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مراحل الربنامج
التأسيسالتوسع

التقويةالنمو

الفكرة العامة
لربنامج فطن

 برنامج وطني لوقاية املجتمع من املهددات
 األمنية واالجتامعية والثقافية والصحية

واالقتصادية

التدريب: (برامج تدريب ــ برامج تدريبيه عن بعد ــ مكتبة الكرتونية ــ األفالم 
الوقائية، ورش عمل 

مسابقات: جائزة فطن ــ قصة قصرية ـ رسم الكرتوين ــ مسابقات متنوعة، أفضل 
  تعليق، أفضل تغريده أفضل مقطع مريئ 

التثقيف: املعارض ــ واألفالم التعليمية، النرشات الوقائية، القصص. املقاالت 
االستشارات: مراكز االستشارات 

املسؤولية املجتمعية 

يستهدف املجتمعات التعليمية بالتعاون مع املؤسسات ذات العالقة (وزارة الشؤون
االجتامعية ــ وزارة الداخلية ــ وزارة الصحة وزارة الشؤون اإلسالمية والرئاسة

العامة لرعاية الشباب وكليات او اقسام علم االجتامع وعلم النفس، الخدمة 
االجتامعية، الكرايس البحثية املتخصصة ) يسعى الربنامج لتحقيق غايات فطن من

خالل اعداد وتصميم املخرجات التي ستقدم للمجتمعات املستهدفة (حقائب تدريبية
مدربون برامج تدريبية حملة توعوية مراكز استشارات) وبناء عالقات فاعلة مع 

املؤسسات ذات العالقة وفرق تطوعية بالتواصل مع الجميع من خالل موقع الكرتوين
وغريه من وسائل التواصل األخرى مستثمرين كافة مصادر الدعم املادي واملعنوي من 
خالل الرشاكات مع القطاع الخاص والحصول عىل األوقاف لتأمني استدامة الربنامج 

ومن املتوقع أن يتوفر لدى الربنامج خربات متنوعة يف مجال إدارة املرشوعات 
الوقائية ومن املأمول ان يتطور الربنامج ليصبح أكادميية متخصصة وبيت خربة

:عاملي يف مجال الربامج الوقائية من خالل املرشوعات التالية
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وقاية املجتمع التعليمي طالباً ومعلمنيالرسالة
وبيئة تعليمية من املهددات ممتدين 

بخدماتنا إىل األرسة 

ما هي أهم املشاكل التي يسعى الربنامجأهم القضايا
لحلها ؟ 

غياب الهوية
نقص املهارات الشخصية واالجتامعية

املهددات االمنية،اإلجتامعية واإلقتصادية
الثقافية،الدينية ،الفكرية

تشتت الجهود

الريادة يف الربامج الوقائية الفكريةالرؤية
والسلوكية لتعزيز املهارات الشخصية 

 واالجتامعية االيجابية بنهاية عام ١٤٣٨هـ 
 مسهمني يف بناء املواطن الصالح
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القيم

تعد القيم جزء من هوية الربنامج،وهي التي تصف الكيفية التي يترصف فيه
الربنامج ألداء مهمته، وقد انطلق فريق القيادة لوضع قيم برنامج (فطن) من
تحليل الرؤية بإستخدام شبكة القيم إلستخالص القيم املفرتضة لتحقيق 

رؤية فطن 

مبادرة

تحفيز

العمل بروح الفريق

اإلنتامء

الجودة

هرم قيم فطن
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املسابقاتالتدريب االستشاراتالتثقيف

املعارض

 األفالم
التعليمية

مطويات

رسائل
 sms

 جائزة
فطن

قصة
قصرية 

 رسم
الكرتوين

 مسابقات
متنوعة

أفضل تعليق

مراكز
االستشارات 

مستشارين

هاتف
استشارات 

وسائل
تربوية 

برامج
تدريب 

 برامج
 تدريبيه

 مكتبة
الكرتونية

مدربني

تقويم

عد
ن ب

ع

منتجات فطن 

 املنتجات يف فطن هي كل يشء مادي ملموس ، أو غري ملموس ،يتلقاه األفراد
 أو املؤسسات من خالل عملية التبادل ، سواء كان خدمة ، أو فكرة ،أو مبادرة

 إلشباع رغبات الفئات املستهدفة وتلبية حاجاتهم

منتجات فطن

عد
 ب

ن
ع
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أهداف برنامج فطن

األهداف التفصيليةالهدف العاممجاالت العمل

التدريب

التثقيف 

املشاركة املجتمعية

االستشارات

بناء برامج تدريبية
متخصصة يف تنمية املهارات 

 السلوكية والفكرية 
اإليجابية مبحتوى تدريب
متطور ومدربون محرتفون 

املشاركة الفعلية من قطاعات
املجتمع وكافة بأفراده 

ومؤسساته 

 امداد املجتمع مبواد ثقافية
متنوعة لتنمية الفكر

والسلوك 

 اقامة مراكز استشارات
للوقاية من االنحرافات

الفكرية والسلوكية 
بخرباء مختصني مؤهلني 

 تنفيذ برامج التأهيل والتدريب لتعزيز 
قدرات مرشيف وخرباء ومدريب فطن

االسهام يف تعزيز الهوية الوطنية 
للطالب/الطالبة من خالل اكساب املهارات 

الشخصية واالجتامعية 
 تكوين االتجاهات اإليجابية للمستهدف

لتنمية ذاته ومجتمعه ووطنه
 تطبيق أنظمة الجودة يف عمليات

التدريب

اإلسهام يف بناء وتنمية مهارات التفكري
والبحث ملواجهة تحديات املستقبل 

تعزيز االنتامء الوطني للمستهدفني من
 خالل منتجات فطن 

بناء قنوات اتصال فعالة مع األرس مبا
يدعم قدراتها عىل املشاركة 

تكوين رشاكات مع القطاع الخاص
للمساهمة يف عمليات الربنامج ودعم 

أهدافه 

تفعيل دور املؤسسات اإلعالمية يف
تحقيق أهداف الربنامج 

تعزيز مجاالت التعاون مع األرس
واملجتمعات تطوعياً لضامن تحيل الطالب 

باملسؤولية االجتامعية 

تحقيق اسرتاتيجية االمناء والوقاية
للمحافظة عىل استمرارية متتع الطالب 

بصحة فكرية ونفسية واجتامعية سليمة 

تقديم االستشارات الوقائية تعليميا
ونفسيا واجتامعيا وارسياً 
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 سياسات العمل

تحديد السياساتمجال السياسات

املايل

املوارد البرشية

األنظمة

التقني

الرشاكات

العمل عىل تغطية موازنة فطن من مصادر متنوعة والسعي
لتوفر اوقاف خاصة بفطن 

توفري االحتياج البرشي من املوارد البرشية من خالل
  العاملني الرسميني واملتعاونني واملتطوعني 

صياغة أنظمة مرنه متكن فطن من تحقيق أهدافه
 باملواءمة مع سياسات الدولة

توظيف التقنية لخدمة فطن

تفعيل الرشاكات مع كافة الجهات ذات العالقة والخادمة
ألهداف فطن 

املنطلقات

 املنطلق الديني واألخالقي:
قول الرسول صىل الله عليه وسلم (ال يؤمن احدكم حتى

 يحب ألخيه ما يحب لنفسه الحفاظ عىل الرضورات 
 الخمس وهي : الدين والنفس والنسل والعقل واملال

املنطلق الوطني : سياسة التعليم باململكة
املنطلق العاملي : السياسات واملواثيق الدولية التي وافقت 

عليها اململكة

إطار الربنامج

وضع الهدف الرتبوي بعني االعتبار
تعزيز األهداف التعليمية واالجتامعية والسلوكية

والفكرية يف إطار الرشيعة اإلسالمية 
 بناء تطبيقات تقنية ألجهزة الحاسب اآليل ومواقع

التواصل االجتامعي
تكثيف الربامج التوعوية املسموعة واملرئية واملقروءة

إصدار القصص القصرية التي تتناول هذا األمر من 
الناحية الرتبوية والنفسية واالجتامعية والصحية 

التغطية اإلعالمية للفاعليات واللقاءات والندوات 
واملحارضات وبثها للمجتمع الرتبوي 

إجراء مسابقات متنوعة من خالل املرسح) فاعليات 
 إنشاديه ومرسحية ومسابقات 

منح شهادات تقدير وأوسمة وميداليات وجوائز تقديرية 
ألفضل األعامل واملبادرات النوعية 

املنطلق اإلنساين : ( وأن الله بالناس لرؤوف رحيم 
سورة البقرة آية (143 

(
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أدوات الربنامج

 األدلة العلمية

 للطالب

برامج تدريبية

حملة توعوية

مصاحبة من خالل

املوقع 
االلكرتوين 

موقع عىل الويب

 ينرش من خالله 

 فاعليات

وإصدارات الربنامج

 والتواصل

 مع املجتمع

 كتب الكرتونية
موجهة

لألرس

للمعلمني

النرشات

الصحف

املجالت

الفاعليات الرياضية
واالجتامعية

اإلعالم املريئ
واملسموع 

 مراحل
الربنامج ط

طي
التخ

التهيئة
ب 

نفيذوالتدري
الت

يم
قو

لت
 ا

ير
طو

لت
وا

حقائب تدريبية

التدريب
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الدليل العلمي لربنامج فطن

Situation Analysisتحليل املوقف
كل ما سريد من معلومات تحت هذا التحليل هي مجهودات ملجموعة كبرية من الباحثني

والباحثات من املحليني والعرب والدوليني نوردها هنا ملجرد معرفة املوقف وأبعاده 
شاكرين لهم جهودهم يف تحقيق هذه املادة 

ال ميكن الدلوف لحملة توعية للوقاية من االنحرافات السلوكية والفكرية دون تحليل 
دقيق للموقف ومعرفة عنارص أساسية يف املوضوع ذاته.. والجمهور املستهدف.. والطرق 

الحديثة يف التوعية 

واألوىل مخترص لـKABأوKAPيقوم األساس التحلييل-عادة-عىل دراسات
 Practice،Attitude،Knowledgeأما الثانية فهو مخترص لـBehavior Attitude،Knowledge  

