت�حة يرجى مراجعة الدليل يف نه�ية 

هذا الكت�ب(.

5 - نحيط انف�شن� ببيئة داعمة وخ�لية من املخدرات.

6 -  نح�ول ان نبداأ هواية جديدة، خ�لية من املخدرات وت�شعرن� ب�لرتي�ح.

نعلم جيدا اأن املدمن لي�ض جمرمً�، بل �ش���حية لآفة ع�ملية ... ن�ش����نده لتف�دي انزلقه نحو الت�شرف�ت الجرامية التي 

قد يدفعه الإدم�ن لرتك�به�!
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مالحظات:
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مالحظات:



الصحة المهنية والسالمة العامة 

»اأعظم جناحاتنا هي الت��ي تاأتي بعد الهزات وال�صدمات 

�لت��ي نتعر���ض لها. فاأطيب �لثمار ال تهط��ل من �الأ�شجار �إال 

بعد �أن نهزها بقوة!«. 

جرب�ن خليل جرب�ن

النافذة السادسة: 
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تط��ّل ه��ذه �لنافذة على �أربع��ة رو�فد من �شاأنه��ا �أن تعالج مو�شوع »�ل�شح��ة �ملهنية و�ل�شالمة 

�لعامة«:

ü �لر�فد �الأول : �ل�شالمة يف ت�شغيل �الدو�ت �ل�شناعية و�لكهربائية
 ü �لر�فد �لثاين : �شالمة �لظهر و�جلهاز �لهيكلي

ü �لر�فد �لثالث : �لت�شرفات �ل�شليمة يف مو�جهة �حلر�ئق
ü �لر�فد �لر�بع : �الإ�شعافات �الأولية لالإ�شابات �لطفيفة

مقدمة 

معظمنا حاليا اإما يعمل اأو ي�س���عى للح�س���ول على عمل، وكلنا ناأمل باإيجاد فر�س���ة عمل تنا�س���ب قدراتنا وخرباتنتا 

ودرا�س���تنا. وباال�س���افة اإىل اهتمامنا ب�سروط �س���احب العمل واملواظبة يف عملنا وتقدمينا خدمات ذات جودة عالية، 

علينا اأي�سا االهتمام ببيئة العمل لتكون اآمنة وت�سمن �سالمتنا و�سالمة من حولنا.

م���ع العلم اأن اأ�س���حاب العمل قد ال يوّفروا لنا بيئة عمل اآمنة بالقدر الكايف، ل���ذا يجب علينا اتخاذ املبادرة لتطبيق 

ممار�سات ال�سالمة االأ�سا�سية، وذلك للحد من احلوادث واالإ�سابات يف املكاتب وور�سات البناء وامل�سانع وغريها.

من خالل هذه النافذة �س���وف نلقي ال�س���وء على بع�ض الت�س���رفات والن�سائح التي من �س���اأنها حمايتنا عند ت�سغيل 

املعدات واالآالت بالطرق ال�س���حيحة، كما �س���وف نتعرف على اجللو�ض ال�س���ليم وطرق الرفع وال�سحب لتفادي م�ساكل 

واوجاع الظهر والع�سالت.  كما �سوف نناق�ض كيفية اال�ستجابة حلاالت معينة مثل احلرائق واالإ�سابات الطفيفة.علما 

باأن مو�س���وع ال�س���المة املهنية وا�س���ع وتختلف معاجلته بني مكان واآخر، لذا من ال�سروري االلتزام بتعليمات ال�سالمة 

واإر�سادات ذوي اخلربة من زمالئنا يف العمل.
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الرافد االول: السالمة في تشغيل االدوات الصناعية والكهربائية

قد يعمل البع�ض منا يف اأماكن ُت�س���تخدم فيها االآالت واملعدات الكهربائية بانتظام كالور�س���ات والكاراجات وامل�سانع. 

