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تـقـديـم 
إن بناء القدرة على الوقاية من اإلصابة هو أحد التحديات األساسية التـي تواجه جمال الوقاية من اإلصابة اليوم. 
احلاجة واضحة جدًا − اإلصابات هي مشكلة صحية عمومية عاملية كربى مت التقليِل من شأا إىل حد كبري. إن 
التقارير العاملية احلديثة مثل التقرير العاملي حول العنف والصحة والتقرير العاملي عن الوقاية من إصابات الطرق 
قد سامهت كثريًا يف رفع الوعي حبجم املشكلة وأثرها وإمكانية الوقاية منها. تلت هذا الوعي املتزايد يف عدد 

كبري من املواقع التزامات نوعية من احلكومات ورغبة متزايدة يف املشاركة يف الوقاية من اإلصابة. 
ومع ذلك، فإن املشاركة يف الوقاية من اإلصابة حتمل حتديات جذرية. ال متلك الكثري من الدول اخلرباء الالزمني 
ملعاجلة املوضوعات اعتمادًا على أفضل البينات املتوفرة بسبب اإلمهال التارخيي ملجال اإلصابة. عادة ما يتلقى 
طالب الصحة العمومية قدرًا بسيطًا من املوضوعات املرتبطة بالوقاية من اإلصابة. يتعلم األطباء واملمرضات 
التدبري العالجي للرضح واإلصابات، ولكن نادرًا ما يطلعون على آخر املعارف املرتبطة بالوقاية. إن املوظفني 
احلكوميني العاملني يف قطاعات هلا عالقة بالوقاية من اإلصابة ال يستفيدون دائمًا أيضًا و غالبًا ما تكون قنوات 
وآليات مشاركة املعلومات عرب قطاعات احلكومة املختلفة غري كافية، وعادة ما ال يتوفر املوظفون واألموال 

الالزمة لدعم احلاجات األساسية كإجراء ترصد لإلصابة مثًال. 
باختصار، مثة أنواع كثرية من احلاجات املرتبطة بتطوير القدرات املطلوبة للوقاية من اإلصابة. و لقد عقدت 
منظمة الصحة العاملية اجتماعًا استشاريًا عام 2002 لتحديد مسامهتها يف تلبية هذه احلاجات. التوصية األساسية 
التـي انبثقت عن هذا االجتماع هي أنه ينبغي ملنظمة الصحة العاملية أن تنسق إعداد منهاج تدريبـي عاملي 
للوقاية من اإلصابات ومكافحتها . املنهاج التدريبـي املعروف ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي 
 CD-ROM يقدم هنا بأكمله على قرص مكتنـز “(TEACH-VIP) حول الوقاية من العنف واإلصابات بـ

واستخدامه موصوف بالتفصيل يف هذا الدليل. 
TEACH-) ميكن استخدام ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات

VIP)“ كأساس لتدريب أنواع خمتلفة من احلضور تتراوح ما بني الطالب يف مدارس الصحة العمومية والطب 
إىل املوظفني يف املؤسسات احلكومية وغري احلكومية. بعض مكونات ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف 
الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات (TEACH-VIP)“ قابلة للتعديل ألا معدة إلكترونيًا، مما يسهل 

تعديلها لكي تتالءم مع الظروف والبيئة املحليتني. 
ميكن حتقيق الفائدة من ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات، 
”(TEACH-VIP) على حنو أفضل إذا استخدم منهاج ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول 
الوقاية من العنف واإلصابات ”(TEACH-VIP)  بالترابط مع خطوات أخرى لتطوير القدرة الوطنية على 
الوقاية من اإلصابة. مثة عناصر أخرى جيب مراعاا وهي وجود استراتيجية وطنية وخطة عمل، وأنظمة جلمع 
والناجني.  الضحايا  ملساعدة  وجهود  للوقاية  وبرامج  العمل،  وتنسيق  املعلومات  ملشاركة  وبرامج  املعطيات، 
يناقش دليل املستخدمني هذا بعض املجاالت األخرى التـي توجد فيها حاجات وفرص نوعية لبناء القدرة. 
TEACH-)”  جاء دليل ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات

VIP)بعد جهد كبري. لقد ُطوِّر خالل ثالث سنوات بالتعاون بني 60 خبريًا ينتمون إىل 19 دولة. آمل أن يساعد 
”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات  ”(TEACH-VIP) اجلهود 
املبذولة لبناء القدرات املحلية والوطنية واملناطقية، وأن يسهم كذلك يف تقليل الضريبة غري املقبولة النامجة عن 

اإلصابات والعنف. 

د. إيتني كرغ
مدير قسم الوقاية من العنف واإلصابات

منظمة الصحة العاملية 

هـ



 

كلمـات شكـر

تقدر منظمة الصحة العالمية بامتنان مساهمات األشخاص التالية أسماؤهم في تطوير 
محتوى تدريب ”التعاون المتقدم في التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف 

.“(TEACH-VIP) واإلصابات

المنهاج التدريبـي األساسي: 
Jeanne Breen, André>s Villaveces Izquierdo , Ian Roberts 

المنهاج التدريبـي المتقدم:
Kidist Bartolomeos, Sarah Bott, Jeanne Breen, Nancy Cardia, Israel Doron, Andrea –Gielen, 
Alessandra Guedes, André>s Villaveces Izquierdo, Meleckizedeck Khayesi, Ariela Lowestein, 
Nora Machado, Kara McGee, Marcellina Mian, Charles Mock, Joan Ozanne-Smith, Jonathon 
Passmore, Ian Roberts, David, David Titelman, Danuta Wasserman , Tova-Winterstein

نقدر بامتنان المعلومات المقدمة من األشخاص التالية أسماؤهم حول التطوير والتركيز 
المنهجي الكلي لمادة التدريب:

Ameena Dennis, Andrea Gielen, Adnan Hyder, Claudia Jinich-Aronowitz, Arthur-Kellermann, 
Charles Mock, Iman Nuwayhid, Philippa Sully , Leif SvanstrÖm

كذلك تقدر منظمة الصحة العالمية بامتنان المراجعات الشاملة والمزيد من المعلومات 
عن هذه المواد المنهجية التـي قدمها المراجعون التالية أسماؤهم: 

Simon Biggs, Marie-Charlotte Bouësseau, Alberto Concha-Eastman, Linda Dahlberg, Lynda 
Doll, Jacques Goosen, Philip Graitcer,  Gopalakrishna Gururaj, Rachel Jewkes, Ian Johnston, 
Manjul Joshipura, Lyndee  Knox, Olive Kobusingye, Tom Koepsell, Jordan Kosberg, Jacques 
Latarjet, Antoon Leenaars, Jeandominique Lormand, Pierre Maurice, Dinesh Mohan, Corinne 
Peek-Asa, Bridge Penhale, Silvia Perellevin, Eleni Petridou, Linda Quan, Andreas Reis, Elihu 
Richter, Fredrick Rivara, Eduardo Romero-Hicks, Stafford Rorke, Ian Scott, Mohamed Seedat, 
Mark Stevenson, Phillipa Sully, Inge-Svedung , Airi Varnik.

 Emily Mifsud، Joan Ozanne-Smith، Carolyn تشكر  أن  العالمية  الصحة  منظمة  تود 
للمعلومات  موناش  جامعة  في  الحوادث  أبحاث  مركز  من   .staines , Wendy Watson

الشاملة التـي قدموها لعملية مراجعة ”التعاون المتقدم في التدريب والتثقيف الصحي 
مع  الشأن  بهذا  الوثيق  ولتعاونهم   .(TEACH-VIP)“واإلصابات العنف  من  الوقاية  حول 

منظمة الصحة العالمية. 

االرتيادي  باالختبار  لقيامها  التالية  المؤسسات  تشكر  أن  العالمية  الصحة  منظمة  تود 
للمواد التدريبية  ” للتعاون المتقدم في التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف 

 :“(TEACH-VIP) واإلصابات للـ

و
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جامعة آغاخان. باكستان. مركز مكافحة األمراض. وزارة الصحة. مجهورية إيران اإلسالمية. مركز طب 
املجتمع، معهد عموم اهلند للعلوم الطبية. اهلند. معهد كيسالفا. جامعة دل فايل. كولومبيا. قسم صحة املجتمع، 
الكلية الطبية املسيحية. اهلند. جامعة إيدواردو مونديل. موزامبيق. تعليم نيوزلندة. نيوزلندة. مؤسسة التطوير 
العمومية. فلسطني املحتلة. مدرسة هانوي للصحة  أفريقيا. جامعة حيفا. مدرسة الصحة  املهنـي. جنوب 
العمومية. فيتنام. جامعة ليفربول جون موريس. اململكة املتحدة. املركز الوطنـي إلدارة الكوارث والطوارئ. 
مجهورية إيران اإلسالمية. مبادرة التدريب الوطنـي وجامعة نورث كارولينا. الواليات املتحدة األمريكية. 
مدرسة الصحة العمومية. جامعة موي. كينيا. مدرسة الصحة العمومية. جامعة طهران للعلوم الطبية. مجهورية 
إيران اإلسالمية. جامعة هونغ كونغ للبوليتيكنيك واجلامعة الصينية يف هونغ كونغ. منطقة هونغ كونغ اإلدارية 
اخلاصة. مركز الرضح والعناية املركزة. مستشفى منطقة خون كاين. تايلند. جامعة اإلمارات العربية املتحدة 
أفريقيا  جنوب  جامعة  سريالنكا.  بريادينيا.  جامعة  املتحدة.  العربية  اإلمارات  الصحية.  والعلوم  الطب  كلية 
معهد العلوم االجتماعية والصحية. جنوب أفريقيا. مدرسة فالينسيان للصحة العمومية. أسبانيا. مكتب منظمة 

الصحة العاملية يف الصني واملركز الوطنـي للوقاية ومكافحة األمراض املزمنة وغري املعدية. الصني. 

جرى التنسيق بني جهود ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات 
الـ (TEACH-VIP)“ ومنظمة الصحة العاملية من خالل:

David Meddings Andre’s Villaveces Izquierdo, ably assisted by Shadi Axmann, Bozena Katic, 
Renate Kranenburg, Michael La Fratta, Renee McIlroy, Ashish Sinha , Scott Wilson

التابع  دمشق  يف  والنشر  والتأليف  والترمجة  للتعريب  العربـي  املركز  تشكر  أن  العاملية  الصحة  منظمة  تود 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة جلامعة الدول العربية لترمجته دليل املستخدم هذا واملواد التدريبية  
”للتعاون المتقدم في التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات الـ 

(TEACH-VIP)“ إىل اللغة العربية. 

ُقدِّم الدعم اإلداري إلنتاج هذا الدليل من قبل كلير شويرر، وقام باإلخراج الفنـي أ.إس 
كوشار، وقامت بالتصميم والتخطيط إينيس. 

تقدر منظمة الصحة العالمية بامتنان الدعم المادي لحكومات، وهولندا، والنرويج، والسويد، 
التدريب  في  المتقدم  ”التعاون  منهاج  وتوجيه  تطوير  لدعم  األمريكية  المتحدة  والواليات 
والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات الـ (TEACH-VIP)“ والمواد المرتبطة 

به. 
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    المقدمة
1 - 1 اإلصابة والعنف: حجم المشكلة

وفقًا ملعطيات منظمة الصحة العاملية لعام 2000، التـي نشرت عام 2002، حدثت 5,2 مليون وفاة بسبب 
اإلصابة يف أحناء العامل، وهذا يشكل 9% من كل الوفيات (1). تشري املعطيات من الدول ذات الدخل املرتفع 
أنه مقابل كل شخص ُيقتل بسبب اإلصابة، هناك 30 شخص تقريبًا يدخل املستشفى بسبب إصابات غري 
مميتة، ويعاجل حوايل عشرة أضعاف هذا الرقم يف غرف الطوارئ يف املستشفى مث خيرجون فيما بعد. يعانـي 
كثري من األشخاص الذين ينجون من اإلصابات من عقابيل صحية، مبا يف ذلك مضاعفات طبية خطرية أو 
عجز دائم. تشكل اإلصابات 10% من كل سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز (DALYs) عامليًا، 

ويتوقع أن تزيد هذه النسبة إىل 20% حبلول 2020 (2) . 
مثة عدة تدابري فعالة ميكن تطبيقها من قبل األشخاص أو املجتمعات للوقاية من اإلصابة، وقد عرض العديد 
منها يف تقارير مثل التقرير العاملي حول العنف والصحة (3) والتقرير العاملي عن الوقاية من إصابات الطرق 
(4). على أي حال، يتطلب االستجابة حلاجة تطبيق استراتيجيات الوقاية تطوير القدرات املالئمة. إنَّ إحدى 
احلاجات امللحة هي تأمني التدريب املناسب لشرحية متنوعة من األشخاص الذين قد يسهمون يف الوقاية من 

اإلصابة.  
1 - 2 ما هو التعاون المتقدم في التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف 

واإلصابات الـ (TEACH-VIP)؟ 
 “(TEACH-VIP) التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات، الـ”
منهاج تدريبـي شامل للوقاية من اإلصابة ومكافحتها ُطور من خالل جهود منظمة الصحة العاملية وشبكة 
من خرباء الوقاية من اإلصابة. ُصمِّمت مادة املقرر حول منوذج تعليمات غرفة الدراسة، مع تقدميات معروضة 
على شرائح power point، ومالحظات داعمة للمحاضرة ومتارين للتعلم تعاجل طيفًا كامًال من املوضوعات 

ذات العالقة بالوقاية من اإلصابة ومكافحتها. 
إن امليزة األساسية التـي يتصف ا ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف 
واإلصابات الـ (TEACH-VIP)“ هي أن املنهاج التدريبـي قابل للتعديل. إنَّ املنهاج التدريبـي القابل 
للتعديل هو ذلك املنهاج الذي تسمح فيه بنية املقرر وحمتواه بإجراء تعديالت مرنة على الدروس. متكن هذه 
املرونة من إعادة بناء مقررات التدريب بطرق مالئمة لعدد كبري من األوضاع املختلفة. قد تكون العوامل 
التدريب،  حيضرون  الذين  األشخاص  اختالف  هي  التدريب  حمتوى  اختيار  على  تؤثر  قد  التـي  الواضحة 
والسيما االختالف يف مستويات التعرض السابق للتدرب على اإلصابة، أو االختالف يف املوقع، مع االختالف 

يف مشكالت اإلصابة النوعية والقدرات املوجودة سابقًا.