وهذا يعني أننا البد أن نعي املعرفة، واالتجاه، والسلوك أو املامرسة للجامهري املستهدفة
يف املوضوع املطروح

التوعية تقوم عىل ثالث مستويات هي

املعرفة: البد أن يشمل ماهية االنحرافات السلوكية والفكرية بأصنافها كافة، وآثارها 
عىل املستويات الصحية والعقلية والنفسية واالجتامعية للفرد وألرسته والبد من

معرفة مستوى الوعي قبل الحملة وطبيعته 

االتجاه: وهو اتجاه الجمهور املستهدف نحواالنحرافات السلوكية والفكرية.. ومدى 
انتشارها وخطورتها والطرق التي يجب ارتيادها للوقاية منها 

السلوك: ويقصد به تغيري السلوكات لعوامل الخطورة ومسبباتها يف سبيل الوقاية 
من االنحرافات السلوكية والفكرية

 ليس رشطاً البدء بالرقم واحد إذ قد يتم البدء بالسلوك أوالً كام تدل عىل ذلك
لفستنجر Cognitive Dissonance theory النظريات العلمية مثل نظرية التنافر املعريف

١
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االنحرافات السلوكية والفكرية
ذات تأثري واضح.. تطال ترصفاته مع نفسه ووالديه وزوجته وأبنائه وأخوته وكامل

املجتمع

أسباب االنحرافات السلوكية والفكرية

أسباب تعود للفرد

الشاب 

أسباب تعود لألرسة

أسباب تعود للمجتمع

ضعف الوازع الديني
مجالسة ومصاحبة رفاق السوء

الشعور بالفراغ
حب التقليد

الرغبة يف مواصلة السهر
السهر خارج املنزل

توفر املال بكرثة

هموم ومشكالت اجتامعية
انخفاض مستوى التعليم

حب االستطالع

تكوين نفيس هش خاصة ملن يريد التخلص من معاناة ما

دوافع نفسية شخصية

القدوة السيئة من الوالدين
انشغال الوالدين عن األبناء او وفاة أحدهام او كليهام

القسوة الزائدة عىل األبناء او التدليل

وجود أماكن اللهو خاصة املشبوهة

االنفتاح االقتصادي والتقني واالتجار باملخدرات
وتهريبها للمجتمع

العاملة األجنبية وبالذات إذا كانت يف حالة بطالة

الدور اإلعالمي

نقص املهارات الشخصية واالجتامعية

جهل الوالدين باملهددات الفكرية والسلوكية
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الدور اإلعالمي

: رضورة وجود جملة من املجهودات املتوازية لنجاح العمل الوقايئاإلعالم ال يعمل لوحده

معاقبة املامرسني  للسلوكيات واألفكار الخاطئة ممن ال يتجاوبون مع نداءات العالج
واإلنخراط يف الربامج العالجية 

التوعية والتعليم والتثقيف

تعاىن الدول كافة سواء كانت نامية أو متقدمة من مشكلة االنحرافات السلوكية
والفكرية، وهناك اتفاق بني دول أعضاء األمم املتحدة عىل أن االنحرافات السلوكية 

(٢٠٠٧ ,UNODC)والفكرية مشكلة مستمرة تعوق خطط التنمية 

االنحرافات السلوكية والفكرية مشكلة تحدث أساساً داخل الفرد يف ذهنه ( أفكاره
)ومعتقداته وأحكامه وتقديراته  ووجدانه (مشاعره وانفعاالته ومزاجه)، وسلوكه 

وكل محاولة للحد من تلك املشكلة ال ميكن أن تحقق هدفها إال من خالل الرتكيز عىل
ما يحدث داخل الفرد 

 يلحق املجتمع أرضاراً من جراء هذه املشكلة متمثلة يف آثار اجتامعية سلبية ناتجة
عن االنحرافات السلوكية والفكرية الرتباطها "بزيادة معدالت الجرمية

أصدقاء السوء، التفكك األرسي، ضعف الوازع الديني، الرغبة يف التخريب، وفرة املال
والسفر، ضعف الرقابة األرسية ، الرغبة يف زيادة املتعة الجنسية، ضعف التوعية 

اإلعالمية، سهولة الحصول عىل املخدر، إثبات الرجولة ( املشعان، ٢٠٠٠م 

أوضحت نتائج الدراسات عىل املستويني الدويل واملحىل أن هناك اتفاقاً واضحاً عىل
::أهم أسباب االنحرافات السلوكية والفكرية تتمثل يف 

،
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عوامل الخطر العائدة للجرية

تقطع الصالت بالجريان ومن لديهم معايري وقيم تشجع عىل التعاطي أو ميارسون
التعاطي تعترب بيئة خطرة.. بعكس الحي املتواصل أفراده اجتامعياً ولديهم صالت 

اجتامعية ومامرسات سلوكية إيجابية مثل الصالة يف املسجد 

مخترص عوامل الخطورة

املحيط االجتامعي

ضعف تواصل الجريان
ضعف التنظيم والرقابة االجتامعية

التحول والحراك
القوانني واألعراف املحابية لالنحرافات السلوكية

والفكرية

العائلة

ضعف اإلدارة األرسية

الرصاع األرسي

السلوك املنحرف املتأصل يف األرسة
اتجاهات الوالدين الداعمة للسلوك املنحرف

اتجاهات الوالدين املستبسطة لالنحرافات السلوكية
والفكرية 

املدرسة
الفشل املدريس

ضعف االرتباط باملدرسة

الفرد/الصاحب

التمرد والعصيان

البداية املبكرة يف سلوكيات منحرفة

البدايات املبكرة يف االنحرافات السلوكية والفكرية

االتجاهات الداعمة لالنحرافات السلوكية والفكرية
التعود عىل رؤية االنحرافات السلوكية والفكرية

التفاعل مع األقران املخالفني لقواعد املجتمع

وجود أصدقاء لديهم انحرافات سلوكية وفكرية

اإلطراء بسبب السلوك املنحرف

العزم عىل االنحرافات السلوكية والفكرية
اإلنخراط يف العصابات

غياب احد الوالدين أو كالهام

البيئة املدرسية الغري جاذبة

افتقاد الرقابة الذاتية

 غياب الرقابة املجتمعية عىل جامعات األقران

سهولة االتصال والتواصل بني األقران
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منوذج عوامل الوقاية املفرتضة

املحيط االجتامعي

فرصة املشاركة االجتامعية ( اتاحة الفرصة للشباب
باملشاركة االجتامعية 

وجود فوائد من املشاركة االجتامعية

األرسة

التامسك األرسي

فرصة املشاركة األرسية ( اتاحة الفرصة للشباب باملشاركة
يف قيادة األرسة

وجود فوائد من املشاركة األرسية

املدرسة
وجود فوائد من املشاركة يف املناشط االجتامعية

دعم وتحفيز الشباب باملشاركة باملناشط االجتامعية املدرسية 

الفرد/الصاحب

التدين/االلتزام

امتالك املهارات االجتامعية

اإلميان بااللتزام األخالقي
التفاعل اإليجايب مع األقران

التعود عىل املشاركة االجتامعية

تحقيق فوائد من املشاركة االجتامعية

دعم وتحفيز املشاركات املجتمعية

تعزيز ودعم املشاركة األرسية

فرصة املشاركة االجتامعية
اتاحة الفرصة للشباب بالقيادة واملشاركة االجتامعية املدرسية

استقطاب ورعاية وتبني املوهوبني

الرقابة الذاتية

تقدير وتعزيز املجتمع للمشاركة االجتامعية مادياً
 ومعنوياً
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الوقاية

األمم املتحدة تفرق بني ثالث مستويات من الوقاية

األول (الوقاية األولية): تستهدف منع وقوع االنحرافات السلوكية والفكرية أصالً  
ويدخل ضمنها جميع أنواع التوعية والرعاية والدعم واإلجراءات القانونية واألمنية 

 :تتضمن ٣ أسس أو قواعد  ال بد من إثارتها 
إىل من توجه جهودها؟

ما الكيفية التي توجه من خاللها الوقاية؟
كيف ميكن العناية بالحاالت اإلكلينيكية؟

 ينبغي التوجه يف هذا املستوى للجامعات الهشة.. أي الجامعات التي يكون أفرادها
:معرضني أكرث من غريهم من أبناء املجتمع مثل

وجود تعاط يف األرسة
وجود حاالت خصام وتنازع مستمر بني أفراد األرسة

االنهيار األرسي: طالق.. هجر دائم.. انفصال.. إلخ
اختالل الرقابة األرسية

ضعف الوازع الديني
مصاحبة رفاق السوء

الكيفية التي يتم من خاللها توجيه جهود الوقاية
األسلوب الرتبوي املتكامل.. ال أسلوب التلقني

اإللتزام بالحقيقة دون مبالغة

تجنب الخوض يف التفاصيل الدقيقة
تناول املشكلة كجزء من كل

كيفية العناية بالحاالت اإلكلينيكية 
عادة يقصد بهم من يقع تحت طائلة املشكلة لظروف مرضية ومتاعب جسامنية

 افراد املجتمعات الهامشية
من يشعر باإلحباط واملقارنة بني قدراته الشخصية والفرص املتاحة

١.
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الثاين ( الوقاية من الدرجة الثانية ) : التدخل العالجي املبكر الذي ميكن من خالله 
وقف التامدي يف االنحرافات

ال يزال الفرد هنا يف املراحل األوىل من االنحراف ، املستوى الثاين يحاول إيقاف
:عملية االستمرار يف االنحراف يستند هذا املستوى عىل قاعدتني 

رضورة وجود خط دفاع أمام فشل املحاوالت التي بذلت يف إطار برامج الوقاية
)األولية ( املستوى األول 

 نتائج البحوث والدراسات عىل أن نسبة كبرية ممن يقدمون عىل السلوكيات
واألفكار املنحرفة يثبتون عىل الرتاجع بعد خربة أو أكرث

افتقار هذه الربامج إىل الواقعية يف خطابها اإلعالمي
نرى أن هناك مبالغات عىل آثار .. مبالغة يف النتائج.. تساٍو يف اآلثار بني االنحرافات السلوكية)

(والفكرية.. إلخ 
ضعف نظم االتصال والتواصل بني مؤسسات املجتمع املختلفة

يف دراسة علمية يف الكويت متت عىل صفوف الثانوي بلغت ٢٤٣٢ طالب وطالبة
:أكدت أن عوائق برامج التوعية هي 

١. عدم إرشاك الشباب يف اإلعداد لهذه الربامج
٢. ضعف الوازع الديني

٣. الجهل بدور برامج التوعية يف الوقاية من االنحرافات السلوكية والفكرية
٤. اإلثارة والتقليد للمشاهري
٥. الفضائيات واملد اإلعالمي
:ثم جاءت العوامل التالية

سعي الشباب وراء املتعة املؤقتةأقران السوء
عدم توجيه برامج التوعية إىل املعرضني لإلنحراف

تشتت جهود الجهات العاملة املقدمة لهذه الربامج
ضعف االتصال بني العاملني يف برامج التوعية والشباب

اإلنرتنت ومواقع املحادثات

أكدت العديد من األبحاث اإلعالمية العربية أن لوسائل اإلعالم دورها يف انحراف
الشباب.. وأنها ساهمت بشكل فاعل بنرشها من خالل مشاهري الدراما واألفالم.. خاصة

بني طالب وطالبات الثانوي 
.