معظم هذه االآالت تعمل على الكهرباء واالآالت الكبرية غالبا ما تكون م�سنوعة من احلديد وتت�سمن اأجزاء ثقيلة متحركة 

)قاطع���ة اأو �س���احقة اأو حارقة اإلخ..( ، والتعرف على الت�س���رفات االآمنة وغري االآمنة عن���د العمل حول اأو مع هذه االآالت 

مهم جدا حلمايتنا وحماية االآخرين من احلوادث التي قد توؤدي اإىل االإ�سابة اأو العطب اأو حتى املوت.

�ال�شتخد�م غري �ل�شليم لالآالت ميكن �أن ي�شبب �إ�شابات من خالل:

ما هي �لت�شرفات �الآمنة و�لغري �آمنة عند �لعمل حول �أو مع �الأالت؟

ü       ال�سرب اأو اال�سابة عن طريق القطع املتحركة لالآالت اأو املواد اخلارجة 
منها.

ü ميكن لالآلة ان ت�سحب او حت�سر اأجزاء من اجل�سم.
ü االطراف احلادة ميكنها اأن ت�سبب بطعن، ثقب، او �سق اجللد.

ü ميكن �سحق ا�سخا�ض باكملهم يف االآالت الكبرية.
ü  ميكن الأجزاء االآلية ان تخرج بخار اأو ماء، وتكون �ساخنة او باردة جدا، 

وقد ت�سبب احلروق.

ت�شرفات ت�شعنا يف منطقة �خلطر ت�شرفات ت�شعنا يف منطقة �المان

•��التاأكد باأن جميع التو�سيالت الكهربائية �سليمة وغري 
مت�سققة )بغ�ض النظر عن حجم االآلة(

•��نتفق���د ما اإذا كانت �س���يانة الالآلة حديثة وان كانت 
حا�س���رة لال�س���تخدام. فيت���م فح����ض االآل���ة قبل كل 

ت�س���غيل للتاأك���د باأنها تعمل ب�س���كل �س���حيح وان جميع 

تدابري ال�س���المة فاعل���ة مثل اأزرار الت�س���غيل والتوقف 

والعوازل ومفاتيح الطوارئ.

•��ن�س���تعمل اجله���از ب�س���كل �س���حيح ووفقا الإر�س���ادات 
ال�سركة امل�سنعة.

•��نتاأك���د م���ن اأننا نرت���دي املالب�ض املنا�س���بة واملعدات 
املطلوب���ة لهذه االلة، مث���ل نظارات ال�س���المة وحماية 

ال�سمع، واالأحذية املنا�سبة.

•��نتاأكد من اإيقاف كافة االأجهزة، وعزلها عن الكهرباء 
قبل اإجراء اي ت�سليحات، �سيانة، او تنظيف لالآلة.

وا�س���عة  ثياب  ق���الدات طويلة،  او  •��ارت���داء �سال�س���ل 
وخ���وامت، وعدم ربط ال�س���عر الطويل ال���ذي ميكن اأن 

يعلق يف االآالت.

ا�س���تخدام  عند  اأو  ح���ول  واللهو  وامل���زاح  •��التح���ادث 
االآالت.

���ور،  ال�سُّ •��اإزال���ة و�س���ائل احلماي���ة )الزجاج العازل، 
ادوات احلماي���ة  ا�س���تخدام  ع���دم  اأو   )... النواف���ذ 

)نظارات، قفازات، خوذة...(

اآلة حتتاج لل�سيانة، فال ن�ستخدمها قبل  •��ا�س���تخدام 
التاأك���د من ال�س���خ�ض امل�س���وؤول ع���ن ال�س���يانة اأنها 

�ساحلة للت�سغيل )ولي�ض من زمالئنا الباقني(
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الرافد الثاني: سالمة الظهر والجهاز الهيكلي

اال�سطرابات الع�سلية الهيكلية توؤثرعلى الع�سالت واملفا�سل واالأوتار واالأربطة واالأع�ساب. تتطور معظم اال�سطرابات 