1
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1 - 3 لماذا طّور التعاون المتقدم في التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف 
واإلصابات الـ (TEACH-VIP)؟

TEACH-)” لقد ُطوِّر «التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات الـ 
VIP) من قبل منظمة الصحة العاملية استجابة لعدة طلبات من عدة دول وجمموعات مهنية تنادي بالتعليم يف 

جمال اإلصابة. ال يوجد يف العديد من مدارس الصحة العمومية أو غريها من املواقع التـي جيري فيها التدريب 
على التعامل مع اإلصابة تدريس للقضايا املرتبطة باإلصابة. لذلك ُطور املنهاج التدريبـي ملعاجلة هذا النقص 
بتشجيع تعليم القضايا املرتبطة باإلصابة. إنه يرمي إىل االستجابة، جزئيًا، حلاجات بناء القدرة الناشئة عن 

املشاركة املتزايدة يف الوقاية من اإلصابات ومكافحتها.
TEACH-)” إن اهلدف من ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات

VIP) هو دعم وتسهيل الوقاية من اإلصابة من خالل تدريب عدة أنواع من املوظفني. هناك طيف واسع من 

املوضوعات املرتبطة بالوقاية من اإلصابة ومكافحتها. تتضمن بعض األمثلة عن جماالت التدريب النوعية التـي 
TEACH-)” يغطيها ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات الـ

VIP): تطبيق بعض املبادئ األساسية عن الوقاية من اإلصابة ومكافحتها؛ تصميم أنظمة ترصد فعالة، مجع 

املعلومات املرتبطة باإلصابة وتقييمها؛ تطوير برامج وسياسات وقائية؛ تقييم برامج وسياسات التدخل. من 
الواضح أن املتطلبات املحلية وحضور التدريب يف مكان ما هي التـي حتدد أهداف التدريب النوعية املناسبة 
والدروس التـي جيب إعطاؤها أثناء تطبيق ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من 

العنف واإلصابات لـ ”(TEACH-VIP) إن أهداف التعلم هلذه املادة، يف جمملها، موجودة يف اإلطار (1). 

والتثقيف  التدريب  في  المتقدم  ”التعاون  تدريب  لمواد  اإلجمالية  التعلم  أغراض   .1 اإلطار 
الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات الـ (TEACH-VIP)“ بأْسِرها

  استعراف املبادئ األساسية للوقاية من اإلصابة ومكافحتها وتعزيز السالمة.
 التفريق بني الطرق األساسية لدراسة مشكالت اإلصابة يف املجتمع. 

 تشخيص املشكالت من منظور متعدد االختصاصات.
 التصميم والتطبيق والتقييم لتدخالت تعزيز السالمة والوقاية من اإلصابة. 

 استعراف التدخالت الفعالة للمكافحة وتعزيز السالمة واملقارنة فيما بينها ( املنتجات ، و الربامج ، و السياسات)
 استعراف موارد املعلومات ذات العالقة (األدبيات العلمية، اإلرشادات والتوصيات, ملخصات البحوث, مواقع اإلنترنت)

  الدعوة للوقاية من اإلصابات يف املجتمعات.
  ممارسة الوقاية من اإلصابة وتعزيز السالمة اعتمادًا على املبادئ األخالقية املقبولة عامليًا. 

ليس التدريب هو املتطلب الوحيد لبناء القدرة، وقد نوقشت احلاجات األخرى مبزيد من التفاصيل يف القسم 
من  مهمة  أولوية  ويبقى  القدرة،   لبناء  املهم  احليوي  املكون  التدريب  يبقى  ذلك  ومع  الدليل.  هذا  من   (4)

األولويات التـي تنادي ا منظمة الصحة العاملية. 
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ه ”التعاون المتقدم في التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف  1 - 4 لمن يوجَّ
واإلصابات (TEACH-VIP)“؟ 

بينت التجربة حتـى اليوم أن ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات 
(TEACH-VIP)“ جلمهور املتدربني. هذا أمر مهم، ألن الوقاية من اإلصابة ومكافحتها حتتاج إىل تعاون عدة 

قطاعات وإىل أنواع خمتلفة من األنظمة التـي تعمل معًا وحتمل فهمًا مشتركًا للقضايا األساسية. 
حتـى اليوم كان من بني املشاركني يف التدريب على ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول 

.(TEACH-VIP)” الوقاية من العنف واإلصابات
• موظفون من احلكومات.

• ممارسون للوقاية.
• مقدمو خدمة االستجابة لإلصابة.

• طالب علوم التمريض والطب والصحة العمومية. 
TEACH-) واإلصابات  العنف  من  الوقاية  حول  الصحي  والتثقيف  التدريب  يف  املتقدم  ”التعاون  طبيعة  إن 

VIP)“القابلة للتعديل ُأعدت جيدًا لتلبـي حاجات هذا الطيف املتنوع من مجهور املتدربني. سيختار هؤالء الذين 

يستخدمون هذه املواد الدروس األكثر مالئمة حلاجات الفئة املستهدفة من التدريب. كما سنناقش الحقًا يف 
هذا الدليل، سُيشجع مستخدموه على تعديل مادة تدريب ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول 

الوقاية من العنف واإلصابات ”(TEACH-VIP) وجعلها مالئمة للسياق املحلي قدر اإلمكان.
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منهاج تدريب ” التعاون المتقدم في التدريب والتثقيف الصحي 
حول الوقاية من العنف واإلصابات (TEACH-VIP)“: البنيـة 

والمحتويات.         

واإلصابات  العنف  من  الوقاية  حول  الصحي  والتثقيف  التدريب  يف  املتقدم  ”التعاون  تدريب  منهاج  إن 
مواد  تقدمي  يعطي  الدليل.  هذا  يتضمن   CD-ROM مكتنـز  قرص  على  موضوع   “  (TEACH-VIP)”

التدريب على CD-ROM عددًا من امليزات، مبا فيها ما يلى :
العنف واإلصابات  الصحي حول الوقاية من  والتثقيف  املتقدم يف التدريب  مواد ”التعاون  ميكن حتديث   .1

”(TEACH-VIP)“ وتعديلها طوال الوقت. 
2. ال حيتاج الطالب واملدِّربون إال إىل العمل مبواد املنهاج التـي هلا عالقة بوضع التدريب اخلاص م.

3. إن التوزيع عرب قرص مكتنـز CD-ROM أقل هدرًا للموارد بكثري من جعل كل مواد التدريب يف دليل 
مطبوع.  

2 - 1 نظرة عامة
”التعاون   CD-ROM املكتنـز  القرص  فتح  عند 
املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من 
العنف واإلصابات (TEACH-VIP)“ على الكمبيوتر، 

يظهر امللف واملجلدات الثالثة التالية: 
1. ملف الترحيب إىل ”التعاون املتقدم يف التدريب 
والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات 

.“(TEACH-VIP)

2. مجلد مواد تدريب ”التعاون املتقدم يف التدريب 
والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات 

.(TEACH-VIP)”

3. جملد موارد إضافية لبناء القدرات 
التدريب  يف  املتقدم  ”التعاون  تقييم  مواد  جملد   .4
والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات 

 .(TEACH-VIP)”

تقدم وثيقة ملف الترحيب إىل ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف 
 “  (TEACH-VIP) واإلصابات  العنف  من  الوقاية  حول  الصحي 

 .CD-ROM على  املتوفرة  واملوارد  التدريب  ملحتوى  حديثة  مراجعة 
إضافة إىل توثيق املعلومات اجلديدة واإلضافات إىل حمتوى الـ CD-ROM فإن هذه الوثيقة تقدم، أيضًا، 
معلومات حول املوارد املوجودة على اإلنترنت واملتوفرة لألشخاص املهتمني ببناء قدرات الوقاية من اإلصابة 

2

الشــكــل 1: 
بنيــة مرشــد 
   CD-ROM  الـ
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والتـي قد تكون نوعية ”للتعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات 
(TEACH-VIP)“ أو عامة يف طبيعتها. 

حيتوي جملد مواد تدريب ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات 
”(TEACH-VIP) مواد منهاج ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات 

(TEACH-VIP)“ كلها. تقسم مواد التدريب هذه إىل ”املنهاج التدريبـي األساسي“ و“املنهاج التدريبـي 

االختالفات  تناقش  سوف  الفرعية.  املجلدات  من  وسلسلة  خاص  جملد  يف  موضوع  منها  وكل  املتقدم“، 
والتشاات بني مواد التدريب يف املنهاج األساسي واملنهاج املتقدم بالتفصيل يف القسم 2.2. باختصار يتكون 
كال املنهاجني، يف النهاية، من مادة تدريبية للدروس التـي تعاجل موضوع إصابة نوعيًا. ُصمم كل درس من 
هذه الدروس ليعطى يف ساعة واحدة تقريبًا، وقد طوِّر بشكل عرض تقدميي بالشرائح power point ووثائق 

ر املناقشة. داعمة للمدربني ومواد مكتوبة قد ُتطبع وُتعطى للطالب وأسئلة ومتارين للتعلم تيسِّ
يقدم جملد موارد إضافية لبناء القدرات مادة إضافية وإتاحة ملوارد ميكن أن تسهم يف بناء القدرة على الوقاية من 
اإلصابة. ميكن أن تكون املواد املوجودة يف هذا املجلد موارد مفيدة جلمع معلومات إضافية، للتعليم الذاتـي 
للمدربني الذين قد ال يكونون بارعني يف جمال موضوع معني، أو إلجياد أمثلة حاالت عن موضوعات تكون 
جزءًا من جلسات التدريب املقدمة يف مكان معني. تتضمن املواد املوجودة يف هذا املجلد، كذلك، عددًا من 

املنشورات األساسية التـي توفر وسائل لتقدمي معلومات مطبوعة للطالب تدعم مواد املقرر. 
حيتوي جملد مواد تقييم ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات 
(TEACH-VIP)“ سلسلة من األسئلة ُصممت لتقييم ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول 
وللمدربني  للطالب،  معدة  املختصرة  االستبيانات  هذه   .“(TEACH-VIP) واإلصابات  العنف  من  الوقاية 
املشاركني يف تقدمي حمتوى التدريب ولـ ”منسقي املقرر“، أي األشخاص املسؤولني عمومًا عن تقدمي حمتوى 
 (TEACH-VIP)” تدريب ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات
إذا أخذناها مبجملها فإن سالسل االستبيانات تشكل أدوات إلجراء تقييم شامل ملواد ”التعاون املتقدم يف 
التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات ”(TEACH-VIP) وتنفيذها. يوجد يف هذا 

املجلد أيضًا التعليمات املناسبة إلكمال هذه االستبيانات.  
 2 - 2 مواد تدريب التعاون المتقدم في التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من 

  (TEACH-VIP) العنف واإلصابات
كما ُذكِر سابقًا، إن مواد تدريب ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف 
واإلصابات ”(TEACH-VIP) معروضة على القرص املكتنـز   CD-ROM   على شكل منهاجني تدريبيني؛ 
أساسي ومتقدم. إن سبب إعداد مواد التدريب ذه الطريقة هو توفري أكرب مرونة ممكنة لتلبية حاجات التدريب 
املتنوعة. ُصممت مواد املنهاج األساسي لتقدمي سالسل شاملة من الدروس تغطي طيفًا كامًال من املوضوعات 
ذات العالقة بالوقاية من اإلصابة ومكافحتها، والتـي ميكن أن ُتدرَّس يف فترة قصرية نسبيًا، مما يهيئها إلعداد 

دورة تدريبية شاملة عن الوقاية من اإلصابة ميكن تنفيذها خالل أسبوع. 
هناك تداخل كبري بني املوضوعات التـي يغطيها املنهاجان املتقدم واألساسي. بالنسبة للموضوعات التـي 
جرى التطرق إليها يف املنهاجني فإن التقدمي املوجود يف املنهاج األساسي يتضمن، بشكل عام، تفاصيل أقل 
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من تلك التـي يغطيها املنهاج املتقدم. إن مستوى الصعوبة والتفاصيل التقنية أعلى يف املنهاج املتقدم. على 
الرغم من هذه االختالفات الظاهرة، فإن هذه مالحظات عامة، وليست متييزًا قويًا وسريعًا بني مواد التدريب 

املوجودة يف كال املنهاجني. 
ينبغي أن يكون واضحًا مما سبق أنه − يف حني أن االختالفات بني مواد التدريب يف املنهاجني موجودة - فإا 

قد تكون خفية، وقد يكون أيٌّ من املنهاجني مالئمًا يف موقع معني.  
ينبغي للمدربني الذين يضعون خطة دروس تالئم موقعًا معينًا أن يراجعوا بدقة مواد املنهاجني األساسي واملتقدم 
التـي تغطي املوضوعات التـي يهتمون بتدريسها، وأن حيددوا أيها أكثر مالئمة لظرف التدريب واملتدربني 

املستهدفني يف ذلك الوضع.  
التدريب  يف  املتقدم  الستخدام ”التعاون  مهمة  خطوة  فإن   ،3 القسم  يف  التفاصيل  من  مبزيد  سنناقش  كما 
والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات (TEACH-VIP)“ بأكرب فعالية ممكنة تتمثل بتعديل 
وضع معني،  يف  اإلصابة  لشاكلة  حمليًا  مالئمة  وجعلها   ،CD-ROM املكتنـز القرص  على  املوجودة  املواد 
وتوجيهها حبيث تالئم مستوى الطالب. إن عملية التعديل هذه قد تعنـي، بسهولة، أن يقرر املدرب ضم 
عناصر من درس يف مواد املنهاج املتقدم مع عناصر يف درس يعاجل املوضوع نفسه من مواد املنهاج األساسي.