تبث الفضائيات العربية برامج وموضوعات ورسائل من شأنها التشجيع عىل التدخني
ورشب الخمر، واالنحرافات السلوكية والفكرية، ولعب امليرس.. بعض هذه الفضائيات 

 أصبحت يف حد ذاتها مشكلة تؤدي إىل خلق السلبية والجنوح إىل االستسالم 
واإلنسحاب من الواقع

.

الثالث ( الوقاية من الدرجة الثالثة ) : توجه للوقاية من املزيد من التدهور الصحي 
والنفيس واالجتامعي والثقايف أي الوقاية من املضاعفات الطبية والنفسية 

واالجتامعية والسلوكية والفكرية
يرى أحد الباحثني الكويتيني أن أهم أسباب تنامي االنحرافات السلوكية والفكرية

:يف املجتمعات املحلية والعربية يعود إىل 

.

٢

٣

.

.
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هناك العديد من الدراسات
اإلعالمية املحلية التي أكدت 
أن من أهم أسباب االنحرافات 

السلوكية والفكرية لدى 
السعوديني األسباب التالية 

توفر املال

 الفراغ العميل، والروحي
والعاطفي

 انرصاف الوالدين
وانشغالهم عن

أبنائهم 

األصدقاء والرفاق

 وسائل
اإلعالم

السفر
للخارج 

عدم متثل
السلوك اإلسالمي 

أسباب اتجاه الشباب الجامعي نحو االنحرافات السلوكية والفكرية يف اململكة

التفكك األرسي وضعف الروابط األرسية

ضعف الوازع الديني

تسارع النسق االجتامعي

الشعور بالعزلة والتهميش
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املقابالت املركزة للطالب والطالبات
Focus Groups
كان الجانب املعريف متوسطاً لدى الطالب والطالبات

 ال يوجد متييز دقيق بني درجات خطورتها.. وال يوجد فهم حقيقي ملفاهيم
االنحرافات السلوكية والفكرية وأنواعها

تستخدم التقنيات الحديثة واإلعالم الجديد يف نرش مثل هذه املعلومات والتجارب
 السلبية مثل: الواتس أب ، تويرت حيث تقدم الطرق بالتفصيل مع إغراء املراهقني 

عىل التجريب
عوامل دافعة ومحرضة حسب ما أفرزته املجموعات املركزة

:األرسة من خالل
الخالفات بني األب واألم

تعاطي األبوين أو أحدهام
ضعف الرقابة األرسية

الحرمان العاطفي لألبناء
عدم مراعاة األرسة لنمو أبنائها

عدم تبصري األبناء بخصائص مراحلهم العمرية وما ميرون به
ضعف العالقة بني الوالدين واألبناء مام يجعلهم يلجؤون لألصدقاء

الفراغ وعدم تهيئة ما يسد مثل هذا الفراغ
الدلع والحامية املبالغ فيها لألبناء

رفقاء السوء.. خاصة يف املتوسطة والثانوية (املراهقة
الرغبة والتقليد
:السلوكيات العامة

العصبية
التأخر املدريس

املظهر العام غري جيد
بعض االنحرافات لتظهر مبارشة عىل سلوكيات الطالب

:أعراض االنحرافات السلوكية والفكرية
تغري سلبي يف االنتظام املدريس والعمل

تغري سلبي يف املستوى املدريس أو األداء الوظيفي
العزلة واإلنطواء عىل النفس

إهامل الفروض ولواجبات الدينية
فقد الشهية، وكرثة السهر
العصبية ورسعة االنفعال

تقلب املزاج، التأخر يف العودة للمنزل
اإللحاح يف طلب املزيد من املال، كرثة االستدانة
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Benchmarking   مناذج لربامج عاملية مرجعية
للحد من االنحرافات السلوكية والفكرية يف املدارس

:مرشوع برايد: وهو برنامج متعدد النامذج؛ يركز عىل عدد من الجوانب أهمها
تزويد الطالب باملعارف

تنمية املشاعر اإليجابية لدى الطالب
تنمية اسرتاتيجيات االحتفاظ باألصدقاء

تنمية مهارات حل املشكالت واتخاذ القرارت ومهارات االتصال الجيد واحرتام الذات

يتم التدريب عىل بعض نشاطات الربنامج يف الفصل الدرايس، والبعض اآلخر يقدم
عىل هيئة نشاطات منزلية تتم بالتعاون مع الوالدين

يغطي الربنامج املرحلة العمرية من ٥-١٢ سنة، ويشرتك يف تقدميه معلمو الفصول
بعد تدريبهم عىل األنشطة بشكل مكثف. ويرى مصممو الربنامج أن نجاحه يتوقف

عىل كفاءة املعلم، ورضاه، ومعتقداته عن فاعلية الربنامج، وحسن استخدامه ألساليب 
)تقديم األنشطة (املحارضة، ومحاكاة النامذج، ومتثيل الدور 

١.

 ”Just say: “No to drugs” or “Say yes to lifeفقط قل: ال للمخدرات، نعم للحياة .
برنامج بوليفي لوقاية طالب املدارس الثانوية

 يهدف الربنامج إىل تحرير املدارس الثانوية  من خالل تحديد عوامل الخطر ورفع
كفاءة مواجهتها من خالل مساعدةالطالب عىل اكتساب مهارات اتخاذ القرار الفعال

 واكتساب املعرفة واملهارات.. ويشتمل الربنامج عىل أنشطة متكَّن الطالب من مامرسة 
.التحكم بالذات ومعالجة املواقف من خالل منط االتصال الثنايئ بينهم وبني املدرب

٢.

املحسب آلياً للوقايةDonny Programبرنامج دوين 
هو برنامج موجه لوقاية تالميذ املدارس اإلبتدائية (ذوي املستوى االجتامعي
:االقتصادي املنخفض) . يهدف الربنامج إىل إكساب التالميذ عدة مهارات.. هي 

أ- تزويد التالميذ مبعلومات موضوعية وقائية
ب- تغيري املعتقدات واالتجاهات والقيم املرتبطة باالنحرافات

ج- إكساب التالميذ مهارات مقاومة اإلغراءات، ومهارات اتخاذ القرارات وحل املشكالت
Coping skillsومهارات التعامل 

٣.
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برنامج اللياقة الجسدية لوقاية املراهقني 
 Physical fitness program for prevention of adolescent substance abuse

 تم اختبار كفاءة التدريب عىل اللياقة الجسدية كطريقة فعالة يف وقاية املستهدفني
 من االنحرافات يف ثالثة مجتمعات أمريكية مختلفة. يهدف الربنامج إىل تزويد

الطالب بإسرتاتيجيات الحفاظ عىل الجسم، وكسب الثقة وتنمية مهارات وضع األهداف
واتخاذ القرار والتخطيط وحل املشكالت 

٥.

برنامج جامعة أوريجون للرتبية املوجهة 

تشجيع الطالب عىل بناء فلسفة شخصية
تزويد الطالب مبعلومات موضوعية منظمة خالل الجلسات

:صمم الربنامج لوقاية شباب الكليات الرياضية ويهدف إىل ما ييل

 تدريب الطالب عىل اختبار بدائل مناسبةSkills for lifeالتدريب عىل مهارات الحياة
وتشجيع اتخاذ القرار الصحيح

الرعاية الصحية لطالب الكليات الرياضية
اعتمد الربنامج عىل األسلوب الرتبوي يف تقديم املعلومات، كام يعتمد عىل

إسرتايتيجات نظرية التعلم االجتامعي يف تنمية املهارات

٦.

Social Skills Training(SST)برنامج التدريب عىل املهارات االجتامعية 
برنامج أمرييك موجه للشباب األمرييك من أصل أفريقي لوقايتهم من االنحرافات

 ولقد صمم الربنامج بناء عىل افرتاض موداه أن تدعيم املهارات االجتامعية من املمكن 
أن يقف عائقاً أمام االنزالق يف االنحرافات من هذا املنطلق هدف الربنامج إىل التدريب

عىل مهارات حل املشكالت االجتامعية وإدارة الغضب، وحل الرصاعات كام هدف إىل 
 تنمية القيم. وأظهر الربنامج عرب التقويم املبديئ زيادة يف السلوك التوكيدي لدى 

الشباب كام ساعدهم عىل إدارة الغضب. ومازال الربنامج يف حاجة إىل دراسات تقوميية
أخرى الختبار فعاليته يف خفض اإلقبال عىل السلوكيات املنحرفة 

٧.

Project Kids in Cooperation with Kidsمرشوع التعاون مع األطفال  
 يهدف املرشوع إىل تعزيز الرتبية املوجهة نحو حسن التعامل بني أطفال املدارس

اإلبتدائية. ويعتمد الربنامج عىل تنمية مهارات إدارة الحياة، واتخاذ القرار، وزيادة
الوعي بأخطار االنحرافات. ويف نفس الوقت يقدم تدريبات لألقران، وإرشادات 

لآلباء من أجل التعاون مع األطفال يف مقاومة اإلغراءات بصورها املختلفة، مبعنى 
آخر يركز الربنامج عىل الفرد وبيئته يف محاولة للحد من العوامل املهيئة 

.