الع�سلية الهيكلية مع مرور الوقت حيث يتعر�ض ال�سخ�ض لو�سعيات ج�سدية موؤذية او حركات �ساغطة متكررة. وبالتايل 

فاإن ممار�س���ة ا�ساليب الرفع ال�سليم وتقنيات الدفع/ال�سحب ال�سحيحة بانتظام، حتمي ظهرنا وجهازنا الهيكلي. هذا 

الرافد يوفر ن�س���ائح اأ�سا�سية حول و�سعية اجل�س���م ال�سليمة عندما نقوم برفع اودفع/�سحب االغرا�ض الثقيلة.  عندما 

نق���وم بتنفي���ذ هذه املمار�س���ات يف م���كان العمل اأو حتى يف املن���زل نكون قد حمينا انف�س���نا من اآالم الظهر واال�س���ابات 

اخلطرية التي ميكن جتنبها.

ü نعرف اين طريقنا
ü نتاأكد اأن املنطقة املحيطة وامل�سار خاليني من العقبات واأن االأر�ض جافة.

ü االأبواب مفتوحة ووامل�سار خاٍل من العرثات.
ü لدينا قب�سة متمكنة من احلمل.

ü اإذا كنا نرفع مب�ساعدة �سخ�ض اآخر، نتفق على العملية قبل اأن نبداأ.

ü نفتح رجلينا قلياًل ون�سع قدمينا حول احِلمل 
ü نحاول ان نقّرب ج�سمنا من احِلمل قدر االإمكان.

ü ن�ستخدم ع�سالت ال�ساقني عند الرفع )وهي اأقوى من ع�سالت الظهر(.
ü جنّل�ض ظهرنا.

ü بعد الرفع نقّرب احِلمل اإلينا ونبقيه كذلك طوال فرتة التنقل.
ü نرفع ونحمل الغر�ض بذراع م�ستقيمة

ü نقوم بنف�ض اخلطوات ولكن بطريقة معكو�سة الإنزال احِلمل

�أواًل: رفع وحمل �أغر��ض ثقيلة

�الأ�شلوب �جليد للرفع و�حلمل:

قبل �أن نقوم بالرفع و�حلمل :
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ثانيا: دفع و�شحب

ثالثًا: �جللو�ض �أمام �لكمبيوتر

ü   يتم الدفع وال�س���حب عرب ا�ستخدام وزن اجل�سم 
نف�سه - فعند الدفع علينا االندفاع اإىل االأمام، و 

عند ال�سحب علينا ان نتكىء اىل الوراء.

ü  ينبغ���ي ان تكون رجلينا مثبتتني على االر�ض بغية 
االتكاء لالأمام اأو للخلف.

ü  علينا ان نتجنب التواء وانحناء الظهر.
ü  من املف�سل ان نتعامل مع اثقال لها مقاب�ض حيث 

ميكننا ا�ستخدام يدينا للم�ساعدة. 

ü  ن�س���ع يدينا على م�ستوى ما بني الكتف واخل�سر 
حت���ى ميكنن���ا الدفع/ال�س���حب بطريق���ة عملية 

وجيدة.

ü  نتجن���ب دفع االأغرا����ض املرتفعة م���ن اأعالها اأو 
اأ�سفلها كي ال تتمايل وتقع

ü  يجب ان تكون االأر�س���يات م�س���طحة ومت�س���اوية، 
وخالية من العرثات والعقبات

ي���وؤدي اجللو�ض اأمام �سا�س���ات الكمبيوتر لف���رتات طويلة اإىل تاأثريات �س���يئة على اجلهاز احلركي )الع�س���الت والعظام 

واملفا�سل(، وهذه التاأثريات ترتاكم  مع الوقت وتوؤدي يف كثري من االأحيان اإىل اأمرا�ض مزمنة و�سعبة املعاجلة. 