1.2.2 بنية ومحتويات المنهاج المتقدم والمنهاج األساسي

إن جداول موضوعات الدروس التـي يغطيها ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية 
من العنف واإلصابات  (TEACH-VIP)“ موجودة يف امللحق 1. تتضمن مادة التدريب دروسًا تتعامل مع 
طيف واسع من املوضوعات املرتبطة باإلصابة. جرى التطرق إىل أسس الوقاية من اإلصابة ومكافحتها يف كال 
املنهاجني األساسي واملتقدم من خالل دروس تتعامل مع مواضيع كاملبادئ األساسية والتعريفات، وأنظمة مجع 
املعطيات وتصنيف اإلصابة. كما يغطي املنهاُج الدروَس التـي تعاجل أمناطًا نوعية من اإلصابات. وكأمثلة عن 
بعض املجاالت التـي جرت تغطيتها: إصابة الطرق املرورية وانتهاك الطفل وإمهاله وعنف اليافعني والعنف 
املنهاجني،  السقطات واحلروق. يتضمن كال  الغرق واإلصابات بسبب   ،Gender املرتكز على نوع اجلنس
أيضًا، دروسًا تركز على االستجابات لإلصابة، مبا فيها تطوير السياسة والدعوة هلا Advocacy، واألساليب 

املتعددة االختصاصات للوقاية من اإلصابة، و قضايا أخالقية، و التأهيل ورعاية اإلصابة.
يقدم كلٌّ من املنهاجني األساسي واملتقدم ثالثة ملفات ألي درس معني. 
1. ملف power point حيتوي تقدميًا بالشرائح غايته نقل حمتوى التدريب. 

2. وثيقة word تعطي مالحظات الدرس للتقدمي بالشرائح. غاية هذه الوثيقة تقدمي دعم للمدربني. 
3. وثيقة word ميكن طبعها وإعطاؤها للطالب (أو وضعها على اإلنترنت)

يف  التفصيل  من  مبزيد  للطالب  ُتعطى  التـي  واملطبوعات  الدرس  مالحظات  بني  االختالفات  تناقش  سوف 
القسم 3.2.2. 

املتقدم يتألف من كتيبات  واملتقدم هو أن املنهاج  إنَّ االختالف األساسي يف البنية بني املنهاجني األساسي 
إرشادية تعاجل موضوعًا معينًا. توجد ضمنها كتيبات إرشادية سلسلة من ثالثة دروس، كل منها له بنية ملف 
مماثلة للدروس يف املنهاج األساسي (تقدمي الـ power point، ووثيقة مالحظات الدرس للمدربني والوثيقة 
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املطبوعة التـي ُتعطى للطالب). ُيتوقع أن تسمح هذه البنية بتغطية أعرض وأعمق ملجال ما أكثر مما يسمح 
به املنهاج األساسي.

2.2.2 شرائح العرض 

إن شرائح الـ  power point هي مكون التدريب األساسي يف ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي 
حول الوقاية من العنف واإلصابات (TEACH-VIP)“. يفترض هذا الدليل أن مستخدمي  ”التعاون املتقدم 
يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات  (TEACH-VIP)“ لديهم على األقل ألفة 
مبدئية مع الـ power point. ميكن للمستخدمني الذين لديهم خربة بالـ  power pointأن يتجاوزوا هذه 

power point. املناقشة املختصرة التـي تشرح بعض العناصر األساسية املرتبطة باستخدام الـ
يظهر الشكل 2 املنظر الذي يظهر عندما ُيفتح تقدمي الشرائح من القرص املكتنـز CD-ROM. يسمَّى هذا 
املنظر ”املنظر العادي“ ضمن الـ power point. العنصر األساسي من النافذة هو اجلزء العلوي األمين، وهو 
يظهر الشرحية ضمن التقدمي. يوجد مباشرة حتت منظر الشرحية نص يتضمن مالحظات الدرس حبيث يستطيع 
املدربون رؤية هذه املالحظات أثناء النظر إىل مادة الشرحية. إن الشرحية احلقيقية (ومالحظات الشرحية التـي 
نراها يف اجلزء األمين) هي الشرحية األوىل يف التقدمي التـي نراها عندما ُيفتح التقدمي أول مرة، وميكن اختيار 

أي شرحية أخرى بالنقر على الصور الصغرية للشرائح املوجودة على اجلانب األيسر من الشاشة.  

ميكن للمستخدمني، أيضًا، أن يغيِّروا من ”املنظر العادي“ إىل ”منظر فارز الشرائح“ أو إىل وظيفة «عرض 
يف  موضح  هو  كما  الشاشة  من  اليسرى  الزاوية  أسفل  املوجودة  الصغرية  األيقونات  على  بالنقر  الشرحية» 
الشكل 2. إن التغيري إىل ”منظر فارز الشرائح“ مفيد عندما نضيف شرائح أو نزيلها من التقدمي أثناء تعديل 
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التدريب.  جلسة  أثناء  للمادة  احلقيقي  التقدمي  عند  املستخدم  الشكل  هو  الشرحية“  ووظيفة ”عرض  املادة، 
ميكن احلصول على معلومات أكثر كماًال عن استخدام الـ power point ضمن الربنامج بالنقر على قائمة 

”املساعدة“.

3.2.2 وثائق داعمة − مالحظات الدرس والمطبوعات التي تعطى للطالب

كما ُذكِر سابقًا، عندما ندخل إىل درس حمدد على القرص املكتنـز CD-ROM فإن ثالثة ملفات تظهر 
للطالب. ُكتبت  تعطى  التـي  واملطبوعات  الدرس  ومالحظات   power point الـ مكونة من ملف  دائمًا 
مالحظات الدرس لتقدمي دعم واسع للمدربني. وهي تبدأ بعنوان الدرس، مث تبني األغراض الرئيسية للدرس، مث 
تبني املؤهالت الرئيسية التـي ينبغي أن حيصل عليها الطالب يف اية اجللسة. يقدم القسم الثانـي من الوثيقة 
نصًا داعمًا لكل شرحية من التقدمي املرافق. يرافق بعض الشرائح نص خمتصر أو ال يرافقها نص على اإلطالق 

ضمن مالحظات الدرس، مما يعنـي أن هناك حمتوى تدريبـي ضئيل نسبيًا على الشرحية.
التوقع هو أن املدربني قد ال يكونون بارعني متامًا يف املجال املحدد الذي ُيطلب منهم أن يقدموا معلومات 
عنه. إذا كان املدربون حباجة إىل دعم إضايف لنقل حمتويات شرحية ما أو اإلجابة على سؤال ما، جيب عليهم 
استخدام اخللفية التفصيلية املتوفرة مع مالحظات الدرس. يتضمن النص الداعم للشرحية ذكرًا للمراجع التـي 
اعتمد عليها، وهناك قاعدة معطيات كاملة للمراجع ضمن ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي 
حول الوقاية من العنف واإلصابات (TEACH-VIP)“ موجودة يف قاعدة معطيات املالحظة النهائية املتوفرة 

أيضًا على القرص املكتنـز CD-ROM. (ضمن جملد موارد إضافية لبناء القدرات).
كوسائل  تقدميها  يف  املدرب  يرغب  قد  التـي  التمارين  عينات  من  عددًا  الوثيقة  من  الثانـي  القسم  يقدم 
لتحديد فيما إذا كانت املؤهالت الرئيسية قد حتققت. توجد أيضًا مالحظات اإلجابة على التمارين. ُيختم 
القسم بعد ذلك بقسم عنوانه ”قراءات مطلوبة“ من أجل الدرس، متبوعًا بقسم عنوانه ”املراجع“ املرتبطة 
الدروس   بعض  يوجد يف  الشرحية.  مالحظات  نص  اسُتخدمت يف  التـي  املراجع  كل  يذكر  بالدرس، وهو 
قسم عنوانه ”مراجع إضافية“، ُتذكر فيه املراجع اإلضافية التـي توسع االطالع على مفاهيم أو موضوعات 
هلا عالقة بالدرس. يتضمن امللحق قائمة بكل العناوين التـي ذكرت يف قسم املراجع، مع مقتطفات من نص 

املرجع إذا كانت متوفرة.
وهي  باملدرب.  اخلاصة  الدرس  ومالحظات  للطالب  ُتعطى  التـي  املطبوعات  بني  االختالفات  بعض  هناك 
تبدأ، أيضًا، بعنوان الدرس، مث تذكر الغرض الرئيسي هلذا الدرس، مث املؤهالت الرئيسية التـي ينبغي أن حيصل 
عليها الطالب يف اية اجللسة. على أي حال، ال توجد هنا مالحظات الدرس املرتبطة بالشرحية التـي تعطى 
للمدربني. بدًال من ذلك، يقدم القسم الثانـي صورًا صغرية لشرائح التقدمي بالـ power point مع بعض 
مالحظات  الطالب  إعطاء  عدم  سبب  إن   ، مالحظام  بكتابة  للطالب  تسمح  والتـي  هلا  املقابلة  السطور 
الدرس املرتبطة بالشرحية التـي ُتعطى للمدربني هو إشعار الطالب بأن املدربني يضيفون − على حنو فعال − 

معلومات إىل املادة املوجودة على كل شرحية.
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بعد القسم املتعامل مع الشرائح، يزوَّد الطالب بعينات أو منوذج من األسئلة من دون مالحظات اإلجابة. 
بقية وثيقة املطبوعات التـي تعطى للطالب متاثل وثيقة املدربني (”قراءات مطلوبة“ و“املراجع“ تليها أقسام 

اختيارية تقدم ”مراجع إضافية“ مث امللحق). 
ووثائق  الدرس  مالحظات  لوثيقة  املختلفة  األقسام  بني  والتشاات  لالختالفات  ملخصًا   1 اجلدول  يقدم 

املطبوعات التـي ُتعطى للطالب.  
الجدول 1. خالصة للتشابهات واالختالفات في الوثيقة الداعمة للمدربين والطالب

قسم الوثيقة
وثيقة مالحظات الدرس

(موجهة إىل املدربني)
وثيقة املطبوعات التـي تعطى 
للطالب (موجهة إىل الطالب) 

قسم صفحة العنوان

الصفحة ذاا للمدربني والطالبالصفحة ذاا للمدربني والطالب صفحة العنوان

أغراض الدرس

املؤهالت الرئيسية

قسم الشريحة
مالحظات تفصيلية كاملة عن الشرحية 

مع ذكر املراجع
صور صغرية للشرائح وسطور 

لكتابة املالحظات

تقدم األسئلة فقطتقدم أسئلة ومالحظات اإلجابةعينة من األسئلة 

قسم المراجع

املواد ذاا للمدربني والطالباملواد ذاا للمدربني والطالبقراءات مطلوبة

مراجع

مراجع إضافية*

ملحق*

* ال توجد يف كل الدروس
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استخدام التعاون المتقدم في التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من 
العنف واإلصابات (TEACH-VIP) بأكبر فعالية ممكنة

TEACH-) يعتمد تأثري برنامج التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات
VIP)، التدريبـي يف النهاية إىل حد كبري على املدربني. إن الدروس والكتيبات اإلرشادية، مثل أي مقرر، 

تعتمد على التواصل الفعال واألمثلة املناسبة التـي تساعد على نقل املادة. يقدم هذا القسم معلومات إىل 
العنف  من  الوقاية  حول  الصحي  والتثقيف  التدريب  يف  املتقدم  التعاون  استخدام  من  متكنهم  املستخدمني 
واإلصابات (TEACH-VIP)، على حنو أكثر فعالية وجتنب بعض األخطاء الشائعة التـي لوحظت أثناء جتربة 

التدريب حتـى اليوم. 
ى يف هذا القسم هي املوضوعات التالية: املوضوعات املختلفة التـي ستغطَّ

• إضافة حمتوى له عالقة مبكان إعطاء املقرر.
• تعديل املحتوى حبيث يالئم الفروق التدريبية بني املشاركني.