. ٤
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e life skills training Program�برنامج التدريب عىل مهارات الحياة 
هو برنامج أمرييك صمم لحامية املراهقني ، ولذلك فهو يتعامل مع املستهدفني

واملجرمني، ويهدف إىل تزويد الطالب باملعارف واالتجاهات واملعايري ويكسبهم مهارات 
مقاومة املؤثرات االجتامعية السلبية 

:ويعتمد الربنامج  عىل ثالث محاور أساسية هي
 ١. تدريب الطالب عىل كيفية اكتساب مهارات إدارة الذات (اتخاذ القرار، وحل

املشكالت ومهارات التحكم يف الذات  
٢. تدريب الطالب عىل كيفية اكتساب املهارات االجتامعية العامة (مهارات االتصال

الجيد ومهارات التفاعل واملحادثة واملجاملة، ومهارات التوكيد اللفظي وغري اللفظي 
٣. تزويد الطالب مبعلومات وإكسابهم مهارات متعلقة مبقاومة اإلغراءات

واملحور األول والثاين يعززان الكفاءة الشخصية، ويخفضان من الدافعية لإلنحراف
ومن املؤثرات االجتامعية املشجعة أما املحور الثالث فيهدف إىل تزويد الطالب بآليات 

 مقاومة االنحرافات، وبناء اتجاهات ومعايري مضادة بشكل عام واعتمد مصممو 
الربنامج عىل عدة آليات للتعليم والتدريب منها: التلقني، واملناقشة الجامعية

والتدريبات السلوكية مستخدمني أساليب الدعم االجتامعي والعائد يف تثبيت املهارات 

٨.

 مرشوع “وودروك” لتنمية صغار املراهقني .
 �e Woodrock Youth Development Project

يهدف إىل الحد من العوامل املهيئة لالنحرافات عن طريق التدريب عىل مهارات حل
املشكالت، ومواجهة املشكالت الصعبة يف مواقف حياتية صممت لهذا الغرض، وكذلك 

عن طريق زيادة الوعي،وتحسني صورة الذات األكادميية لدى الطالب وأظهرت 
 التقوميات املتتابعة لهذا املرشوع أنه نجح يف تحسني صورة الذات، وساعد عىل تنمية 
مهارات حل املشكالت، وزود الطالب مبعلومات ومعارف مناسبة، واقرتح الباحثون أهمية

ضبط بعض املتغريات البيئية لتحقيق الفائدة املرجوة 

Kunmingبرنامج كامننج
برنامج موجه إىل طالب الجامعة بالصني من خالل تزويد الطالب مبا ييل

معلومات موضوعية صحيحة عن االنحرافات واإليدز، متهيداً لبناء اتجاهات سلبية
نحوهام تدريبا لطالب عىل حل املشكالت الشخصية واالجتامعية 

تدريب الطالب عىل مهارات املقاومة
وبعد تقويم الربنامج اقرتح مصمموه إنشاء شعبة للرتبية الوقائية تقدم خدماتها
طالب املدارس اإلبتدائية وحتى الثانوية يف إطار النشاطات التعليمية التقليدية 

٩
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Be a Star Program برنامج كن نجامً

هو برنامج مجتمعي يجري تنفيذه خارج نطاق املدرسة بوالية ميزوري األمريكية
 يهدف إىل مساعدة صغار املراهقني عىل مقاومة ضغط األقران ، وذلك من خالل 

تدريبهم عىل مهارات احرتام الذات، وتوكيد الذات، واتخاذ القرار يف مواجهة الضغوط

برنامج الرتبية املوجهة 
 هو برنامج للوقاية  وتقليل العنف بني أطفال املدارس اإلبتدائية واملتوسطة

والثانوية بالواليات املتحدة األمريكيةويحقق الربنامج هدفه عن طريق

تزويد التالميذ مبعلومات صحيحة ومعارف مفيدة
تدريبهم عىل مهارات اتخاذ القرار، وبناء إسرتاتيجيات لتقدير الذات يف مواجهة

ضغط األقران 
مساعدة التالميذ عىل تحديد الطرائق املالمئة يف املواقف املثرية للغضب

ويشتمل الربنامج عىل إسرتايتجيات أخرى من خالل رفع كفاءة الوالدين واملعلمني
والقامئني عىل رعاية األطفال واملراهقني من خالل تدريبهم عىل مهارات املساندة 

االجتامعية، ومهارات حل املشكالت. وهو بهذا متعدد املستويات

In-Depth Programبرنامج يف العمق 
هو منوذج تربوي يهدف الربنامج إىل تزويد املراهقني بإسرتاتيجات مقاومة تعاطي

املخدرات. ومن أهم هذه اإلسرتاتيجيات 

إسرتاتيجيات التعامل مع األقران
إسرتاتيجيات اتخاذ القرار ومواجهة مشكالت الحياة اليومية

إسرتاتيجيات تغيري املعتقدات واالتجاهات

.١١

.١٢

.١٣

٢٥



أساليب توعية ميكن اإلفادة منها يف املدارس
فيام ييل استعراٌض ألهم وأبرز أساليب التوعية الوقائية بأخطاراالنحرافات

:السلوكية والفكرية ، ومنها 
:املعلم القدوة: ميكن أن يؤثر املعلم واملعلمة يف الطالب والطالبات من خالل التايل 

تقديم األمنوذج الحسن والقدوة السلوكية الطيبة التي ميكن أن يتمثلها املتعلمني أو
يحاكونها يف واقع حياتهم 

اكتشاف أي تغري أو خلل يف فكر أو سلوك أو انضباط الطالب والطالبات واالنتباه
لهم ولهن والبحث عن أسباب ذلك التغري أو الخلل 

االجتهاد يف التأثري اإليجايب عىل الطالب والطالبات من خالل التوجيه ولفت
االنتباه إىل ما يجب عليهم القيام به للوقاية من املشكالت املختلفة بداية، أو

معالجتها والتخلص منها عند الوقوع فيها
العمل عىل تقويم السلوك يف ثنايا تقويم التحصيل املعريف عند املتعلمني

توظيف أساليب التدريس ونشاطات التعلم املختلفة لتوجيه وبلورة سلوك
وشخصيات املتعلمني واالهتامم باملحبطني وكثريي االعرتاض واإلثارة

رعاية الفكر وتعزيز السلوك اإليجايب ومتابعة مختلف الحاالت التي تم اكتشافها
والتعامل معها حتى يتم عالجهاوالقضاء التام عىل مشكالتها وآثارها السلبية
املنهج املدريس: يقصد باملنهج املدريس جميع جوانب الخربة الرتبوية املعرفية

والوجدانية واملهارية التي يتم التخطيط لها، وتقدميها للطالب والطالبات داخل
املدرسة وخارجها

وهنا البد من التأكيد عىل رضورة "أن تحتوي مناهج التعليم عىل قدر مناسب من
الخربات الصحية التي تزود املتعلم مبعلومات واتجاهات ومهارات وأمناط سلوك 

صحية مرغوبة
وحيث أن مصطلح املنهج املدريس يتضمن كالً من: األهداف، واملحتوى، وطرق التدريس
ومصادر التعلم، والوسائل التعليمية، واألنشطة التعليمية، وأساليب التقويم؛ فإن من 

أبرز ما ينبغي التأكيد عليه يف هذا الشأن أن تكون التوعية الوقائية موزعة عىل
مختلف املناهج الدراسية املختلفة، وأال تكون قارصة أو محصورة يف منهج مدريس معني

ولعل ذلك راجع إىل أن لكل مادة دراسية طبيعتها املتميزة، فهي بذلك تختلف يف
مضامينها، وأهدافها، وأنشطتها وأساليبها القادرة عىل تحقيق جانب معني من جوانب 
التوعية الوقائية ، أو أكرث من جانب داخل أسوار املدرسة فاملواد الدينية عىل سبيل 

املثال تقدم األحكام واألدلة الرشعية عىل تحريم كل ما يُغّيب العقل، أو يُفرت العزمية 
أو يُفسد الُخلق-ومادة التاريخ ميكن أن تتحدث عن تاريخ االنحرافات السلوكية 
والفكرية، كيفية اإلفادة من تجارب اآلخرين وخرباتهم يف عملية التوعية من

مخاطرها، وطرائق الوقاية منها، وكيفية التصدي والعالج املناسبة ونحو ذلك
ميكن ملادة العلوم أن تقدم األدلة والرباهني والحقائق العلمية القاطعة عىل حجم

الخطر وِعظم الرضر الذي ميكن أن تحدثها املخدرات بأنواعها املختلفة جسمياً ونفسياً 
واقتصادياً، وأمنياً، وبيئياً.. إلخ 

ومام سبق ميكن التأكيد عىل رضورة األخذ باملدخل الشامل للتوعية الوقائية املدرسية
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األنشطة املدرسية 
يُقصد بالنشاط املدريس "تهيئة مواقف تربوية يتم اختيارها يف ضوء حاجات املُتعلم

ذاته، بحيث تضمن عملية االختيار إقبال املتعلم عىل املواقف إقباالً ذاتياً يحقق 
تفاعالً كامالً بني املتعلم واملوقف، يؤدي يف النهاية إىل إكسابه أشياء جديدة ذات

معنى له
واملعنى أن األنشطة املدرسية ال تعني مجرد الجهود العملية واملامرسات التي يقوم بها
الطالب والطالبات لغرض اللعب والرتويح أو ملجرد تجديد نشاطهم العضيل والحريك 

فقد يتم ذلك دون حصول التفاعل والتعلم املنشود، ولكن املطلوب من األنشطة 
املدرسية أن تستهدف باإلضافة إىل ما سبق من إشباع حاجات املتعلم املعرفية، وإكسابه

العديد من املهارات املتنوعة التي تؤدي اىل تنمية قدراته عىل التفكري الصحيح
وتبنيه لالتجاهات والقيم اإليجابية يف حياته العلمية والعملية

ويأيت من أبرز األنشطة املدرسية التي ميكن أن تُسهم يف تحقيق التوعية الوقائية
:ما ييل