باالإ�س���افة اإىل ذلك، ن�سبح عر�سة لالإ�س���ابة باإجهاد العينني وخدر االأيدي واالأقدام وت�سلب ال�سرايني وحتى االمرا�ض 

القلبي���ة الأن العظ���ام قد تفقد جزءًا من قدرتها على �س���نع خاليا الدم املتجددة املطلوب���ة لتحل حمل اخلاليا التي متوت 

ب�سكل روتيني داخل اجل�سم.

�لطريقة �الأف�شل للجلو�ض �أمام �شا�شة �لكمبيوتر
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بغ����ض النظ���ر عن نوع العم���ل واملجهود الذي نقوم ب���ه، علينا اأن نهتم بغذائنا ون�س���اطنا احلركي كم���ا ذكرنا يف النافذة 

االأوىل. كما ميكننا القيام بتمارين اال�سرتخاء والتمدد للمحافظة على طراوة ومرونة جهازنا الهيكلي.

متارين ميكن �لقيام بها يف �لبيت �أو �ملكتب �أو �أي مكان �آخر
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معرفة كيفية الت�سرف اأثناء حريق هو اأمر بالغ االأهمية  وي�سمن جلميع االأفراد فر�سة الهروب من هذه احلالة الطارئة 

باأ�س���رع واأ�سلم طريقة ممكنة. من املهم مناق�سة ال�سلوك ال�سليم للتعامل مع هذه احلوادث مع اال�سخا�ض الذين يعي�سون 

اأو يعملون معنا حيث يتمكن اجلميع من كيفية الت�سرف خالل حالة حريق طارئة.

واالأهم اأن نتفادى حدوث احلرائق باالمتناع عن التدخني داخل املكاتب وامل�سانع واملحالت، التاأكد من �سالمة االإمدادات 

الكهربائية، ومراقبة ال�سعاالت وال�سموع امل�ساءة والفرن وغريها من م�سادر احلرارة واال�ستعال. 

من خالل هذا الرافد �سوف نراجع ن�سائح لنلتزم بها يف حال واجهتنا حالة حريق.

يف حال حدوث حريق نلتزم باخلطو�ت و�لرتتيب كالتايل:

الرافد الثالث: التصرفات السليمة في مواجهة الحرائق

1 -  ننقذ اأي �سخ�ض يف منطقة اخلطر، طاملا اأننا 

ال نعر�ض حياتنا للخطر.

2 -  ننب���ه اجلمي���ع ع���رب ت�س���غيل املنبه او �س���فارة 

االإنذار اإن وجدت اأو عرب مكربات ال�س���وت اأو 

فقط با�ستخدام �سوتنا. ونت�سل بفوج االطفاء

3 -  نحب�ض احلريق باإغالق جميع االأبواب والنوافذ 

حوله

4 - نخمد احلريق بوا�سطة طفاية حريق اإن وجدت 

واإن كنا نعرف كيف ن�ستخدمها،

اأو

          نخل���ي امل���كان اإن مل ن�س���تطع اإطف���اءه اأو اإن 

كان احلريق كبري جدًا والتحكم به وحدا غري 

ممكن.
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هام جدً�:

ü ال نتوقف للتحقيق يف احلريق اأو جلمع االأغرا�ض ال�سخ�سية او الثمينة.
ü نتقفد من حرارة االأبواب بقفا اليد. اإذا كان الباب حار، ال نفتحه، الن احلريق �سوف يكون على اجلانب االآخر.

ü اإذا كان هناك الكثري من الدخان، نزحف على االر�ض حيث يكون الهواء انظف.
ü ال نعود اإىل املبنى الأي �سبب او اي �سيء!

�أرقام �لطو�رئ:

مركز �الإطفاء 175

�لدفاع �ملدين 125

�ل�شليب �الأحمر �للبناين 140

قوى �المن �لد�خلي 112
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على الرغم من عنايتنا ب�سالمتنا يف حياتنا اليومية، من املحتمل اأن نواجه بع�ض احلوادث واالإ�سابات يف البيت والعمل 

واملدر�سة وغريها. ميكن اأن تكون اإ�سابات طفيفة او �سديدة وتاتي ب�سكل جروح، حروق، ك�سور ... اإلخ. 