• إدارة الوقت املناسب جللسات التدريب.
• اإلعداد ألحجام الصفوف املختلفة.

• إعطاء شهادة حبضور املقرر، والتقييم واملتابعة. 
يقدم امللحق 2 بعض األمثلة عن جلسات تدريب ”التعاون املتقدم 
يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات 
”(TEACH- VIP)  التـي عاجلت بنجاح هذه االعتبارات.  

3 - 1 إضافة محتوى له عالقة بالوضع المحلي
 “(TEACH-VIP) إن ” التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات
هو مضمومة تدريبية طورت بالضرورة بطريقة متكن من تدريسها لفئات خمتلفة من املتدربني يف مواقع خمتلفة 
حول العامل. من الطبيعي أنه عند حتضري املواد مل يؤخذ بعني االعتبار خضوع حضور املتدربني سابقًا لتدريب 
على الوقاية من اإلصابة وكذلك مل يؤخذ باحلسبان االهتمامات أو مشكالت اإلصابة التـي هلا عالقة بالوضع 

املحلي. 
ُتعاجل هذه الظروف املحلية، جزئيًا، من خالل االختيار الذكي لدروس نوعية من بني تلك الدروس املتوفرة 
 .“(TEACH-VIP)  يف ” التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات
على أي حال، اخلطوة املهمة التالية هي تعديل هذه الدروس حبيث تصبح مالئمة حمليًا للمتدربني وللموقع 

الذي ُتقدم فيه.
ينبغي أن ُينظر إىل الشرائح املوجودة يف كل درس على أا ملخص متماسك وصلب علميًا يف جمال اإلصابة، 
لكنه ليس أمرًا جيب عدم تغيريه. الشك أن منظمة الصحة العاملية تأمل وتتوقع تغري مواد املقرر لكي تصبح 

3

”المعلومات جيدة، لكن 
المدربين الذين يقدمونها 
بحماس هم الذي يصنعون 

الفرق“
طالب ىف منهاج ”التعاون املتقدم يف 

التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية 
TEACH-) من العنف واإلصابات

VIP)“  من نيوزيلندة
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التدريب  ملستويات  وكذلك  الواقعية،  الوقاية  والستراتيجيات  املحلية  اإلصابة  ملشكالت  األقل  على  مالئمة 
السابق الذي خضع له املتدربني.

اجلذري  التعديل  يف  خطورة  هناك  أن  الواضح  من   
للمواد، حبيث ال ُتنقل املعلومات الصحيحة حول املوضوع الذي 
جيري تناوله. لذا البدَّ أن يضمن املدربون ومنسقو املقرر الذين 
التغيريات  يشرفون على التعديل املحلي ملواد التدريب أن جتري 
بطريقة تضمن عدم حدوث تغريات جذرية يف املحتوى واملبادئ 

األساسية. 
املحلية.  الظروف  لتالئم  املواد  تعديل  أمهية  من  التقليل  ميكن  ال 
إن امليزة األهم ملقررات ” التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف 
 “(TEACH-VIP) الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات
تعكس  حبيث  املواد  تعديل   − اليوم  حتـى   − كانت  الناجحة 

حمتوى اإلصابة املحلي. باملقابل، كان االنتقاد املوجه إىل تطبيق 
املادة يف مواقع أخرى هو أن بعض اجلوانب مل تكن متعلقة بقضايا اإلصابة املحلية أو عن التدريب. إن   

االستخدام املالئم للمحتوى املحلي اإلضايف يقدم أرضية عملية سيجد معظم الطالب أم ال يستطيعون االستغناء 
عنها يف تدريبهم.

مواد  مراجعة  يتضمن  أن  جيب  الدروس  من  أي  لتقدمي  اإلعداد  من  معياريًا  جزءًا  فإن  أعاله،  ُذكر  ملا  وفقًا 
 “(TEACH-VIP) واإلصابات  العنف  من  الوقاية  حول  الصحي  والتثقيف  التدريب  يف  املتقدم  ”التعاون 

األصلية بدقة ومراعاة قضيتني خمتلفني:
1. ما التعديالت الضرورية على منط ومستوى املحتوى املوجود على ضوء القاعدة املعرفية املوجودة مسبقًا 

لدى املتدربني؟ 
2. أين ميكن تقدمي احلقائق املحلية من خالل املواد لتعزيز املقرر؟ أبِق يف ذهنك أن هذه احلقائق قد تتكون من 
قضايا، كمعطيات عن مشكالت اإلصابة املحلية، أو أمثلة حاالت عن استراتيجيات نوعية ُطبقت حمليًا للوقاية 
من اإلصابات، أو معلومات حملية تبني شيئًا عن العوامل التـي قد تكون عوائق تعيق الوقاية من اإلصابة أو 

فرصًا تساعد على تطبيقها. 
قد تتضمن األمثلة التـي ميكن جلبها إىل جلسات التدريب − جلعل مواد التدريب مالئمة أكثر للوضع املحلي 
معلومات ميكن احلصول عليها من موارد التقارير املحلية كالصحف التـي تصف حوادث اإلصابة املحلية وطرزها. 
قد تستخدم هذه األمثلة لتوضيح أن منطًا نوعيًا من مشكالت اإلصابة موجود أو شائع يف املوقع أو، باملقابل، قد 
تستخدم إلثبات أن أمناطًا معينة من اإلصابة − على سبيل املثال، عنف القرين احلميم − نادرًا ما قد حتظى باالهتمام 
من قبل وسائل اإلعالم املحلية. إضافة إىل وسائل اإلعالم املحلية، قد تكون هناك كيانات حملية أو وطنية جتمع معطيات 
رمسية عن مشكالت اإلصابة. إذا كان األمر كذلك ميكن أن ُيتصل ا وأن ُتسأل فيما إذا كانت قادرة على تقدمي 
معطيات عن طرز اإلصابة يف املوقع املَعنـي. قد يكون مفيدًا للمشاركني أن يقارنوا املعطيات املحلية باملعطيات 

املشاة عن مواقع ودول أخرى من أجل وضع طرز اإلصابة املحلية يف منظور أوسع. 

” شعرت أن تعديل 
المحتوى ليالئم الوضع 

المحلي أضاف قيمة هائلة 
للملخص العالمي“

طالب ىف منهاج ”التعاون املتقدم 
يف التدريب والتثقيف الصحي 

حول الوقاية من العنف واإلصابات 
(TEACH - VIP)“ من تايالند
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يف حني أنه قد ال يكون أمرًا عمليًا وضع قائمة شاملة باملوارد املمكنة للمحتوى املحلي، فإن هناك بعض 
املوارد التـي ينبغي مراعاا دائمًا. ميكن انتداب كيانات خمتلفة ضمن املستويات املحلية أو اإلقليمية أو الوطنية 
للحكومة جلمع مثل هذه املعلومات. إضافة إىل ذلك: تعد اجلامعات واملراكز الطبية ومراكز البحوث موارد 

ممكنة للمحتوى املحلي عن اإلصابات والعنف. 
هذه  مثل  واستخدام  تلقي  يف  املشاركني  املوظفني  مع  املباشر  باحلديث  ينصح  ممكنًا،  األمر  يكون  عندما 

املعلومات واستخدامها لعدة األسباب:
املعلومات  هذه  إىل  للوصول  ضرورية  تكون  رمبا  التـي  الرمسية  والتدابري  املوافقات  ذلك  يظهر  قد   .1

واستخدامها.
2. قد يؤدي ذلك إىل تبادل يف املعلومات يؤدي إىل فهم أفضل ملنظور الشخص أو األشخاص املكتنفني يف مجع 
هذه املعلومات. قد يتضمن ذلك تبصرًا بالقيود املحلية، واحلدود املهمة للمعلومات املتوفرة، ووجهات النظر 

عن أولويات التطوير النوعية والكمية هلذه املعلومات يف املستقبل. 
3 يعطي إشارة واضحة إىل املشاركني يف مجع هذه املعلومات إىل أن هناك حاجة واضحة للحصول على هذه 

املعلومات واستخدامها. 
4. يعطي فرصة لتبادل املعلومات عن بناء القدرة على الوقاية من اإلصابة، وقد يقود مع الوقت إىل تعزيز 

عالقات أعمق وأكثر إنتاجية يف هذا املجال. 
5. يقدم فرصة الستعراف األشخاص اآلخرين الذين ميكن أن يعملوا كمدربني. 

جيب أن يعي املدربون أن إضافة الكثري من املحتوى املحلي قد يعنـي إغراق الطالب بالكثري من املعلومات 
املنقولة إليهم يف فترة قصرية. هذا خطأ حمتمل  

 بينت التجربة وقوعه يف عدة مواقع. لذلك قد جيد املدربون أن هناك حاجة لتقدمي بعض املحتوى املحلي مقابل 
حذف حمتويات الدرس األخرى، أو إطالة الوقت املخصص للجلسات.

لقد ُطورت مواد تدريب ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات 
(TEACH-VIP)“ يف األصل حبيث ُخصصت ساعة واحدة لكل درس؛ على أي حال من املالئم متامًا زيادة 

الوقت إذا كان التعديل املحلي على املحتوى يعنـي تغطية مزيد من املواد أو إضافة مزيد من األنشطة كإضافة 
متارين نوعية.

يزود  أن  ميكنه  التدريب،  حمتويات  من  الكثري  حبذف  يرغب  ال  املدرب  وكان  املحلي  املحتوى  أضيف  إذا 
املتدربني بنسخ مطبوعة من املواد املحلية بدًال من تقدميها على الشرائح − كبديل عن زيادة وقت اجللسة ميكن 

ذلك الطالب من الربط بني ما هو موجود على الشرائح  واألمثلة واملعطيات املحلية.
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تدريب  جلسات  ارتباط  لزيادة  البدائل  من  عدد  ّمثة 
حول  الصحي  والتثقيف  التدريب  يف  املتقدم  ”التعاون 
 “(TEACH-VIP) واإلصابات  العنف  من  الوقاية 
ميكن   .2 اإلطار  يف  معروضة  وهي  املحلي،  بالوضع 
التدريب  النقاش أثناء  البدائل أن تسهل  لكثري من هذه 
حول قضايا مهمة كاالنتشار املحلي لإلصابات، وتغطية 
اإلعالم هلذه املواضيع، والبنـى والقدرات املحلية التـي 
تقدم اخلدمات أو تقي من حدوث مثل هذه اإلصابات 
يف املستقبل. ُيشجع الطالب ذه الطريقة على التفكري 
املتقدم  ”التعاون  تدريب  ملحتوى  املباشرة  بالتطبيقات 
يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف 

واإلصابات (TEACH-VIP)“ على بيئتهم املحلية.

3 - 2 تعديل المحتوى بما يناسب المتدربين المختلفين 
TEACH-)  واإلصابات العنف  من  الوقاية  حول  الصحي  والتثقيف  التدريب  يف  املتقدم  بنية ”التعاون  إن 

النوعية  الدروس  من  أخذها  ميكن  حبيث  التدريب  جلسات  تعديل  يف  مرونة  تعطي  للتعديل  القابلة   “(VIP

التـي تلبـي بأفضل شكل ممكن حاجات املتدربني وخلفيام السابقة عن املوضوع. ُينصح املدربون مبراعاة 
نوعية املتدربني، وأن خيتاروا دروس ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف 
واإلصابات (TEACH-VIP)“ األكثر مالءمة هلم. يقدم اإلطار 3 بعض اإلرشادات عن العوامل التـي جيب 
مراعاا عند اختيار دروس ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات  

(TEACH-VIP)“ التـي ستعتمد عليها جلسة التدريب. 

إن املراعاة احلريصة جلمهور املتدربني - والسيما معرفتهم السابقة وحاجام العملية املرتبطة مبعلومات اإلصابة 
يؤدي دورًا مهمًا يف حتديد الدروس التـي ستقدم ضمن الوقت املحدد للتدريب. 

قد يرغب املوظفون احلكوميون الذين يعملون يف قطاعات هلا عالقة باإلصابة مثًال يف مقاربة ”التعاون املتقدم يف 
التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات (TEACH-VIP)“ من منظور تطبيق الربامج 
والسياسات. واعتمادًا على القطاع احلكومي النوعي الذي يعملون فيه، فإن جماالت املعرفة التـي قد يرغبون 
يف تطويرها ميكن أن تتضمن (التبشري( Advocacy وتطوير السياسة، والوبائيات والتقييم. يف حني أنه قد تكون 
هناك قيمة عظيمة يف جعلهم يعاجلون أيًا من املوضوعات التـي تغطيها مواد الدرس أو كلها، فإن كمية الوقت 

املتوفر لديهم حلضور التدريب قد جتعل ذلك مستحيًال. 