أنشطة اإلذاعة املدرسية
أنشطة الصحافة (الحائطية) املدرسية

مناشط الجمعيات واألرس العلمية داخل املدرسة
املسابقات الثقافية واملكتبية

املشاريع واملشاغل الرتبوية
األعامل واملشغوالت اليدوية

األنشطة املرسحية والتمثيليات

الزيارات امليدانية 
من مجموعة األنشطة التعليمية املحببة إىلField Tripsتعد الزيارات امليدانية

الطالب والطالبات وهي باإلضافة إىل ذلك مصدر مهم إلكساب الخربات للمتعلمني يف
جميع املجاالت، وتعتمد عىل التخطيط املنظم لزيارة هادفة خارج حجرة املدرسة

وقد تكون الزيارة داخل املدرسة نفسها 
وميكن أن تكون الزيارات امليدانية التي يقوم بها املتعلم داخلية أو خارجية؛ فقد

تكون داخل املدرسة كزيارة املعامل واملتاحف واملعارض التي يف املدرسة، كام أنها قد 
تكون إىل خارج املدرسة لإلطالع عىل مختلف املرافق واملؤسسات واملتاحف واملعارض

االجتامعية األخرى 
:ميكن يف إطار التوعية الوقائية تنظيم بعض الزيارات امليدانية للمتعلمني إىل

املستشفيات والوحدات العالجية املتخصصة يف عالج اإلدمان
الوحدات املتخصصة بقضايا مكافحة االنحرافات السلوكية والفكرية يف األجهزة

األمنية 
السجون ودور الرعاية واإلصالحيات

املعارض التوعوية املخصصة للتحذير من ظاهرة االنحرافات السلوكية والفكرية
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البحوث القصرية
تعد كتابة البحوث القصرية من األنشطة التعليمية التي ميكن أن تسهم يف تحقيق ما 
تسعى إليه العميل التعليمية من تنمية املهارات البحثية والعلمية، كام أنها تعمل عىل 

إكساب املتعلمني كامً مناسباً من املعلومات املعرفية والتوعوية التي ميكنه الحصول 
عليها من خالل االطالع والبحث والتنقيب داخل املصادر املختلفة

وتأيت أهمية البحوث القصرية كأحد أساليب التوعية الوقائية انطالقاً من أن املتعلمني
أثناء البحث عن املوضوعات والقيام بكتابتها ميارسون بعض أساليب الدراسة الذاتية 

ويتدربون عىل العديد من مهارات البحث العلمي من خالل جمع املعلومات من مصادرها 
املختلفة (كتب، صحف، مجالت، موسوعات، مقابالت، إنرتنت.. إلخ 

مصادر التعلم 
 للداللة عىل “كل ما يتفاعل معهLearning Resourcesيأيت مصطلح مصادر التعلم

املتعلم ويؤثر يف داخل مواقف االتصال التعليمي بهدف إكسابه خربات تعليمية
جديدة يف املجال املعريف، املهاري، الوجداين 

:وهذا يعني أن مصطلح مصادر التعلم يشمل أربعة مصادر رئيسة هي

املصادر البرشية كاملعلمني واملدربني واملوجهني واملرشدين
املصادر املكانية كالبيئات التعليمية داخل املدرسة أم خارجها
الوسائل واملواد التعليمية ( املقروءة، أو املسموعة، أو املرئية

األنشطة التعليمية ( الصفية، أو غري الصفية
(

(

وجميع هذه املصادر تشرتك يف أنها ميكن أن تُقدم للمتعلم ما يُرثي حصيلته العلمية
أو املعرفية، إضافة إىل الخربات التعليمية، أو املعرفية، أو الوجدانية، أو املهارية 

الرتبوية التي تسعى املدرسة إىل تحقيقها، طمعاً يف االرتقاء بعملية التعليم وإثرائها 
بكل نافع ومفيد 
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ونظراً للثورة العلمية والتقنية الهائلة التي نعيشها يف واقعنا املعارص وبخاصة يف
مجال اإلعالم واالتصاالت واملعلومات، فقد أصبح استخدام العديد من الوسائط

التعليمية غري التقليدية يف تقديم الكثري من الخربات الرثية للمتعلمني يف شتى
:مجاالت العلم واملعرفة أمراً سهالً وميسوراً وممكناً.. مثل

تويرت

فيس
بوك 

واتس أب

األنستجرام

كيك

يوتيوب

:وميكن يف إطار التوعية الوقائية توظيف مصادر التعلم التالية

األفالم التعليمية والتوعية والوقائية
املعارض واملتاحف العامة والتعليمية

التسجيالت الصوتية
الندوات واللقاءات املتخصصة

املحارضات والدروس التعليمية
 االستفادة من وسائل التواصل االجتامعي يف الرسائل املوجزة واملقاطع املركزة

وبالذات يف حسابات املدارس املوجهة للطالب ومشاركتهم بها تحت إرشاف مختصني
من املعلمني املميزين 
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خالصة التجارب والدراسات السابقة

:إن الحملة التي نحن بصددها هي حملة من املستوى األول للوقاية
الوقاية األولية.. وقد تصل للمستويني اآلخرين

:إن التوعية الوقائية هنا تنقسم إىل قسمني أساسيني هام

أوالً-توعية خاصة باملدارس
:كام أوضحتها العديد من التجارب الدولية والتي ركزت عىل

تزويد الطالب والطالبات باملعارف 
:تنمية جملة من مهارات الطالب والطالبات وأحياناً أولياء األمور تخص ما ييل 

أ-مهارات شخصية واجتامعية: احرتام الذات، تأكيد الذات، مهارات االتصال والتواصل
حل املشكالت، اتخاذ القرارات مهارات التعامل والحوار، وكيفية التصدي إلغراءات 

األقران والتعاطي 
ب-مهارات تنمية املشاعر اإليجابية

استخدام األنشطة املختلفة، والتدريب، واللياقة الجسدية
تغيري املعتقدات واالتجاهات والقيم املرتبطة باالنحرافات السلوكية والفكرية 

نرى أهمية تدريب الطالب عىل مهارات الرتبية اإلعالمية الناقدة لتعليم الطالب 
والطالبات كيف يتم فهم الرسائل اإلعالمية وكيف تصّنع

قناعات الدول بهذه الطريقة إلميانها أنها أفضل سبل التأثري االتجاهي والسلويك
وهي تربز طرق اإلعالم العامة التي يرتكز تأثريها األكرب عىل املعرفة وخلق الوعي 

العام للناس مع تأثري أقل عىل االتجاهات والسلوكات 

ثانياً : استخدام حمالت التوعية اإلعالمية العامة
يستخدم يف هذه الحمالت وسائل اإلعالم الجامهريي (التقليدية) من صحف وتلفزيون

وفضائيات وإذاعة ولوحات طرق.. إلخ، ووسائل اإلعالم الجديد من وسائل تواصل 
:اجتامعي إىل مواقع إلكرتونية.. وعليها التايل 

االبتعاد عن التلقني املبارش يف الرسالة
تجنب الخوض يف التفاصيل

تناول االنحرافات السلوكية والفكرية كجزء من كل وعدم املبالغات يف الطرح

إن الربنامج الوقايئ الوطني للطالب والطالبات فطن يركز عىل املستوى األول للوقاية
 األولية وقد يصل للمستويني اآلخرين 
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أوالً: الحملة الخاصة باملدارس

:األهداف

اسرتاتيجيات تحقيق األهداف

١. تزويد الطالب والطالبات باملعارف املوضوعية عن االنحرافات السلوكية والفكرية
وآثارها الضارة للفرد واألرسة واملجتمع

الرسائل

الجمهور املستهدف

النظريات

أشكال الرسائل

الوسائل

طالب املتوسط والثانوي

استخدام التخويف املعتدل، األساليب املنطقية والعاطفية
يف بناء الرسائل استخدام نظرية اإلدراك االجتامعي

ولعب األدوار 

إذاعة الصباح، الصحف الحائطية، املعارض، االتصال
املواجهي املبارش عن طريق املعلم واملحارضات (تدريب 

ثم املناهج 

املعلم، املرشد، وشبكات املتطوعني يف املدرسة مبا فيها
الطالب والطالبات برامج حاسوبية، وفيلمية 

تزويد الطالب والطالبات باملعارف عن االنحرافات السلوكية والفكرية وآثارها الضارة 
تنمية جملة من املهارات للطالب والطالبات تخص 

أ-املهارات الشخصية واالجتامعية: من احرتام للذات وتوكيدها إىل مهارات يف االتصال
والحوار، وحل املشكالت واتخاذ القرارات إىل كيفية التصدي إلغراءات األقران والتعاطي 

ب-مهارات تنمية املشاعر اإليجابية
تغيري املعتقدات واالتجاهات والقيم املرتبطة باالنحرافات السلوكية والفكرية 

.١
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أنواع االنحرافات.. مع تعريفها وتحديد آثارها بالتفصيل
تأثرياالنحرافات عىل األداء التعليميي ،الشخيص

وتأثريها عىل التذكر والرتكيز واالستيعاب
تأثريها عىل التعامل مع الغري والتواصل االجتامعي

تأثريها عىل األرسة واملجتمع بشكل عام
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٢. تنمية جملة من املهارات للطالب والطالبات الشخصية واالجتامعية

الرسائل

النظرية

أشكال الرسائل

الوسائل

 كيف ميكن للفرد تأكيد ذاته والتخلص من الشعور
بالقلق والتوتر؟

الطرق التي تساعد الطالب والطالبة عىل تحمل املسؤولية
ومواجهة الضغوط بشجاعة والتفكري باملنطق القويم 

األعامل التي تساعد الطالب والطالبة يف تحقيق
اإلنجازات وتأكيد الذات

 حلقات تدريبية متعددة حول حل املشكالت.. إجراء
الحوار.. مهارات االتصال والتواصل.. اتخاذ القرارات

نظرية اإلدراك املعريف ( ما كانت تسمى سابقاً نظرية
التعلم االجتامعي

محارضات، تدريب، جلسات حوار ونقاش، ورش عمل

مدربون، برامج حاسوبية، وفيلمية
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٣. التصدي لإلغراءات ومقاومتها

الرسائل

النظرية

أشكال الرسائل

الوسائل

Inoculation �eory نظرية التحصني أو اللقاح
 ملاكجواير.. تساعد عىل املقاومة

رسائل إذاعية، رسائل مكتوبة، االتصال املواجهي املبارش
عن طريق املعلم واملحارضات، املناهج 