قلما تتطلب االإ�سابات الطفيفة م�ساعدة طبية، وميكننا اأن نعاجلها بنف�سنا عادة.  عندما نعرف كيفية رعاية اجلروح 

ب�س���كل �س���حيح، ميكننا منع االلتهابات وتفاقم احلالة التي ت�س���تدعي تدخل طبي. يف هذا الرافد، �سوف نراجع كيفية 

ع���الج اجلروح واحلروق الب�س���يطة. ه���ذه املهارات مفيدة لنا وميكنن���ا اللجوء اليها يف العديد م���ن احلاالت، مع العلم 

اأنه من املطلوب اأن يتدرب ال�س���بان وال�س���ابات على اال�سعافات االأولية التي تنقذ حياة االإن�سان من خالل الدورات التي 

تقدمها اجلمعيات الدولية واملحلية املخت�سة.

الرافد الرابع: اإلسعافات األولية لإلصابات الطفيفة 

�جلروح

�حلروق �خلفيفة

ü  نغ�س���ل اجلرح باملي���اه النظيفة )اأو امل���ربدة بعد الغلي( 
وال�سابون.

ü جنفف اجللد حول اجلرح.
ü نغطي اجلرح ب�سمادة معقمة.

ü  نربد املنطقة املحروقة فورًا خالل ا�ستخدام الكثري 
من املياه الباردة والنظيفة، مما ي�س���اعد على احلد 

م���ن االأمل والتورم. ال ن�شع �لثل��ج على احلروق الأن 

الثلج ي�سر باجللد وخا�سة الطرف املحروق. 

ü  نبقي احلرق نظيفًا وجافًا حيث ن�س���تخدم �س���مادة 
)�س���ا�ض( معقم���ة اأو قطع���ة قما�ض نظيف���ة فنحمي 

اجللد من التقرح.

ü  ال نلم�ض التقرحات او الفقاعات، الأنها حتمي املنطقة 
املت�س���ررة. فاإذا ُثقبت، ت�سبح املنطقة اأكرث عر�سًة 

لالإلتهاب واالأمل.

ü  ال ن�س���ع الزبدة اأو معجون االأ�سنان اأو غريها؛ الأنها 
قد توؤخر ال�سفاء ال�سليم.

ü  غالبا ما ت�سفى احلروق اخلفيفة دون معاجلة دوائية 
اإ�سافية.

ا�ست�س���ارة العاملني ال�س���حيني �س���رورية يف حاالت اجلروح القوية والنزيف 

واحلروق ذات امل�ساحة الكبرية )بغ�ض النظر عن الدرجة( اأو العميقة )حتى 

لو كانت �سغرية(.
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التجفاف يحدث عندما عندما ال يعو�ض املرء عن ال�سوائل التي يخ�سرها ب�سكل كاف. 

ü عدم �سرب املاء ب�سكل كاف
ü  املر����ض )التع���رق بع���د اال�س���ابة باحل���رارة، 

التقيوؤ، اال�سهال(

ü  العمل اأو ممار�س���ة الريا�س���ة يف ظروف حارة 
ورطبة اأو حتت اأ�سعة ال�سم�ض.