اإلطار 2. استراتيجيات زيادة ارتباط تدريب 
والتثقيف  التدريب  في  المتقدم  ”التعاون 
الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات 

(TEACH-VIP)“  بالوضع المحلي

 حتليل ومراجعة تغطية اإلعالم املحلي لإلصابة.
قضايا  تتضمن  املقرر  إعطاء  قبل  بدراسات  القيام   

اإلصابات املحلية
إحصائيات  باستخدام  املعطيات  مجع  أنشطة   

اإلصابات املحلية.
العمل  جتربة  على  احلصول  و/أو  مقابالت  إجراء   
املحليني  العمومية  الصحة  موظفي  من  العملية 

املكتنفني يف الوقاية من اإلصابة.
  قراءات داعمة
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باختصار، مع أي جمموعة من املتدربني، إن التحدي يف اختيار 
حمتوى الدرس وتعديله يكمن يف موازنة قاعدة املعرفة املسبقة 
الوقت  مع  لديهم  التدريب  حاجات  وأولويات  للمتدربني 

املتوفر للتدريب.  
يستبعد أن يستفيد موظفو الوكاالت احلكومية من التبحر يف 
بعض دروس ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي 
 “(TEACH-VIP) واإلصابات  العنف  من  الوقاية  حول 
التـي تتناول التدبري العالجي السريري لألشخاص املصابني. 
باملقابل, إذا كان الوقت يسمح، وإذا كان جمال عمل هؤالء 
املوظفني يتضمن التخطيط للنظم الصحية، فإن بعض عناصر 

”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات (TEACH-VIP)“ التـي 
تعاجل بعض جوانب الرعاية قد تكون ذات قيمة.إن اجلوانب القابلة للتعديل من مواد املقرر، وحقيقة وجوب 

تعديلها لتناسب الوضع املحلي، أصبحت حامسة لضمان استخدام ناجح وفعال ملواد التدريب. 
ومما ينبغي مراعاته، هو أنه أثناء تعديل حمتوى تدريب ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول 
الوقاية من العنف واإلصابات  (TEACH-VIP)“ − قد يكون هناك ميل إىل التغاضي عن بعض األساسيات 
واملبادئ العامة يف الوقاية من اإلصابة، وذلك تركز بنية جلسات التدريب على منط نوعي من اإلصابة. ليس 
من املمكن القول فيما إذا كان قرارًا كهذا صحيحًا أو خاطئًا فاألمر يعتمد بأسره على املكان وعلى املتدربني. 
على أي حال، جيب أن نتذكر أن القدرة على الوقاية من اإلصابة متخلفة يف كثري من املواقع حبيث أن الكثري 
من القضايا األساسية كأنظمة مجع املعطيات ووجود املوظفني الذين يفهمون طريقة االستفادة منها هي حاجة 

اإلطار 3. بعض العوامل التـي يجب مراعاتها أثناء اختيار الدرس المالئم للمتدربين
 ما هو مستوى املعرفة املسبق للمتدربني؟ بالتحديد، ما مدى استيعام ألسس الوقاية من اإلصابة؟

 هل يعمل املتدربون بفاعلية يف جمال يتعلق مباشرة بالوقاية من اإلصابة، وهل حيتاجون إىل اكتساب املؤهالت 
من أجل عملهم، أم أم ال يعملون يف جمال اإلصابة وحيتاجون فقط إىل أن يتحسسوا ويعوا بعض القضايا املحيطة 

باإلصابة؟ 
 من أجل املتدربني املشاركني يف الوقاية من اإلصابة: كيف ميكن حتسني اختيار الدروس حبيث تصبح جلسة 

التدريب ذات عالقة مباشرة باملهام التـي يقومون ا؟
 هل ميلك املتدربون مستوى ميّكنهم من املشاركة بفعالية يف أشكال التمارين املتنوعة وتبادل املعلومات؟ إذا 

كان األمر كذلك، كيف ميكن االستفادة من هذا األمر يف اختيار الدروس؟ 
 ما الوقت املتوفر جللسة التدريب، وما العدد الواقعي للدروس التـي ستقّدم، إذا أخذنا باحلسبان أي متارين 

مشتركة، أو مناقشات أو أنشطة مجاعية جرى التخطيط هلا؟

حضور  أي  مع  باختصار،   ”
اختيار  في  التحدي  إن  للتدريب، 
في  يكمن  الدرس  محتوى  وتعديل 
المسبقة  المعرفة  قاعدة  موازنة 
حاجات  وأولويات  للمتدربين 
المتوفر  الوقت  مع  لديهم  التدريب 

للتدريب“ 
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حيوية ال جتري تلبيتها. لقد أولت منظمة الصحة العاملية أمهية كبرية هلذه القضايا بوضع إرشادات حول كل 
من ترصد اإلصابة (5) ومسوحات اإلصابة املرتكزة على املجتمع (6). 

ال ميكن أن تكون هناك قواعد ثابتة حول االختيار املناسب ملواد الدروس التـي جيب تغطيتها. يتطلب كل 
وضع تدريبـي تقييمًا دقيقًا للمتدربني، وأن حيدد املدربون أولويات حاجات التدريب واختيار مواد التدريب 
أولويات حاجات  حتديد  فإن  ممكنًا،  األمر  يكون  عندما  األفضل.  النحو  على  احلاجات  هذه  تلبـي  التـي 
التدريب واختيار الدروس التـي جيب تغطيتها ميكن أن جتري, على حنو مثايل, جبمع املعلومات من خالل 

التفاعل املباشر مع املتدربني وتبادل املعلومات معهم قبل البدء بالتدريب. 
كمالحظة ائية، ينبغي أن ُينظر إىل تعديل حمتوى ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية 
من العنف واإلصابات (TEACH-VIP)“ على أن له عالقة وثيقة بكل من إضافة حمتوى له عالقة بالوضع 
حتقيق  أن  املدربون  يعتقد  أن  جيب   .interactive تآثرًا   أكثر  جتعله  التدريب  ضمن  عناصر  وإدخال  املحلي 
غايام من التدريب جيري من خالل االختيار الدقيق لدروس ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي 
حول الوقاية من العنف واإلصابات (TEACH-VIP)“ أو ألجزاء من دروس حمددة، ومن خالل تعديل هذا 
املحتوى جلعله مالئمًا للوضع املحلي، مث املراجعة النهائية للمادة بطريقة تسمح بالتفاعل املتبادل مع املدربني 

حيثما أمكن.

3 - 3 جعل جلسات التدريب أكثر تفاعلية
تظهر التجربة يف جمال التعليم أن االستراتيجيات التـي تزيد من درجة التفاعل هي طرق فعالة يف زيادة 
اكتساب املؤهالت واملحافظة عليها (7). يرحب املتدربون بالتنوع الذي تقدمه فرص التفاعل، على الرغم 
من أن استراتيجيات التفاعل التـي تالئم وضعًا ما تعتمد على عدد املتدربني، وكذلك على ما يتوفر من 

موارد ووقت. 
يقدم اجلدول 2 عددًا من االستراتيجيات التـي ميكن مراعاا من أجل زيادة فرص التفاعل يف جلسات 
التدريب. إن الوقت املتوفر، ومدى مالءمة االستراتيجيات لعدد املتدربني وقاعدة املعرفة املسبقة لديهم، وأي 

موارد إضافية مطلوبة، كل ذلك جيب مراعاته عند اختاذ قرار بتطبيق هذه االستراتيجيات يف جلسات التدريب. 
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جدول 2. قائمة لعينة عن التمارين واألنشطة التـي يمكن القيام بها بين الشركاء أو في 
المجموعات أو الصفوف (8) 

تمارين 
الشريك

التعاون بين شريكين
أو  أسئلة  يطرح  مث  الشريك  ينصت  لشريكه.  ما  موضوعًا  شخص  كل  يشرح  أزواج،  شكل  على 

يناقش. 
تقييم الزميل

م الصف إىل أزواج. يتبادل الشريكان العمل املكتوب، أو ينصت كل منهما إىل تقدمي اآلخر. يعطي  قسِّ
كل منهما اآلخر ”ارجتاعًا“ ويعمالن معًا ليحددا ما الذي كان جيدًا، وما الذي حيتاج إىل حتسني، 

وكيف ميكن حتسينه. 

تمارين 
المجموعة

دراسات الحالة 
ُتقدم دراسة أو سيناريو إىل الصف أو ُتعطى على شكل أوراق مطبوعة. تناقش املجموعات الدراسة 

أو التصور (السيناريو) معًا استجابة ألسئلة معينة. 
حوض السمك

تناقش إحدى املجموعات موضوعًا معينًا. تراقب جمموعة ثانية املناقشة ويسجل كل شخص: 
• مسامهة الشريك (ويقدم ارجتاعًا شخصيًا بعد ذلك) 

• األجزاء املهمة من النقاش (قد تكون استعراف القضايا، والتطبيقات، والتعميمات، وغري ذلك)

مناقشة المجموعة
يوجهها  األسئلة  من  جمموعة  تساعد  ما.  موضوع  عن  أشخاص)   6 (حتـى  املجموعات  تتحدث 

املحاضر على بناء النقاش وتركيز املجموعة. 
النقابات

تعمل جمموعات الطالب مع بعضها على مشروعات تتضمن البحث وتقدمي املعلومات. تفيد يف التركيز 
على مهارات التعاون والعمل اجلماعي أثناء تغطية حمتوى التدريب.

تمارين 
الصف

ضيوف البرنامج
ُيدعى شخص واحد أو أكثر ممن لديهم خربة تقنية إىل اجللسة وجييبون عن األسئلة التـي يطرحها 

الطالب. قد يكون هؤالء األشخاص من احلكومة، أو أساتذة آخرون، موظفون طبيون أو طالب. 

تقديمات
خمتصرة  تعليمية  جلسة  يعدون  مث  ما،  موضوع  عن  معلومات  الصغرية  املجموعات  أو  األفراد  جيد 

ويقدموا إىل املجموعة األكرب. 
جلسة سؤال وجواب 

هذا نشاط مفيد للتأكد من فهم الطالب. ُيخصص وقت للمناقشة/ اإلجابة.

واإلصابات  العنف  من  الوقاية  حول  الصحي  والتثقيف  التدريب  يف  املتقدم  تدريب ”التعاون  مواد  ُطورت 
(TEACH-VIP)“ حول منوذج للتعليمات مرتكز على الصف. يعنـي ذلك أن مادة الدرس طوِّرت لنقل 

املعرفة إىل املتدربني من خالل املحاضرة، مدعومًة باملعينات البصرية لشرائح الـ power point. ُطوِّرت فرص 
للتفاعل، كالتـي ُعرضت يف اجلدول 2، على حنو نوعي من خالل دراسات التعليم لتكميل التعلم املرتكز 
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على الصف ومتكني املتدربني من تقدمي املعلومات والتفاعل مع مواد التدريب، وكذلك من االبتعاد عن تلقي 
املعرفة تلقيًا سلبيًا.

الشك أن ممارسة هذه الفرص من الناحية النظرية هو أمر مفيد، إال أن إدخاهلا ضمن جلسة التدريب مع مادة 
 “(TEACH-VIP) شرحية ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات
هو أمر جيب التخطيط له بدقة. أما بعض األخطاء الشائعة التـي جيب جتنبها يف أثناء تقدمي عناصر تفاعلية 

ضمن جلسات التدريب فهي ما يلي:
• فرص التفاعل املتبادل ال ترتبط منطقيًا أو على حنو مباشر باملؤهالت التـي يريد احلضور احلصول عليها.

• أن تصبح فرص التفاعل املتبادل تبادًال للمعلومات ووجهات النظر الشخصية التـي قد ال تكون صحيحة 
حقيقة.

التدريب  حمتوى  لنقل  للمدرب  املعطى  الوقت  كفاية  عدم  إىل  التفاعلي  للتبادل  املعطى  الوقت  يؤدي  أن   •
األساسي. 

• قد يسيطر طالب أو طالبان على الصف يف حني ال يشارك اآلخرون يف عملية التعلم. 
إضافة إىل االعتبارات السابقة، فإن القضية التـي تستحق انتباهًا خاصًا مبا يتعلق بالتدريب التفاعلي هي عدد 
الشخصية  املشاركة  املحافظة على  الكبري أو املتوسط للمتدربني من  العدد  ن  احلاضرين. قد ال ميكِّ املتدربني 
والفعالة − التـي ميكن أن حتدث عندما يكون العدد قليًال − من دون أن يكون ذلك على حساب وقت 
التعليمات القيِّم. إضافة إىل ذلك: إن درجة املشاركة غري املنظمة التـي ميكن حتملها تعتمد على حجم الصف. 
يف املجموعات الصغرية يكون هناك منط أكثر انفتاحًا وتلقائية يف تبادل املعلومات والتفاعل، يف حني أنه يف 
املجموعات الكبرية حيتاج املدربون إىل أن يكونوا أكثر حذرًا وإبداعًا عند إدخال استراتيجيات لتطوير التفاعل 
يف جلسة التدريب. ينصب االهتمام األكرب يف الصفوف الكبرية على أن يعي املدربون احلاجة إىل التحكم يف 
اجتاه التفاعل احلاصل لكي يضمنوا استفادة املجموعة ككل، وأن يظل الوقت املطلوب للتفاعل متوازنًا مع 

خطة التدريب الكلية.
إن حقيقة أن إدخال التفاعل والتحكم به يصبح أكثر صعوبة يف املجموعات الكبرية تعنـي أن نوعية اإللقاء 
البصري  التواصل  يضمنوا  وأن  باحليوية،  املفعم  اإللقاء  على  يعتمدوا  أن  للمدربني  ينبغي  أمهية.  أكثر  تصبح 
قبل  من  واملشاركة  االهتمام  يشجعوا  لكي  فعال  بشكل  الغرفة  يف  موقعهم  يغريوا  وأن  املشاركني،  كل  مع 

املتدربني.
باختصار، إن فرص زيادة التفاعل يف جلسات تدريب ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول 
الوقاية من العنف واإلصابات (TEACH-VIP)“ ميكن أن تكون وسائل قيمة لزيادة فعالية جلسات التدريب. 
اقترحت عدة استراتيجيات لتحقيق ذلك. ميكن أن حيسن اإلدخال احلذر للوسائل املناسبة إىل حد كبري نوعية 

جلسات التدريب، وأن جيعلها أكثر من جمرد اطالع سلبـي على مواد التدريب.  
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3 - 4 التدبير المالءم لوقت الجلسات

البدَّ أن خنطط الستخدام الوقت على حنو مناسب لتجنب 
إرهاق الطالب. لقد توضح يف القسم السابق أن إدخال 

فرص التفاعل يف التدريب، رغم أنه مرغوب جدًا، جيب أن 
يأخذ باحلسبان الوقت اإلضايف الذي تتطلبه هذه األنشطة. 