إذاعة املدرسة، صحف الحائط، االتصاالت املبارشة
وبرامج العالقات العامة واملعرض 

االنتامءات املشبوهة مثال  ( جامعات متطرفة ، جامعات
سلوكية ـ تدخني ،مخدرات ، تفحيط .....)  ال تساعد عىل 
 نسيان الهموم واملشكالت.. إنها فقط تقود إىل اإلنسحاب 

 كحل ملواجهة املشكالت الشخصية و االجتامعية

ال تساعد عىل تحقيق األهداف اإليجابية  ولكنها تؤدي
إىل عدم الرتكيز والتشتت 

الجامعات املتطرفة تؤدي إىل االنحراف عن املنهج القويم
 االضطراب الشخيص والنفيس واالجتامعي والتشتت 

األرسي
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طالب وطالبات املدارس

الثانوياملتوسطاإلبتدايئمرحلة الروضة

 برامج لتعزيز الذات
وتأكيدها

تدريب عىل فن
الحوار واإلتصال 

والتواصل

مساعدة الطفل يف
إتخاذ القرارات

بنفسه بعد تفكري 

تعزيز الذات
وتأكيدها 

التدريب عىل مهارات
اإلتصال 

حل املشكالت

اتخاذ القرارات

تعليم آليات اختيار
األصدقاء 

التعريف مباهية
 اإلنحرافات وأرضارها

عىل الفرد واألرسة
واملجتمع وإرساد قصص 

موضوعية حول ذلك 

تعزيز املهارات
املختلفة األساسية 

الفردية واإلجتامعية 
 تعزيز القدرات

الذاتية عىل رفض
اإلغراءات 

تعزيز القدرة عىل
إختيار األصدقاء وفق 

معايري

تعلم قول (ال)دون
خجل

املزيد من املعلومات
عن اإلنحرافات 

وآثارها 
التعريف بأعراضها

وتجنب مصادقة من
تالحظ عليه 

تعزيز القدرات
الذاتية ومهارات 

 اإلتصال والحوار 
 وتأكيد الذات

حل املشكالت
اتخاذ القرارات

تعزيز كيفية
التغلب عىل 

 إغراءات التعاطي 
 وغريها من

اإلغراءات

الخطة التنفيذية
املرحلة األوىل

تحديد الجهات التي نبدأ فيها حملة املدارس : كبداية للحملة
تحديد شبكة التدريب

 معلمون ومعلامت ، مرشفون ومرشفات، طالب وطالبات.. ٥ من كل مدرسة يف كل
مدينة يف الحملة

تحديد الفرتة الزمنية الالزمة لإلنتهاء من التدريب
٣ أشهر يتم تدريب كل الفريق

البدء التطبيقي للحملة
بعد شهر من بداية الفصل الدرايس األول بالتزامن مع حملة التوعية اإلعالمية

كيفية تنفيذ الحملة يف املدارس
يف الدرس

يف النشاطات الالصفية
يف ورش عمل مخصصة

مواقع إلكرتونية
مدة التنفيذ : فصل درايس كامل

التقييم : بعد نهاية الفصل الدرايس

:

:

:

:
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 ثانياً: حملة التوعية اإلعالمية

النموذج االجتامعي للحملة وكيفية تصميمها
النظرية البيئية املتداخلة

هناك ثالثة مستويات للصفات الفردية
املستوى الكيل : العوامل الثقافية واالجتامعية املتجذرة يف املعتقدات واألعراف

املستوى املتوسط : األصدقاء، وزمالء العمل، واملعلمني، واملجموعات الصغرية التي لها
شأن باملحيط املبارش للشخص

املستوى الداخيل : األرسة الصغرية للفرد

:

السنة
األوىل 

٪٨٠
٪٤٠

٪١٥

٪٥

مرحلة املعرفة
�e knowledge 

مرحلة اإلقناع
persuasion

مرحلة اتخاذ القرار
�e Decision

مرحلة التنفيذ
�e implementation

مرحلة التثبت والتدعيم
�e confirmation

٣ 
أنواع

مؤيد

التبني

أو

أو

معارض

الرفض

  ماهية االنحرافات

 كيفية الحد من عوامل
الخطورة وإكساب مهارات جديدة

خلفيات علمية وتقنية
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قياس الهدف
Measurable goals

طريقة تحقيق الهدف
Strategies

الجامهري املستهدفة

شكل الرسالة وبناءها
Ads , News , PR ,

 Events

النظرية املستخدمة
 يف بناء الرسالة 

منطق ،عاطفة تخويف 

الوسيلة اإلعالمية

التوقيت

التكرار

التقييم
Evaluation

النتجية : تعزيز املعرفة، تغيري
اتجاهات،تغيري سلوكيات،ترصف

واتخاذ موقف

هل يكفي

مدى مناسبة الوقت

هل
 هي

مناسبة

هل وصلت الرسالة؟
هل فهم الرسالة؟

هل أثرت عىل : املعرفة
اإلتجاه ، السلوك

 اختبار الرسالة قبل بثها
ونرشها
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األهداف

العمل عىل أن يكون موضوع االنحرافات السلوكية والفكرية موضوعاً شعبياً عاماً 
Public issueاالهتامم العام  ألنه يقود إىل Public Concernموضوعاً يخص الجميع 

Breaking the silenceوال يقترص عىل فئة دون أخرى أنه هدف لهدم جدار الصمت 

 لدى املتلقي عن االنحرافات السلوكية والفكرية ماهيتهاPositioningخلق تصور دقيق 
وأرضارها املختلفة : الصحية والنفسية واالجتامعية والثقافية بحيث يدرك أنها من

أخطر آفات العرص التي تهدد شبابنا وفتياتنا 

 مساندة وداعمة للوقاية Change Agentsاستقطاب املتطوعني وتكوين فرق برشية 
من اإلنحرافات السلوكية والفكرية

إثارة االهتامم بكيفية الوقاية من االنحرافات السلوكية والفكرية بشكل عام عىل
املستوى الجمعي وعىل كافة املستويات.. ثقافة التنشئة السليمة 

 تعديل بعض االتجاهات الخاطئة نحواالنحرافات السلوكية والفكرية من حيث 
ماهيتها وطبيعة تأثريها والعوامل املؤدية لتعاطيها

إغفال الهوايات وأهمها يف قتل وقت الفراغ
عدم االهتامم مباهية الصديق للولد والصديقة للبنت

عدم متابعة األهل لألبناء والبنات
البعد والجفاف يف التعامل مع األبناء والبنات

الرصاع األرسي أمام األبناء
عدم االهتامم بنمو الطفل والتأثريات التي تحصل له

عدم االهتامم باألداء املدريس
عدم االنتباه للتغريات يف ترصفات وسلوكيات األبناء وأسبابها

:تعديل السلوكات والعادات املؤدية إىل التعاطي 

جعل االنحرافات السلوكية والفكرية أولوية يف أذهان رجال وسيدات اإلعالم واملال
 والعمل معاً لتحقيقWord of mouthواألعامل يف اململكة ولدى الناس وأحاديثهم 

أهداف الخطة طويلة األجل

 الشباب والفتيات وإكسابهم مهارات توكيد الذات، والقدرة عىل  Empowermentتقوية  
مقاومة اإلغراءات أيا كانت

.١

.٢
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١Public Issue. جعل موضوع االنحرافات السلوكية والفكرية موضوعاً شعبياً عاماً

الرسائل

النظريات

الجامهري املستهدفة

أشكال الرسائل

الوسائل

تقديم إحصائيات ونتائج ودراسات واسترشافات مستقبلية
صارخة عن االنحرافات السلوكية والفكرية ومدى 

انتشارها عاملياً وعىل املستويات العربية واملحلية 

تقديم إحصائيات عن االنحرافات يف اململكة حالياً
واملستقبل وآثار ذلك صحياً ونفسياً واجتامعياً وثقافيا 

التعريف بدور األرسة يف الوقاية.. والطرق التي ينبغي
عملها 

التعريف ببعض آثار االنحرافات عىل سلوكيات وترصفات
الشباب 

استخدام نظريات التغري االجتامعي ونظريات اإلقناع
يف بناء الرسائل: استخدام املنطق واألسلوب العقيل 

واألسلوب العاطفي، والتخويف.. إلخ 

جميع الفئات ورسائل لكل فئة: الشباب، األرسة
املجتمع كافة 

اإلعالن، الفنون الصحفية املختلفة، الدراما، األخبار

Multi-channels جميع الوسائل
والرتكيز عىل اإلعالم الجديد (تطبيقات الجوال

الذيك، التويرت، الفيس بوك، املواقع اإللكرتونية إضافة
لألخبار الصحفية التحقيقات، املقاالت.. الرسائل اإلذاعية 

والتلفزيونية 

اسرتاتيجيات تحقيق األهداف السابقة
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ربط مستقبل الشاب والفتاة باالبتعاد عن االنحرافات
السلوكية والفكرية والوقوع يف براثنها 

إبراز ماهية االنحرافات السلوكية والفكرية والحديث
عنها حتى يعرف الشباب ماهيتها بشكل دقيق 

Positioning  ٢. خلق تصور دقيق لدى املتلقي
عن ماهية االنحرافات السلوكية والفكرية وآثارها املختلفة

رسائل عن آثار االنحرافات السلوكية والفكرية عىل الفرد
واألرسة واملجتمع بأرسه 

ربط مستقبل أجيالنا باالبتعاد عن االنحرافات السلوكية
والفكرية بأصنافها كافة

 لقطات لشباب قبل االنحراف.. وحياتهم بعد

الفنون الصحفية، اإلعالن، نشاطات عالقات عامة
رسائل اإلعالم الجديد

نظرية التنافر املعريف: كيف نريد الرفاه والتطور والعلو
يف املراتب ونحن نسري نحو االنحراف؟!، النموذج، أساليب 

منطقية عقلية، وعاطفية، وتخويفية 

الرتكيز عىل األطفال والشباب والفتيات الجامهري املستهدفة

الوسائل

أشكال الرسائل

النظريات

الرسائل

اإلعالم الجديد (تويرت، تطبيقات الجوال الذيك، الفيس
بوك)- التلفزيون والقنوات الفضائية- اإلذاعة- الصحافة 