التجفاف

�أ�شباب �لتجفاف

كيف نعالج �لتجفاف؟ما هي عو�ر�ض �لتجفاف؟

كيف نتفادى �لتجفاف؟

ü جفاف الفم واحللق
ü العط�ض

ü االح�سا�ض بالدوخة و/اأو ال�سقوط
ü انخفا�ض كمية البول وتغرّي لونه اىل لون داكن 

ü االم�ساك
ü �سداع يف الراأ�ض

ü جفاف اجللد

ü  الراح���ة واالبتع���اد ع���ن ال�س���م�ض وم�س���ادر 
احلرارة

ü  تعوي�ض ال�س���وائل )ك�س���رب حمل���ول االأمالح 
ببط���ئ وبا�س���تمرار ولي�ض بكمي���ات كبرية يف 

وقت ق�سري(

ü ا�ست�سارة الطبيب اإذا كانت احلالة �سديدة
ü  ا�س���تخدام خمف�س���ات احل���رارة اإن تراف���ق 

التجفاف مع »�سربة �سم�ض«

ü  ن�س���رب الكثري من ال�س���وائل )6-8 اأكواب يوميًا(، وخا�س���ة عند ممار�سة الريا�س���ة والعمل يف ظروف حارة 
ورطبة 

ü  اإذا كن���ا نعم���ل اأو منار�ض الريا�س���ة خارجًا يف ظروف حارة ورطبة نرتدي مالب�ض ف�سفا�س���ة ووا�س���عة وقبعة 
للحفاظ على الربودة واحلد من التعرق 

ü  اإذا اح�س�س���نا باأعرا�ض العط�ض اأو الدوخة، نتوقف عما كنا نفعله وناأخذ ق�س���ط من الراحة وجنل�ض يف مكان 
بارد ون�سرب املاء
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ي�س���مل نزي���ف االأنف نزيف الدم من داخ���ل االأنف، وهي حالة غري موؤذي���ة يف اأغلب االأحيان وميكننا ال�س���يطرة عليها 

ب�سهولة.

ü املناخ اجلاف اأو االأماكن املغلقة احلارة 
ü اال�سابة بالر�سح )التمخط الكثري( 

ü احل�سا�سية 
ü االإ�سابة يف االأنف من خالل �سربة مبا�سرة

العدي���د م���ن ال�س���باب يت�س���جعون حل�س���ور تدريبات 

لالإ�سعافات االأولية واالإنعا�ض القلبي الرئوي. اإذا كنت 

تري���د اأن تتعل���م وت�س���ارك يف ه���ذه التدريبات ميكنك 

اأن تتوا�س���ل مع ال�س���ليب االأحمر اللبن���اين اأو الهالل 

االأحمر الفل�س���طيني اأو غريهم م���ن اجلمعيات ملعرفة 

تفا�سيل حول دورات تدريبية متوفرة.

نزيف �الأنف

�أ�شباب نزيف �الأنف

كيف نتعامل مع �لنزيف �الأنفي

ü ن�ستخدم املحارم مل�سح الدماء
ü جنل�ض اأو نقف لنبقى راأ�سنا على م�ستوى اعلى من م�ستوى القلب

ü منيل راأ�سنا اىل االمام
ü من�سك اأنفنا ون�سغط عليه قلياًل ملدة خم�ض اإىل ع�سر دقائق 

ü ال ندخل املحارم اأو القطن اإىل داخل االأنف اأنفنا وال منّخط بقوة 
ü نتفادى االنحناء وحمل اأ�سياء ثقيلة وذلك ملدة 24 �ساعة ملنع تكرار النزيف.

         اإذا

اإ�ستمر النزيف الأكرث من 20 دقيقة

         اأو

كان النزيف االأنفي يلي اإ�سابة يف االأنف

       ن�شعى لرعاية طبية فورً�!!
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21 - http://www.webteb.com/woman-health
22 - www.webmd.com/hiv-aids 
23 - http://www.drugfreeworld.org/drugfacts/alcohol.html
24 - http://www.nhs.uk/Conditions

بإمكاننا االطالع على معلومات صحية إضافية
من خالل المراجع  اإللكترونية التالية )باللغة العربية(

المصادر

• www.youthpeer.org
• www.who.int/ar/
• www.kaahe.org/ar/
• www.mawared.org
• www.healthyroadsmedia.org/arabic/index.htm
• www.unicef.org/arabic/
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