كذلك، فإن تعديل املواد جلعلها مالئمة للوضع املحلي 
وحلاجات حضور التدريب يعنـي أيضًا أن حمتوى التدريب 
م لن يكون مماثًال للمواد املوجودة على القرص املكتنـز  املقدَّ
CD ROM ”للتعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي 

 “(TEACH-VIP) حول الوقاية من العنف واإلصابات
ولذا ينبغي للمدرب أن حيرص على الوقت املناسب لتقدمي 

املحتوى، وأن يدرك أن هناك ميًال ملحاولة إعطاء كم هائل 
من التدريب يف مدة قصرية جدًا، مع منح فرص قليلة جدًا للتفاعل. 

م فيها سلسلة من دروس  يف جلسات التدريب التـي تقدَّ
” التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية 
من العنف واإلصابات (TEACH-VIP)“ كمقرَّر ُيعطى يف 
مدة قصرية (5 − 2 أيام)، ينبغي للمدربني أن يدركوا، على 
حول  القائمة  التفاعل  فرص  إدخال  إىل  احلاجة  خاص،  حنو 
حمتوى التدريب ذي العالقة كما هو موضح يف اجلدول 2. 
أحد اإلرشادات املفيدة التـي جيب إبقاؤها يف الذهن فيما 
خيص تعليمات الدورة القصرية، حيث ميضي املتدربون يومًا 
كامًال أو عدة أيام مع املادة، هو أنه جيب عدم قضاء أكثر من 

ست ساعات يوميًا يف الصف الدراسي. 
إضافة إىل ذلك، البدَّ أن نبقي يف بالنا هناك مرونة أقل يف الدورات 
القصرية األمد يف الوقت املتوفر وطريقة استخدامه. يعنـي ذلك أن 
كل مكون من مكونات التدريب (مواد الدرس، التعديل واألنشطة 
التفاعلية) جيب احلرص عليها بكثري من الدقة لكي نستخدم وقت 
التدريب بأكرب فعالية ممكنة. جتّنب حماولة حتقيق الكثري من أهداف 
التدريب ورّكز على تلك األهداف التـي هلا عالقة باملتدربني. 
بوجود عدة ساعات من املحاضرات يوميًا، يصبح مهمًا مراعاة 
توقيت الفرص التفاعلية لتغيري سرعة التدريب، واستخدام هذه الفرص للفصل بني مقاطع املحاضرات. تفيد فترات 

الراحة يف تغيري سرعة التدريب، وتعطي الطالب فرصة الستيعاب املوضوع وجتنبهم اإلرهاق.

” يجب تقليل محتوى 
المحاضرة، ويجب إشراك 

الطالب في العمل والكالم بدًال 
من تركهم ينظرون إلى الـ
power point وينصتون 

على المحاضرة“
(طالب ”التعاون املتقدم يف التدريب 
والتثقيف الصحي حول الوقاية من 

 “(TEACH-VIP) العنف واإلصابات
يف مكان غري مصرح به)

”الكثير من الكالم − بحاجة 
إلى مزيد من األنشطة 
التفاعلية والنقاشات، 

واألسئلة المحفزة للتفكير“
(طالب ”التعاون املتقدم يف التدريب 
والتثقيف الصحي حول الوقاية من 

 “(TEACH-VIP) العنف واإلصابات
يف مكان غري مصرح به)

”يجب أن يكون هناك مزيد 
من الوقت بحيث تناقش 

األمور بعمق أكبر“
(طالب ”التعاون املتقدم يف التدريب 
والتثقيف الصحي حول الوقاية من 

 “(TEACH-VIP) العنف واإلصابات
يف مكان غري مصرح به)
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تعنـي الدورات الطويلة األمد أن حمتوى تدريب ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية 
من العنف واإلصابات (TEACH-VIP)“ ُيعطى ضمن إطار زمنـي ممتد مع مزيد من املرونة يف طريقة إدارة 
الوقت. قد يعنـي ذلك أن ُتعطى املواد إىل جانب مواد تدريب أخرى (مثًال، كجزء من منهاج مدرسة صحة 

عمومية) أو قد ُتعطى وحدها.
يف حني أن إعطاء املادة على فترات طويلة ميكن أن يساعد على عدم شعور الطالب بالتعب، إال أنه قد يصعِّب 
على الطالب التآلف مع املادة وصنع ارتباطات بني مواضيع التدريب ذات العالقة من دون جلسات إنعاش 

منتظمة. 
قد تستفيد الدورات الطويلة األمد على حنو خاص من العودة إىل الدروس السابقة ذات العالقة أو الربط ا. 
هناك اعتبار مفيد آخر وهو إدخال املشاريع الطويلة األمد أو األنشطة اجلماعية التـي تستفيد من املحتوى 
الذي مت تعلمه، من أجل مساعدة الطالب على التآلف مع املادة على حنو أكثر فعالية. ينبغي للمدربني أن 
حياولوا االستفادة من املرونة الزائدة بسبب كون الفترة أطول وأن يدخلوا األنشطة، وفترة املناقشة واملحتوى 

املحلي. 
اجلانب  هلذا  خيططوا  أن  للمدربني  ينبغي  جدًا.  مهمة  خطوة  التدريب  لوقت  املناسبة  اإلدارة  إن  اخلتام،  يف 
بأسلوب مناسب، وأن يألفوا مادة التدريب قبل البدء بالتدريب، وأن يراعوا إمكانية تعديلها ودعمها بأنشطة 
تفاعلية وإعطائها ضمن الوقت املتاح. جيب إعطاء األولوية لعدم إغراق املتدربني بالكثري من املعلومات يف وقت 

قصري، والستخدام الوقت املتاح بطريقة تبقي الطالب مشاركني ومنتبهني ومهتمني باملادة.  

3 - 5  اإلعداد ألحجام مختلفة من الصفوف
ّمثة طيف من املقتضيات املرتبطة بعدد الطالب الذين حيضرون التدريب تدور حول أسلوب تركيب بيئة التدريب من 
مت أحجام  الناحية املادية، وكذلك حول أسلوب تقدمي املادة بأكرب فعالية ممكنة. لتسهيل الشرح الذي سنقوم به، ُقسِّ
الصفوف إىل ثالثة أحجام: تعنـي الصفوف الكبرية أكثر من 35 طالبًا، تعنـي الصفوف املتوسطة ما بني 35 − 20 

طالبًا، والصفوف الصغرية أقل من 20 طالبًا. 
غالبًا ما ُترتب الصفوف الكبرية بوضع املتدربني على صفوف من كراسي دون طاوالت ويكون املدرب أمامهم. 
يستوعب هذا الترتيب عددًا كبريًا من املتدربني، لكنه حيمل خطورة أن يشعر الطالب بأم ال يشاركون كثريًا يف 

مادة الدرس. جيب أن يعي املدربون الذين يشاركون يف هذه السياقات أم يواجهون عدة مشكالت ممكنة:
1. قد يصعب املحافظة على انتباه الطالب بسبب فترة اخلمول Inactivity الطويلة. 

2. ّمثة القليل من املرونة يف املنهاج عمومًا، وعدد أقل من االستراتيجيات املالئمة لتحقيق التعلم التفاعلي.
3. ّمثة صعوبة أكرب يف حتريض مستويات أعلى من التفكري (كالتحليل، و التأليف، ربط املفاهيم األساسية، وحل 

املسائل، وتطبيق األفكار وتقييمها).
4. ّمثة احتمال أكرب بأن تكون هناك اختالفات كبرية بني املتدربني يف تقديرهم للسرعة املالئمة إلعطاء املادة. 

5. قد جيد املدربون صعوبة أكرب يف احلصول على ”ارجتاعات“ من الطالب، ولذا سوف تقل قدرم على مراقبة 
فعالية تعليمهم يف أثناء اجللسة. 
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يف حني أن هذه كلها مشكالت حمتملة تواجه املدربني الذين يتعاملون مع الصفوف الكبرية، فإن الدراسات من 
حقل التعلم تظهر أن هناك عددًا من االستراتيجيات التـي ميكن أن تساعد على التخفيف من هذه العوامل 

:(9 , 8)

1. جو مريح.  
2. حمتوى”واقعي“ يشد احلضور.
3. إظهار االهتمام بتقدم الطالب.
4. استراحات يف الوقت املناسب.

5. توضيحات وأمثلة هلا عالقة باملادة.

6. إعطاء املادة بطريقة حمفزة ومسلية.
7. نظام دروس خصوصية مرافق.

املدرب  وقوف  مع  املقاعد  من  صفوف  خلف  الطالب  جلوس  من  املتوسط  احلجم  ذات  الصفوف  تستفيد 
كتابة  عملية  خالل  من  املادة  يف  أكرب  بفعالية  املشاركة  من  الطالب  الترتيب  هذا  ن  ُيمكِّ الغرفة.  مقدمة  يف 
نة يف مواد ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف  املالحظات. توفر املطبوعات التـي تعطى للطالب واملتضمَّ
الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات (TEACH-VIP)“ للطالب مساحة لكتابة مالحظات حول كل 
شرحية أثناء تقدميها. توفر مساحة الكتابة املضافة أيضًا مزيدًا من املرونة فيما يتعلق بأمناط األنشطة التفاعلية 
املتاحة للطالب أثناء املحاضرة. ميكن أن تساعد إضافة بعض األنشطة مثل التمارين الكتابية التـي حتل يف 

مخسة دقائق يف جمموعات صغرية على إجياد بيئة تعليم تتجنب بقاء الطالب خاملني فترة طويلة.
تستفيد املجموعات ذات احلجم الصغري من جلوس الطالب على مقاعد ُترتَّب على شكل دائري أو نصف 
دائري. يساعد تنظيم بيئة التدريب ذا الشكل على تشجيع التفاعل بني أفراد املجموعة، مبا يف ذلك متارين 

الشريك أو املجموعة أو الصف التـي ُذكرت يف اجلدول 2 ونوقشت مبزيد من التفصيل يف القسم 3.3.

3 - 6 شهادة الدورة ، والتقييم ، والمتابعة
قد تقرر اجلهات املنظمة للتدريب تقدمي نوع من الشهادة للطالب الذين تلقوا تدريب ” التعاون املتقدم يف 
التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات (TEACH-VIP)“. ملا كانت منظمة الصحة 
العاملية ال تشرف مباشرة على التدريب، فهي ال تستطيع تقدمي شهادة باسم منظمة الصحة العاملية أو ال تستطيع 
إعطاء شهادة لألشخاص الذين تلقوا تدريبًا مرتكزًا على مواد ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي 
حول الوقاية من العنف واإلصابات (TEACH-VIP)“، ومع ذلك تظل الشهادة حافزًا مهمًا يف كثري من 
األماكن، وقد تشري الشهادات املقدمة إىل الطالب إىل أن مواد التدريب  استمدت من حمتوى طوِّر أصًال من 

قبل منظمة الصحة العاملية.
ذكرنا يف القسم 2.1 أن جملد مواد تقييم ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف 
واإلصابات (TEACH-VIP)“ حيتوي جمموعات من االستبيانات صممت لتقييم ”التعاون املتقدم يف التدريب 
والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات (TEACH-VIP)“. تعدُّ هذه االستبيانات أدوات مهمة 

جلمع املعلومات من الطالب واملدربني ومنسقي املقرر.
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توصي منظمة الصحة العاملية بقوة أن يقّيم كل تدريب حول ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي 
حول الوقاية من العنف واإلصابات (TEACH-VIP)“ باستخدام هذه االستبيانات. التعليمات الكاملة حول 
تطبيق استبيانات التقييم موجودة يف جملد تقييم مواد ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول 

.“(TEACH-VIP) الوقاية من العنف واإلصابات
مالحظة أخرية جيب ذكرها حول أمهية املتابعة. سوف يستفيد كثري من الطالب الذين تلقوا تدريب ”التعاون 
املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات (TEACH-VIP)“ من تقدمي الدعم 
هلم فيما بعد. كما هو احلال يف أنواع التدريب املختلفة، هناك حدود ملا ميكن حتقيقه يف بيئة التدريب الرمسية. 
يف  مشاركة  أكثر  يصبحون  الذين  لألفراد  واملساعدة  كالنصح  واملتابعة،  الدعم  استمرار  فرص  متابعة  جيب 

القضايا املرتبطة باإلصابة جيب متابعتها إىل أقصى حد ممكن.
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التعــاون المتقـدم في التـدريب والتثقيف الصحي حـول 
الوقـايـة   من العنف واإلصابات (TEACH-VIP) والسياق 