PRلوحات الطرق 
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Change agents  ٣. املتطوعون وفرق برشية 

اإلفادة من الجمعيات الخريية والجمعيات ذات العالقة لتكوين فرق عمل من
املتطوعني باإلضافة لفرق الوزارة من معلمني ومعلامت ومرشدين ومرشدات 

وأخصائيني.. إلخ 

شبكة من قادة الرأي (الكتاب والكاتبات، علامء وعاملات، معلمون ومعلامت
مثقفون ومثقفات 

توظيف فرق وشبكات من املعلمني واملعلامت والطالب والطالبات نسائية
Interpersonal networks

تقوم بإيصال الرسالة وجهاً لوجه.. سوف يتم تدريبهم عىل كيفية إيصال
الرسالة وتحقيق األهداف املرجوة 

«عن طريق اإلعالم الجديد (الدعوة ملتطوعني يف قضايا االنحرافات السلوكية
 O�ineو Onlineوالفكرية.. يشاركون الحملة يف برامجها 

وضع صفحة عىل موقع الحملة تحت اسم سفراء فطن  لتسجيل أسامئهم فيها
دعوة الجميع، وتدريبهم 

)
(

٤٠



الجامهري املستهدفة

الوسائل

أشكال الرسائل

النظريات

الرسائل

٤. االنحرافات السلوكية والفكرية أولوية يف الذهنية السعودية

لقاء كبري مع مسؤويل اإلعالم يف اململكة برئاسة معايل
وزير التعليم يدعوهم إىل املساهمة يف تعزيز الرسالة 
اإلعالمية ضد االنحرافات السلوكية والفكرية ونرشها 

وبثها وفق الخطة املعدة من قبل الوزارة وليس بشكل
ارتجايل 

لقاءات متنوعة وتواصل مع الكتاب واإلعالميني مع
تسليمهم حقيبة معلومات عن القضايا واملشكالت التي 

نرغب نرشها عن االنحرافات السلوكية والفكرية
النرش والبث اإلعالمي املتكرر طوال العام ويف جميع

الوسائل لألخبار واملعلومات عن االنحرافات السلوكية 
والفكرية يف العامل واململكة وذلك من خالل جميع وسائل

اإلعالم التقليدية والجديدة 
تركيز النرش عن طريق االتصال الوجاهي

Face to Face و word of mouth
 تكرار للرسائل السابقة وعمل لقاءات وكتابة مقاالت

مختصة بهذا املوضوع

استخدام الفنون واألشكال اإلعالمية كافة (اإلعالنات
واألخبار، والتحقيقات واملقاالت، والدراما.. إلخ 

Agenda setting نظرية ترتيب األولويات

جميع الفئات

جميع الوسائل .. جميع األشكال
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الجامهري املستهدفة

الوسائل

أشكال الرسائل

النظريات

الرسائل

 ٥. إثارة االهتامم بكيفية الوقاية من االنحرافات السلوكية والفكرية بشكل عام عىل
املستوى الجمعي

االهتامم باألبناء والبنات أرسياً.. من خالل السؤال، إظهار
االهتامم، الدعم اإليجايب لهم عند عمل األشياء الجيدة 

متابعة أصدقائهم والتعرف عليهم، إظهار الحب والعاطفة 
تجاههم، دعمهم يف املواقف التي تواجههم 

حثهم عىل قضاء أوقات الفراغ يف نشاطات وهوايات
جيدة ومساعدتهم عىل ذلك

تعزيز الجوانب الدينية لديهم

تعزيز الذوات واإلنتامء وحب العمل الخريي والتطوعي

السامع لهم.. والوقوف معهم.. وتشجيعهم

اإلعالن، الفنون الصحفية املختلفة: املقالة والخرب
والتحقيق، واإلعالن الصحفي الدراما، الربامج الحوارية

التلفزيونة 

مجموعة من النظريات مثل: نظرية التوازن النفيس
واإلدراك االجتامعي واألساليب اإلقناعية املتعددة 

أولياء األمور، األرسة، املعلمون واملعلامت

الفضائيات، اإلذاعة، اإلعالم الجديد واملواقع اإللكرتونية
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الجامهري املستهدفة

الوسائل

أشكال الرسائل

النظريات

الرسائل

  الشباب والفتيات وإكسابهم مهارات توكيد الذات، والقدرة٦Empowerment. تقوية
عىل مقاومة اإلغراءات أياً كانت

 حث الشباب عىل أداء األعامل وإنجازها مبا يحقق
ذواتهم: يف الهوايات املختلفة األداء املدريس املتميز

إطراء وتشجيع الشباب عند أداء عمل جيد

تبيان أن االنحرافات ال تساعد أبداً يف التخلص من
الشعور بالقلق والتوتر وتقديم البدائل لذلك: اللجوء 

 للدعاء، أعامل الخري، أداء العبادات، االستعانة مبن 
يثق بهم

كيفية تحمل املسؤولية.. وكيفية مواجهة الضغوط
النفسية واالجتامعية 

تقديم بدائل وأنشطة تطور من ملكاته وقدراته
رسائل عن كيفية زيادة االستيعاب والتحصيل.. والقدرة

عىل الرتكيز 
رسائل عن كيفية تجاوز اإلنسان للهموم واملشكالت

رسائل عن التعريف باالنسحاب وتقوية الفرد التخاذ
املواقف ومجابهتها

إعالنات إذاعية، تلفزيونية، كاريكاتري، قصص، دراما
فنون صحافية 

مجموعة متعددة من النظريات النفسية واالجتامعية
واإلعالمية: التنافر املعريف االرتباط بالنتيجة، املعالجة 

املعلوماتية، نظرية التحصني 

الشباب والفتيات خاصة من هم يف سن املراهقة

اختيار الوسائل األكرث متابعة للشباب والفتيات
الفضائيات، واإلعالم الجديد االتصاالت املواجهية برامج 

PR

:
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الفئات املستهدفة ووسائلها اإلعالمية

الجمهور اإلسرتاتيجي
صناع القرار ورجال وسيدات

اإلعالم واملال واألعامل 
الطالب والطالبات

الجمهور العام
من موظفني وموظفات وربات

البيوت 
األطفال

ورش عمل
الصحفيون مثال

الصحافة : أخبار
تقارير، مقاالت
أعمدة , كتاب 

الزوايا

إرساليات بريدية
ورقية

بريد إلكرتوين
مواقع شبكات 

اجتامعية

اإلعالم الجديد
 يوتيوب‘ املواقع

الشهرية الشبكات
اإلجتامعية 
الفضائيات 

مواقع اإلنرتنت

اإلتصال الجامهريي
التقليدي

فضائيات , صحافة’ 
 إذاعات مع الرتكيز 
عىل الربنامج وليس

الوسيلة 

اإلعالم الجديد
 موقع الحملة
تفاعيل املواقع

الشهرية, روابط 
الشبكات اإلجتامعية

املتطوعون

اإلتصاالت
الشخصية 

الفعاليات امليدانية
 املراكز التجارية

 الدوائر الحكومية 
 الجامعات..الخ 

غرس تأكيد
الذات والحوار

والتواصل وإتخاذ
 القرارات يف 

األطفال من
التدريب 

والتدريس
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الوسائل املستخدمة يف الحملة

اإلعالم الجديدالعالقات العامةاإلعالم التقليدي

 الصحف الورقية
واإللكرتونية

القنوات الفضائية
واإلذاعة

لقاءات
 حوارات
تغطيات
أخبار

ندوات صحفية
مقاالت

أخبار
برامج قامئة

إعالنات
لقاءات

مسابقات
إلخ ..

املعارض
اللقاءات
املسابقات

ورش العمل
الفعاليات الستوية

القامئة املتعلقة باملخدرات
املهرجانات الوطنية
املؤمترات الصحفية
اإلتصال الجامهريي
استقطاب املتطوعني

والعاملني
الرشاكات واملسؤولية

اإلجتامعية
األحداث الخاصة

موقع الحملة

الشبكات
اإلجتامعية 

املواقع الشهرية

الفيس بوك
موقع ساهو
اليوتيوب

جوجل بلس
لينكد إن
بنرتست

موقع جوجل
موقع ياهو

املواقع اإلخبارية
املنتديات
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اإلعالم التقليدي

طرق ايصال رسائل الحملةالوسيلة

القنوات الفضائية

اإلذاعات

الصحافة

 اإلفادة من الربامج الحوارية القامئة خاصة االجتامعية
منها والحديث عن املوضوعات املسببة لالنحرافات

 اإلفادة من الربامج الجامهريية القامئة مثل: صباح
 السعودية الستضافة املسؤولني واألطباء األخصائيني

االجتامعيني والنفسيني

 إدخال بعض املفاهيم الخاصة باالنحرافات السلوكية
والفكرية وآثارها يف األعامل الدرامية املحلية (من خالل

مخاطبة إدارة االنتاج الدرامي بالتلفزيون السعودي 

إعالنات 

اإلفادة من الربامج الحوارية القامئة برتتيب االستضافة 
لقامئة املسؤولني

اإلفادة من الربامج الجامهريية  القامئة إلبراز آفة 
االنحرافات السلوكية والفكرية وآثارها 

تغطية أنشطة وفعاليات الحملة عرب الربامج واألخبار 
إعالنات

فنون صحفية مختلفة (أخبار – تحقيقات – تقارير
ندوات صحفية – مقاالت 

إعالنات
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موقع الحملة عىل اإلنرتنت

رشائح متحركة تظهر عىل صدر املوقع لتسليط الضوء عىل أبرز رسائل الحملة 

تفعيل املشاركة اآلنية للشبكات اإلجتامعية 

استعراض أبرز األخبار واألحداث املتعلقة بهذه املشكلة 

تزويد املوقع مبقاطع مرئية وتظهر بشكل بارز عىل الصفحة األوىل 

 خدمة االنضامم لعضوية (سفراء فطن ) بشكل الكرتوين، واستعراض تجاربهم

يف هذا املجال

قياس معرفة الجمهور بهذه املشكلة من خالل مناذج التصويت 

تفعيل املسابقات اإللكرتونية التثقيفية من خالل املوقع 

إنشاء حلقات نقاش (منتديات) لربط سفراء فطن  بعضهم ببعض

موقع فرعي خاص باألطفال يحوي عىل قصص توعوية وألعاب ونصائح 

استعراض أبرز األنشطة والفعاليات التي تساهم يف هذه الحملة

موقع العيادة اإللكرتونية (أو استشارات حول االنحرافات السلوكية والفكرية

يستقبل املوقع تساؤالت أولياء ممن تورط أبناؤهم ويريدون كيفية عالجهم؟ 

 وومن  تظهر عىل أبنائهم بعض املالمح الخاصة باالنحراف دون التأكد من ذلك 

 ويحتاجون للمساعدة.. يقدم نصائح وإرشادات رسية.. ويساعد يف تقديم الحلول

وتنفيذها للطالب والطالبات يف املدارس
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التطبيقات والربامج