األوسع لبنـاء القدرة على الوقاية من اإلصابة 

 الغرض الرئيسي من دليل املستخدم هذا هو حتسني فعالية تدريب ” التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف 
الصحي حول الوقـاية من العنف واإلصابات”TEACH-VIP“. من املفيـد، على أي حـال، تضمني 
هذا الدليل قسمـًا يضع ”التعاون املتقـدم يف التدريب والتثقيف الصحي حـول الوقـاية من العنـف

 واإلصابات”TEACH-VIP“  ضمن السياق األوسع لبناء قدرات الوقاية من اإلصابة ومكافحتها. 
ال توجد وجهة نظر وحيدة متفق عليها على حنو واسع تعرِّف بناء القدرات. يرى بعضهم أن بناء القدرات 
يقتصر على تدريب املوارد البشرية، يف حني يرى آخرون أنه يتسع ليشمل أمورًا مثل تطوير البنـى واألنظمة 
التـي يعمل فيها الناس، واملوارد املالية املؤهلة لكي ختصص ملجال معني وغري ذلك. يف حالة الوقاية من اإلصابة 

يبدو أن هذه الرؤية األوسع أكثر منطقية ألن هناك حاجات مهمة تتجاوز التدريب ال جتري تلبيتها. 
 “TEACH-VIP)) إن ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات
منهاج تدريبـي تكمن مسامهته األساسية يف كونه وسيلة لنقل املعرفة إىل املتدربني. لقد طور كمنهاج شامل، 
يهدف إىل تقدمي مواد تدريب قابلة للتعديل ومفهومة على حنو جيد، حبيث ميكن استخدامها مع طيف متنوع 
من املتدربني. على الرغم من هذه املسامهة القيمة، البدَّ أن ندرك أن املعرفة ليست املكون الوحيد الذي حيتاج 

إىل معاجلة فيما يتعلق ببناء قدرات الوقاية من اإلصابة. 
ّمثة حاجات أخرى أيضًا، ومن املفيد أن نعتقد أن حاجات بناء القدرات تقع يف أربعة مكونات أساسية:

1. املعرفة
2. املهارات

3. األنظمة والبنـى
4. الشبكات والتعاون. 

لكنها  اإلصابة،  من  الوقاية  جمال  يف  القدرات  بناء  حاجات  إىل  للنظر  واحدة  طريقة  هناك  أن  الواضح،  من 
تفرق بني املجاالت النوعية املختلفة التـي حتتاج إىل املعلومات. سوف يناقش كل واحد من هذه املجاالت 

باختصار.

المعرفة
من الواضح أن املعرفة تشري إىل قاعدة املعرفة ذات العالقة بالوقاية من اإلصابة، وهذا املكون هو أكثر مكون يناقش 
TEACH-)) مباشرة عرب ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات

VIP“. تعتمد قاعدة املعرفة التـي هلا عالقة بوضع حملي ما على املتدربني املستهدفني وعلى السياق املحلي. 

على أي حال، إنَّ املتطلبات األساسية املرتبطة بقاعدة املعرفة والتـي جيب نقلها هي أسس الوقاية من اإلصابة، 
مبا يف ذلك إدراك مدى آثار اإلصابة وحجمها يف املجتمعات، ووسائل تقدير حجم هذه اآلثار وإجراء البحوث 

عليها، وقابلية اإلصابات للوقاية، وحقيقة أن ذلك يتطلب تعاونًا متعدد االختصاصات.

4
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إن املتدربني املستهدفني الذين يتلقون هذه القاعدة املعرفية هم بالضرورة طيف واسع يتضمن أشخاصًا قد ال 
يعملون يف جمال يتعلق على حنو ظاهر بالوقاية من اإلصابة. قد يكون أمرًا مناسبًا متامًا تدريب بعض األشخاص 
ببساطة من أجل حتسيسهم جبوانب اإلصابة، وقد ُيستثمر يف تدريبهم مع أم لن يعملوا بالضرورة يف جمال 

اإلصابة بعد ذلك.
المهارات

يرتبط تطوير املهارات التـي هلا عالقة بالوقاية من اإلصابة باحلصول على املعرفة لكنه خمتلف عنه نوعًا ما. 
تشري املعرفة بصفة عامة إىل إدراك املعلومات أو احلقائق واملبادئ. تشري املهارات إىل القدرة على القيام بعمل 
ما على حنو جيد وأن يكون هذا العمل حباجة إىل التدريب واخلربة. لذلك غالبًا ما تقتضي املهارة وتطويرها 

وجود بعض املعرفة املسبقة مضافًا إليها املعرفة التـي تكتسب من خالل التجربة.
ميكن تقسيم املهارات املطلوبة يف جمال الوقاية من اإلصابة ومكافحتها إىل فئتني: املهارات التـي هي تقنية 
من  األول  النوع  عن  األمثلة  تتضمن  املكتنفة.  الشخصية  بالتفاعالت  ارتباطًا  األكثر  واملهارات  طبيعتها،  يف 
اجلادة  واملراجعة  الوبائي  الترصد  أنظمة  وبناء  السياسات،  تطوير  يف  واملسامهة  بالبحوث،  القيام  املهارات: 
لتنفيذ  القطاعات  بني  بالتعاون  املبادرة  املهارات:  من  الثانـي  النوع  عن  األمثلة  تتضمن  العلمية.  للنصوص 

استراتيجيات الوقاية من اإلصابة، والتواصل بفعالية، مجع التربعات وتوفري القيادة والتنسيق. 
جيب أن نراعي تطوير املهارات عند األفراد الذين يريدون املشاركة مباشرة 

يف جمال يرتبط مباشرة بالوقاية من اإلصابة. تتضمن األمثلة: مدراء الصحة العمومية، واملوظفني احلكوميني 
الذين يعملون يف قطاعات هلا عالقة بالوقاية من اإلصابة، الباحثني، وصانعي السياسة ، وممارسي الوقاية من 
اإلصابة. إن تطوير املهارات ذات العالقة عند أشخاص كهؤالء عملية طويلة األمد. رمبا تكون إحدى أكثر 
أساليب  يف  اخلربات.  وتبادل  النصح  برامج  وضع  هي  اخلاصة  احلاجة  هذه  ملعاجلة  والفعالة  املباشرة  الوسائل 
كهذه، قد يتبادل األشخاص الذين هم حباجة إىل تطوير مهارات معينة الزيارات، ويؤسسون تفاعًال مستمرًا 
مع الزمالء الذين لديهم مهارات أكثر تطورًا يف جمال معني. تعزز برامج النصح وتبادل اخلربات تطوير املهارات 
من خالل تقدمي أمثلة عملية قيمة عن األساليب الفعالة للوقاية من اإلصابة يف أنظمة الوقاية من اإلصابة األكثر 

تطورًا.  

األنظمة والبنـى
املكون الثالث الذي ُذكر يف القائمة السابقة هو األنظمة والبنـى. يف حني أن الناس قد يزوَّدون بالكثري من 
املعرفة وقد يطورون مهارات أساسية مع الوقت، فإم ال يسهمون كثريًا يف القدرة احلقيقية ما مل يدعموا 

بالبنـى الرمسية وبيئات العمل. 
حيتاج األشخاص الذين يكرسون أوقام وجهودهم للمسامهة يف نشاطات الوقاية من اإلصابة إىل أن تتوفر 
لديهم عدة جماالت مهنية هلا عالقة بالوقاية من اإلصابة. حيتاج األشخاص احلاذقون يف تأسيس أنظمة ترصد 

اإلصابة إىل دعم مايل من احلكومات يسمح بإنشاء هذه األنظمة وصيانتها واستخدامها باستمرار.
حتتاج اآلليات التـي توفر االستجابات املتعددة االختصاصات الالزمة للوقاية من اإلصابة إىل أن تطّور وتصبح 

أكثر متاسكًا ضمن احلكومة واملجتمع كله. 
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حيتاج كل ذلك إىل قيادة وإىل دعم سياسي ومايل. إن املورد األساسي هلذا االستثمار يأتـي من احلكومات، 
وقد ُأشري بوضوح إىل بناء قدرات الوقاية من اإلصابة يف كل من قرار مجعية الصحة العاملية اخلامس والستني 
WHA 56.24 وكذلك قرار مؤمتر مجعية الصحة العاملية اخلامس والسبعني WHA 57.10. حيتاج تطوير أنظمة 

الوقاية من اإلصابة بدوره إىل التغذية والدعم من قبل جمموعة من املوظفني احلاذقني واملدربني جيدًا من أجل 
تطبيق أنشطة الوقاية من اإلصابة التـي تقوم ا هذه األنظمة.  

الشبكات والتعاون
املكون األخري الذي يشار إليه هو الشبكات والتعاون. ميكن أن تقدم شبكات األفراد املنخرطني يف حقل اإلصابة 
والتعاون بني هؤالء األشخاص مسامهة مهمة لتطوير القدرات عرب املؤسسات. ميّكن مثل هذا التعاون وهذه 
اخلربات من تبادل املعلومات التقنية والتجارب واالستراتيجيات. ميكن أن يؤدي ذلك بدوره إىل زيادة النجاعة 
يف رفع الوعي، وحتفيز االهتمام بصياغة خطط عمل البحوث املعدة لغايات استراتيجية، وحتديد األولويات يف 

هذا املجال واملسامهة يف تعزيز أفضل املمارسات يف الوقاية من اإلصابة وإطالع اآلخرين عليها. 
 “TEACH-VIP)) يشكل ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات
مسامهة مهمة يف تطوير القدرات يف جمال الوقاية من اإلصابة ومكافحتها. إذا ُطبق مع األنشطة األخرى التـي 
دف إىل تطوير األنظمة واملهارات األساسية ودعم الشبكات والتعاون، ميكن أن يؤدي دورًا حيويًا ضمن 

استراتيجية متكاملة تعاجل الوقاية من اإلصابة ومكافحتها.
 



26

         الخـاتمـة
ّمثة حاجة واضحة إىل بناء قدرات الوقاية من اإلصابة. إن عبء اإلصابة كبري، ومع ذلك مل ُيفعل إال القليل 
ملعاجلة هذا املوضوع يف معظم الدول. هناك الكثري من العجز يف بناء قدرات الوقاية من اإلصابة ومكافحتها، 

والتدريب هو أولوية مهمة يف هذا املجال. 
 “TEACH-VIP” واإلصابات العنف  من  الوقاية  حول  الصحي  والتثقيف  التدريب  يف  املتقدم  إن”التعاون 
منهاج تدريبـي جديد طور تطويرًا خاصًا لدعم وتيسري الوقاية من اإلصابة ومعاجلة نقص مواد التدريب 
املرتبطة باإلصابة. وهو يعتمد على أفضل معرفة متوفرة، وهو شامل ومفهوم جيدًا، وقد طوِّر بتنسيق من 

منظمة الصحة العاملية WHO من قبل أفضل خرباء اإلصابة يف العامل. 
TEACH-)) ميكن أن يعدل ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات

VIP“ حسب مشكالت اإلصابة املحلية، وأن يستخدم مع طيف متنوع من حضور التدريب. 

إن الغاية األساسية من هذا الدليل هي متكني املدربني من استخدام مواد ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف 
الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات ((TEACH-VIP“ على حنو أكثر فعالية. إن حمتويات هذا الدليل 
مدعومة أيضًا مبعلومات جديدة متوفرة على القرص املكتنـز CD ROM، وكذلك يف جمال بناء القدرات على 

 http ://www.who.int/violence- injury -prevention موقع منظمة الصحة العاملية للوقاية من اإلصابة
تقدم هاتان الوسيلتان مزيدًا من املعلومات واملوارد املفيدة التـي هلا عالقة ببناء القدرات. 

التدريب هو عنصر واحد فقط من عناصر بناء القدرات. سوف تستمر منظمة الصحة العاملية بتقوية مواد 
TEACH-)) واإلصابات  العنف  من  الوقاية  حول  الصحي  والتثقيف  التدريب  يف  املتقدم  تدريب ”التعاون 

VIP“ وطريقة تطبيقها، يف حني أا ستسهم أيضًا يف معاجلة حاجات بناء القدرة األخرى التـي تقع ضمن 

اهتمام منظمة الصحة العاملية. 
تتمنـى منظمة الصحة العاملية لكل املدربني الذين سيستخدمون مواد تدريب ”التعاون املتقدم يف التدريب 
والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات ((TEACH-VIP“ النجاح يف التدريب، وكذلك يف 

 عملهم املستقبلي ضمن الصورة األوسع لبناء قدرات الوقاية من اإلصابة.  
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ملحق ١
منهاج ” التعاون المتقدم في التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات 

(TEACH-VIP)“ المتقدم واألساسي
واإلصابات  العنف  من  الوقاية  حول  الصحي  والتثقيف  التدريب  يف  املتقدم  ”التعاون  تدريب  منهاج 

(TEACH-VIP) األساسي

مواضيع الدرساألقساممنطقة املعرفة

قواعد وأسس الوقاية 
من اإلصابة ومكافحتها، 

وتعزيز السالمة

1. مبادئ أساسية يف أسلوب الوقاية 
من اإلصابة ومكافحتها، وتعزيز 

السالمة

التاريخ، التعريفات، مبادئ الوقاية، أنظمة 
تصنيف اإلصابة

قياس التعرض لإلصابات والتدابري االجتماعية 
لعبء املرض. 

2. أساليب منهجية: 
رصد وحبوث اإلصابة.

أنظمة املعلومات

آليات مجع املعلومات، أسلوب عام الستخدام 
مسوحات املجتمع ولتصميم أنظمة ترصد 

اإلصابة وتطويرها
3. أساليب منهجية: 

أدوات تقييم وقياس الوقاية من اإلصابة، 
ومكافحتها، وتعزيز السالمة

مسات عامة لطرق دراسة تدخالت الوقاية من 
اإلصابة وتقييمها ومكافحتها، وتعزيز السالمة

4. قضايا أخالقية هلا عالقة بالوقاية من 
اإلصابة، ومكافحتها، وتعزيز السالمة

قضايا أخالقية هلا عالقة بالترصد، والبحوث، 
والرعاية وإتاحة اخلدمات. 

5. تطبيقات الوقاية من اإلصابة، باحات ختصصية 
ومكافحتها، وتعزيز السالمة

إصابات الطرق املرورية
إصابات أخرى: السقطات، احلروق، عضات 

احليوانات، الغرق والتسمم
مقدمة يف الوقاية من العنف؛ انتهاك األطفال 

وإساءة معاملة املسنني.
العنف اجلنسي، عنف الزوج

عنف اليافعني والعنف اجلماعي
االنتحار، األذى املحدث ذاتيًا

إصابات العمل والوقاية من اإلصابة يف املناطق 
الريفية واحلضرية. 

قواعد وُأسس الوقاية من 
اإلصابة، ومكافحتها، 

وتعزيز السالمة. 

6. رعاية اإلصابة والتأهيل 

الرعاية ما قبل دخول املستشفى، اخلدمات 
الطبية الطارئة والرعاية الوجيزة، التأهيل على 
األمراملتوسط والطويل. حرز وخامة اإلصابة. 

7. أسلوب متعدد االختصاصات 
للوقاية من اإلصابة

دور التعليم والتثقيف، القانون واالختصاصات 
األخرى − التواصل عرب األقسام

دور التأييد يف تطوير السياسة، عملية تطوير 8. تطوير السياسة و الدعوة هلا
السياسات وتقييمها. 
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واإلصابات  العنف  من  الوقاية  حول  الصحي  والتثقيف  التدريب  يف  املتقدم  ”التعاون  تدريب  منهاج 
(TEACH-VIP)“ املتقدم

موضوعات الدرساألقساممنطقة املعرفة

من  الوقاية  وأسس  قواعد 
اإلصابة ومكافحتها، وتعزيز 

السالمة

1. الوقاية من اإلصابة: طرق ومبادئ 
عامة 

الوقاية من اإلصابة: مبادئ عامة
طرق حبوث اإلصابة: مجع املعطيات
طرق حبوث اإلصابة: تصميم الدراسة

2. أنظمة معلومات اإلصابة

ترميز اإلصابة والتصنيف
وضع درجات للرضح وترصد اإلصابة

نقل معلومات ترصد اإلصابة للقيام بفعل من قبل 
الصحة العمومية 

3. إصابات الطرق املرورية

املحددات وعوامل االختطار
التخطيط للتدخالت يف إصابات الطرق املرورية 

وتطبيق اخلطط
حتويل املعرفة إىل ممارسة

باحات ختصصية
للسقطات  نتيجة  اإلصابات   .4

واحلروق

إصابات نتيجة للسقطات
إصابات نتيجة للحروق

السقطات واحلروق: التخطيط للربامج

5. الغرق، التسمم واإلصابات التـي 
هلا عالقة باحليوانات

اإلصابات املرتبطة بالغرق
تسمم الطفل

اإلصابات املرتبطة باحليوانات

6. انتهاك الطفل وإمهاله
انتهاك الطفل وإمهاله 1
انتهاك الطفل وإمهاله 2
انتهاك الطفل وإمهاله 3

7. إساءة معاملة املسن وإمهاله

إساءة معاملة املسن كظاهرة اجتماعية
تدخالت الوقاية من انتهاك املسن

إساءة  ظروف  والسياسة يف  األخالقيات  الوقاية، 
معاملة املسن

8. عنف اليافعني

اليافعون كضحايا وجناة
التعرض للعنف عند اليافعني

الوقوع  من  الوقاية  اليافعني،  عنف  من  الوقاية 
ضحية للعنف
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9. العنف املرتكز على نوع اجلنس

 :Gender اجلنس  نوع  على  املرتكز  العنف 
التعريفات، الطرز واالنتشار

كمشكلة  اجلنس  نوع  على  املرتكز  العنف  فهم 
صحية عمومية وكانتهاك حلقوق اإلنسان

10. االنتحار وإيذاء الذات

العملية  وتطور  بالكرب  التأثر  سرعة  منوذج 
االنتحارية

أسلوب الصحة العمومية: الوقاية األولية
الوقاية من االنتحار يف الرعاية الصحية والنفسية: 

الوقاية الثانوية والثالثية.

من  الوقاية  وأسس  قواعد 
اإلصابة، ومكافحتها، وتعزيز 

السالمة

11. رعاية اإلصابة والتأهيل.

أنظمة رعاية الرضح
الرعاية ما قبل املستشفى 

الرعاية  الصحي:  املرفق  على  املرتكزة  الرعاية 
الوجيزة والتأهيل

من  الوقاية  يف  األخالقية  القضايا   .12

اإلصابة والعنف

االنتحار  حماوالت  بالذات،  املنـزلة  اإلصابات 
واالنتحار

اإلصابات غري القصدية
العنف

Advocacy 13. السياسة والتأييد

دراسات حالة للتأييد أو (التبشري) اإلعالمي
دراسات حالة يف تطوير شبكات الضغط

التعامل مع معارضة قوية  
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ملحق 2
أمثلة عن جلسات ناجحة في تدريب التعاون المتقدم في التدريب والتثقيف الصحي حول 

 (TEACH-VIP)  الوقاية من العنف واإلصابات
يقدم هذا امللحق، باختصار، بعض التقنيات والعناصر املستخدمة يف بعض جلسات تدريب ”التعاون املتقدم 
يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات ”(TEACH-VIP)، حتـى اليوم والتـي 
ُقيمت على أا جيدة من قبل املشاركني. الغاية هي استخدام هذه األمثلة كوسائل لتوضيح الطريقة التـي 
أدخل فيها املدربون بنجاح مواد إضافية مع مادة درس ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول 
الوقاية من العنف واإلصابات ”(TEACH-VIP)، وكيف استخدموا تقنيات متنوعة لتحريض التفاعل املتبادل 

واالهتمام أثناء التدريب.  
الجلسة األولى لتدريب التعاون المتقدم في التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات 

(TEACH-VIP): دورة مركزة لمدة يومين

حول  الصحي  والتثقيف  التدريب  املتقدم يف  من ”التعاون  دروس  مخسة  حول  العملية  احللقة  برنامج  ُبنـي 
الوقاية من العنف واإلصابات ”(TEACH-VIP) ُتعطى للمتدربني من مقدمي خدمة الوقاية من اإلصابة خالل 
يومني. يف حني أن هذه اجللسة تتضمن مخس ساعات فقط من التعليمات، إال أن برنامج التدريب ملدة يومني 
يكمله عدد من األنشطة املضافة إىل مادة ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من 
العنف واإلصابات (TEACH-VIP) “ عدِّلت مادة تدريب ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول 

الوقاية من العنف واإلصابات ”(TEACH-VIP) “لتالئم الوضع املحلي أيضًا.
ما يلي هو ملخص للمكونات األساسية التـي أدخلت إىل مقرر التدريب والتعديالت التـي أجريت على 

مادة التدريب األصلية. 
العنف  من  الوقاية  حول  الصحي  والتثقيف  التدريب  يف  املتقدم  ”التعاون  تدريب  مواد  وضع   •
ومواقع  املحلية،  اإلحصاءات  باستخدام  ذلك  وجيري  حملي.  سياق  ضمن   ،  (TEACH-VIP)“واإلصابات

اإلنترنت املحلية، وعند اإلمكان دراسات حالة حملية. أُبقيت األمثلة العاملية كلما كان ذلك مناسبًا.   
• تبسيط بعض الكلمات على الشرائح إذ كان بعضها أكادمييًا جدًا لبعض املتدربني. 

• حذف املعلومات املتكررة ضمن الدروس املختارة.
• إضافة أنشطة يقوم ا الطالب جلعل جلسة التدريب تفاعلية.

• استخدام أشكال وأدوات تعليمية بديلة لتوضيح بعض املفاهيم الصعبة، ومثال ذلك مصفوفة هادن. 
العنف  من  الوقاية  حول  الصحي  والتثقيف  التدريب  في  المتقدم  ”التعاون  لتدريب  الثانية  الجلسة 

“(TEACH-VIP)” واإلصابات
مقرر دورة تدريبية قصيرة لمدة أسبوع

الصحة  يف  مشاركة  حكومية  وكالة  موظفي  من  مكونني  ملتدربني  أسبوع  خالل  التدريب  جلسة  أعطيت 
العمومية.وضع برنامج مكون من مخس ساعات يوميًا وساعة إضافية للتمارين ملدة ثالثة أيام. 

بعض اخلطوات التـي اختذها منظمو املقرر يف تلك احلالة هي:
• ختصيص فترة من الوقت لألسئلة التـي يوجهها املتدربون يف اية كل حماضرة، وتشجيع كًال من التغذية 

الراجعة ”االرجتاع“ حول طرق التدريب واألسئلة التـي توضح املواد. 
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• إضافة أمثلة حملية إىل املواد.
• حذف النصوص الزائدة من الشرائح وإضافة مواد بصرية.

• تقليل املعلومات املعقدة أو املليئة بالتفاصيل.
العنف  من  الوقاية  حول  الصحي  والتثقيف  التدريب  في  المتقدم  التعاون  لتدريب”  الثالثة  الجلسة 

واإلصابات (TEACH-VIP)“ دورة تدريبية
 لمدة ستة أشهر

تتضمن هذه الدورة التدريبية تقدمي كمية كبرية من مواد تدريب” التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي 
حول الوقاية من العنف واإلصابات ”(TEACH-VIP) للمتدربني املكونني من طالب ماجستري يف الصحة 

العمومية (معظمهم لديهم خربة واسعة تتضمن الوقاية من اإلصابة) خالل ستة أشهر.
قام املدربون يف تلك احلالة بالتعديالت التالية على مواد تدريب ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي 

.(TEACH-VIP)” حول الوقاية من العنف واإلصابات
• ُأخذت املعلومات املحلية من املوارد احلكومية املحلية والوطنية وأدخلت ضمن شرائح ”التعاون املتقدم يف 

التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات (TEACH-VIP)“ ذات العالقة.
املادة خالصًة عن  لتضمني  اإلصابة  الوقاية من  املشاركة يف  املحلية  املؤسسات  املباشر مع  االتصال  • جرى 

القدرات واملوارد املحلية املرتبطة بالوقاية من اإلصابة. 
• جرى تضمني املقرر فيلمًا وثائقيًا وطنيًا يتحدث عن موضوع له عالقة باإلصابة كدراسة حالة حملية. 

النقاش  بتبادل  للسماح  املحاضرات  إىل  تفاعلية  جلسات  أضيفت  املتدربني،  لدى  املوجودة  اخلربة  بسبب   •
واألفكار بني املشاركني واملدرِّبني.

التشاات  حول  مناقشات  أثريت  فقد  نسبيًا،  متطورة  العنف  ملنع  حملية  تدخالت  سلسلة  وجود  بسبب   •
واالختالفات بني األساليب املحلية يف الوقاية واألمثلة املقدمة يف حمتوى تدريب ”التعاون املتقدم يف التدريب 

والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات (TEACH-VIP) ” األصلي. 
الصحي حول  والتثقيف  التدريب  املتقدم يف  الناجحة عن تطبيق ”التعاون  الثالثة  األمثلة  يوّفر تلخيص هذه 
الوقاية من العنف واإلصابات (TEACH- VIP)“ أمرين مشتركني مهمني. أوًال: ُعدِّلت مواد تدريب ”التعاون 
املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات (TEACH- VIP)“ بعمق لتالئم 
السياق املحلي وخلفية واملتدربني وحاجام. ثانيًا: جرى اختيار جمال جلسة التدريب وغايات التدريب النوعية 
بدقة لتناسب الوقت املتاح. جرى االنتباه إىل عدم حتميل الطالب فوق طاقتهم وإىل إعطائهم الفرص ليكونوا 

مشاركني فعالني يف التدريب. 
جيب أن يشكل هذان األمران املشتركان األساسيان دليًال يرشدنا إىل التعديالت الناجحة يف أثناء تطبيق مواد 
 TEACH-) واإلصابات  العنف  من  الوقاية  حول  الصحي  والتثقيف  التدريب  يف  املتقدم  ”التعاون  تدريب 
VIP)“ يف وضع معني. ميكن أن جتد مزيدًا من املواد املرتبطة جبعل جلسات التدريب أكثر فعالية يف وثيقة 
 TEACH-) الترحيب إىل“التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات
VIP)“ املوجودة على القرص املكتنـز اخلاص بالتعاون CD ROM. ”التعاون املتقدم يف التدريب والتثقيف 

.  “(TEACH- VIP) الصحي حول الوقاية من العنف واإلصابات
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