:بناء التطبيقات الخاصة بالحملة عىل مختلف األجهزة الكفية واللوحية ومن أبرزها

iPhone آيفون

BlackBerryبالك بريي

iPadآيباد

Android آندرويد

Windows Phone ويندز فون

مواقع التواصل االجتامعي

حسابات الشبكات االجتامعية

فيس بوك يوتيوب تويرت+جوجللينكد إنبنرتست
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مراحل بناء الوسائل االجتامعية

املهاماملراحل

بناء الرسالة

بناء املنصات

أدوات التواصل

خطة التواصل

آليات قياس األثر

تحديد غرض التواجد عىل الشبكات االجتامعية، وذلك
باختيار األهداف والرسائل األساسية 

بناء اسرتاتيجية العمل يف وسائل الشبكات االجتامعية

توفري بنية تحتية (تطبيقات مرتبطة بالشبكات
االجتامعية) وآليات التقويم 

وضع خطة التواصل مع الناس ومع الشخصيات البارزة
ودعم املحتوى املريئ واملسموع 

من خالل برامج الرصد والتحليل وتقدميها عىل شكل
تقارير واضحة للجهات املعنية 

التطبيقات والربامج
:بناء التطبيقات الخاصة بالحملة عىل مختلف األجهزة الكفية واللوحية ومن أبرزها

فيس بوك

تويرت

يوتيوب

بنرتست

لينكد إن

+جوجل
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التواصل مع الشخصيات اليوتيوبية املؤثرة لطرح موضوع الحملة

 عدد املشاهدات للحلقةاسم الحلقةاسم القناة
الواحدة تقريبا

ايش اليل

ايش اليل

عىل الطاير

عىل الطاير

صاحي

صاحي

ال يكرث

ال يكرث

التمساح

التمساح

وش تحس بهوش تحس به

الرحلة األبو ظبية
السينامئية

الرحلة الدبية الجزء األول

الحلقة ١٤

الحلقة ١٣

برودكاست شو١

يطبعون ١٣

كاين ماين

3al6ayer kaaf

Eysh Elly 211

Eysh Elly 212

4,727,310

4,579,213

2,354,442

1,553,593

2,115,506

3,189,657

4,575,285

2,938,617

4,354,117

1,838,251

1900,000

مشاهدة

مشاهدة

مشاهدة

مشاهدة

مشاهدة

مشاهدة

مشاهدة

مشاهدة

مشاهدة

مشاهدة

مشاهدة
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العالقات العامة

النشاطالتفاصيل

املعارض

اللقاءات وورش
العمل

املسابقات

االتصال الجامهريي
 واستقطاب املتطوعني

والعاملني

الرشاكات واملسؤولية
املجتمعية 

 الفعاليات القامئة
واملهرجانات واملؤمترات

املتخصصة 

األحداث الخاصة

تنسيق املشاركة يف املعارض القامئة يف اململكة
اإلعداد للمحتوى اإلبداعي للمعرض

إعداد وتدريب املتطوعني والعارضني يف املعرض

إعداد وتنظيم اللقاءات مع قادة الرأي والفكر واالعالميني
إعداد ورش العمل مع الجهات ذات االختصاص

إعداد ورش العمل مع  أولياء األمور

تفعيل التواصل االجتامعي يف حسابات الحملة التفاعلية
عن طريق املسابقات

اإلعداد للمسابقات االكادميية للطالب والطالبات
إقامة املسابقات الفنية يف تصاميم الجرافيك وإنتاج

األفالم والرسومات
تنسيق املشاركة يف املسابقات التلفزيونية واإلذاعية

واملشاركة يف إعداد مضامني األسئلة 

تدريب املتطوعني واملشاركني مبا يؤهلهم للقيام باملهام املناطة بهم
تنظيم مشاركتهم يف ايصال رسالة الحملة عن طريق
 االتصال الجامهريي يف املعارض واملدارس واملجمعات 

والفعاليات العامة

دعم فعاليات الحملة وأنشطتها من خالل مشاركة القطاع العام
والخاص والخريي

تغطية جزء من فعاليات الحملة عن طريق الرعاة والرشكاء 
تحقيق أهداف الحملة وأهداف القطاعات والرشكات من خالل 

املسؤولية املجتمعية للطرفني 

تنسيق املشاركة يف الفعاليات القامئة
 تضمني رسائل الحملة عن طريق إدراجها ضمن املؤمترات 

املتخصصة
جدولة جميع الفعاليات واملهرجانات القامئة واملشاركة يف األقوى 

واألكرث تأثرياً 

إقامة فعاليات وأحداث خاصة تخدم أهداف الحملة يف املجمعات
والفعاليات واملهرجانات 
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الحملة اإلعالنية
:وضع إعالنات تزامناً مع انطالقة الحملة يف كل من

الفضائيات
اإلذاعات

الصحف الورقية
الصحف واملواقع االلكرتونية

مواقع التواصل االجتامعي (مثل: تويرت ويوتيوب) ومحرك البحث جوجل
 الطرق الرئيسية يف الرياض وجدة واملنطقة الرشقية واألحساء وأبها والقصيم

واملنطقة الشاملية كمرحلة مبدئية
املجمعات ومراكز التسوق الشهرية

SMS رسائل
وضع شعار ورسائل الحملة عىل بعض املنتجات األساسية كاأللبان والعصريات

املطويات واملطبوعات
:انتاج كتيبات ومطويات بطريقة جذابة واحرتافية وتوزيعها يف كل من

معارض الحملة
املساجد

أماكن االنتظار مثل: املطارات واملستشفيات إلخ
املجمعات التجارية

فعاليات الصيف واألعياد املختلفة
البنوك

نسخ الكرتونية تنرش يف موقع الحملة ومواقع التواصل االجتامعي
وغريها

مراحل الحملة

النشاطاملرحلة

املرحلة االوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

املرحلة الرابعة

مرحلة عروض الرشكات

انطالق الحملة بعد شهر من بداية الفصل الدرايس األول
وتستمر حتى انتهاء اإلختبارات 

الصيف

بعد شهر من انطالق الفصل الدرايس الثاين للعام الدرايس
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التقييم

املدخالت

املخرجات

النتائج

البحوث التحصيلية
Formative Res

آراء الخرباء , اختبار
املرسح بحوث اإلنقرائية 

اختبارات قبلية, الدراسية 
 املسحية األساسية 

دراسات سابقة 

عن طريق املسح
 نفس الطريقة املستخدمة

يف الدراسات األساسية
Benchmark

معدل التبني/املالحظات
التجربة,املجموعات
املركزة,املسح الجزيئ

املقابالت , تحليل املضامني
Rcs

Pramid Model of PR research

مدى جودة تقديم الرسالة
مناسبة مضامني الرسائل

كيف يفضلون تلقي املعلومات
To receive information

مستويات الوعي واإلتجاه والسلوك
للموضوع,آراؤهم, أحاسيسهم ورغباتهم

عدد منفهم الرسالة
عدد من احتفظ بالرسالة

عدد من اهتم بالرسالة
عدد ونوع الرسائل التي وصلت

 للجمهور املستهدف 
 عدد مستقبيل الرسائل
عدد الرسائل املرسلة

عدد من تأثر معرفيا
عدد من غري سلوكياته
عدد من غري اتجاهاته

Inputs

Out-puts

Out-comes

Impact ( Cognitive )

E�ect
(attiude & behavior )
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املهارات الشخصية

املهارات اإلجتامعية

 ��ِ
َ

ا��
ارات ا����� و ا����ا��� ��

الذكاء العاطفي

� ��يجا التعب�� عن السعادة، التعامل ا��
� مع  ��يجا  مع الخوف، التعامل ا��

ويح عن النفس الخجل، ال��

ام إدارة الغضب، تعرف الذات، اح��
الذات، تحقيق الذات، تحمل المسؤولية

إدارة الضغوط

الصف *١-٤

الصف * ٥-١٠

الصف * ١١-١٢

إدارة املال

ا�دخار

نفاق، التخطيط الما�� ا��

التعامل مع المؤسسات المالية

الصف *١-٤

الصف * ٥-١٠

الصف * ١١-١٢

إدارة الوقت

التخطيط والتنظيم

التخطيط، التنظيم، التنفيذ، التقييم
الصف *١-٤

الصف * ٥-١٠

تيب  الم�حظة، التصنيف،المقارنة، ال��
كيب ، ال�� التفس��

، مهارات دراسية، حل �
العصف الذه¡�

بداعي ( ١)، التفك�� المشك�ت ، التفك�� ا��
الناقد، مهارات دراسية (اختيار المواد

الدراسية

بداعي ( ٢ ) التفك�� ا��

مهارات التفكري

الصف *١-٤

الصف * ٥-١٠

الصف * ١١-١٢

قيم اجتامعية

ام  آداب تناول الطعام، التعاون، الصدق، ا�ح��
ام، الحس الجما�� � حسن الجوار الصداقة، ا�ل��

التسامح، الرحمة

الصف *١-٤

الصف * ٥-١٠

العمل ضمن فريق

المسؤولية الفردية , المسؤولية الجماعية
الصف * ١١-١٢

حل الخالف

حل الخ�ف ذاتيا ، التوسط لحل الخ�ف
� ا�±خرين  ب²�

الصف * ٥-١٠

التواصل

ا�ستماع، التحدث، طرح ا�µسئلة

مهارات العرض، القراءة، الحوار

الصف *١-٤

الصف * ٥-١٠
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األرسة

الطالب

الطالبة

م - املعلمة
املعل

املدرسة


