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  من الدورة التدريبية الغرض

  .اخلاصة هبا أالساسـيةاملهارات  اسـتعراضمدي ٔامهية املشورة يف تنظمي أالرسة و  توضيح

  

  األھداف

عن معدل الانقطاع  خفضو  وسائل تنظمي أالرسة الاسـمترار يف اسـتخدام: مبا فهيا، املشورة اجليدة يف تنظمي أالرسةحتديد فوائد  •

 لمنتفعةل ٔاكرث فاعلية  ادورالاسـتخدام وضامن 

ليس يف  واجلدد الاليت، املنتفعات اجلدد ويف ذههنن وسـيةل: ملهام أالساسـية ملشورة لك فئة من منتفعات تنظمي أالرسةاب إالملام •

 واملرتددات الاليت يعانني من مشالك، واملرتددات الاليت ال يعانني من مشالك، ذههنن وسـيةل

املشورة اليت  نوعية وتقدمي التعرف عيل احتياجات املنتفعة وحتديد: مبا فهيا، املهارات أالساسـية للمشورة اجليدة وتفعيل مناقشة •

 االتصال الشخيص اجليد ممارسةو  ااحرتام رغباهتو تناسب حاةل املنتفعة 

 اليت نتج عهنا مشورة تنظمي ٔارسة عالية اجلودة )التجارب( بعض املداخالتوالاسـتفادة من التعرف عيل  •

  

  ؟ما أھميتھاما ھي المشورة و

يه معلية اتصال مبارش يسـتطيع من خاللها خشص ٔاو ٔاكرث تقدمي  املشورة

تحديد احتياجاهتم واختاذ ل ادلمع التوجهيـي لشخص ٔاو مجموعة من أالشخاص 

  .تبين السلوكيات السلميةالقرارات املناسـبة اليت تساعد عيل 

  

حوار تفاعيل منظم بني مقدم اخلدمة من  يهاملشورة يف تنظمي أالرسة 

من تنظمي أالرسة يقوم من خاللها مقدم اخلدمة بتوجيه ودمع املنتفعة يف تلبية احتياجاهتا املعرفية ، من انحية ٔاخريانحية واملنتفعة 

الاكئنة دلي املنتفعة فامي يتعلق ابسـتخدام وسـيةل تنظمي هذا ابٕالضافة ٕايل تبديد اخملاوف ٔاو الشكوك ٔاو الشائعات . والصحة إالجنابية

  . مثال وتكوين اجتاهات ٕاجيابية دلي املنتفعاتٔارسة معينة 
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  الجيدة؟ بالمشورة االھتمام المنتفعات علي ينبغي لماذا

  تفيد املشورة اجليدة املنتفعات يف العديد من اجلوانب اليت من بيهنا

 ورضاهئن عن اخلدمة املقدمة هنزايدة قبول  •

 خالل طرح أالسـئةل حبرية للتفاعل واملشاركة منلهن ٕااتحة فرصة ٔاكرب  •

 متكيهنن من لعب دور نشط يف معلية اختاذ القرار •

 توعيهتن حول كيفية الاسـتخدام أالمثل للوسائل •

 زايدة فرصة عودهتن للمتابعة •
 

 ؟لالنقطاعومعدالت ٔاقل  يف الاسـتخدام حتقيق معدالت ٔاعيل لالسـمتراريةلمشورة اجليدة أالخري ل فوائد الٔانه من بني  هل تعمل

  

   المنتفعات رضاء درجة تحسين

ٔان  ابلوالايت املتحدة أالمريكية" ميتشجن"ٔاظهرت دراسة قام هبا ابحثون من جامعة 

عن اخلدمة فاقت درجة رضاء ) الاليت تلقني مشورة جيدة(املنتفعات درجة رضاء 

  .فعات الاليت مل يتلقني مشورة بثالث مراتاملنت

  

  حيوية أكثر بدور القيام علي المنتفعة تشجع الجيدة المشورة

يقدم هؤالء  . املنتفعات الاليت يمتزين ابحليوية هن الاليئ يطرحن املزيد من أالسـئةل ذات الصةل ويدلني ابملعلومات ويشرتكن يف ٕادارة احلوار

كام  .دمعهن بشلك ٔافضل يف معلية صنع القرارمن مث و  ،ادلقيق) التشخيص( ميللوصول للتقياليت حيتاهجا مقدم اخلدمة املنتفعات املعلومات 

  .ٕايل ٕاجناح معلية املشورة وتيسري هممة مقدم اخلدمةيؤدي هذا ٔايضا 

تعريف حيث وجد الباحثون ٔان ، "املنتفعة اذلكية"ندونيسـيا حتت مسمي إ اليت متت يف  )التجربة( املداخةليشري الرمس البياين ٕايل نتيجة 

 )مشاركة( نشاطاملنتفعة مبهارات االتصال قد نتج عنه زايدة ملحوظة يف معدل 

  .دون ٔاي زايدة يف الوقت ،املهمة طرح العديد من أالسـئةلمن خالل ، املنتفعة

  
هذه ٔاكرث نشاطا؛ ؤان  تبقئان ممارسة االتصال ادلامع يشجع املنتفعة عيل ٔان  هل تعمل

احلياة واجلوانب أالخري ) ٔاسلوب(مناقشة نظام  :تكون منت االتصال النوعية من 

  املنتفعة؟تكوين رشاكة مع و ، النفسـية
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  القرار اتخاذ علي تشجع الجيدة المشورة

املنتفعات الاليت يقمن بتوجيه أالسـئةل والتعبري عن اهامتماهتن ملقدم اخلدمة يبدون عيل 

ويصبح هؤالء املنتفعات ٔاكرث قدرة عيل اختاذ القرارت اليت . بوضعهن الصحيوعي ٔاكرث 

  .ثايلامل ؤاكرث احامتال لاللزتام والاسـمترار يف اسـتخدام الوسـيةل ابلشلك متس حصهتن 

  

الصادرة حتت ، )اللوحة القالبة(اختاذ القرار ٔان املنتفعات الاليت مت ٕاجراء مشورة لهن ابسـتخدام ٔاداة يف نياكراجوا ٔاظهرت التجربة اليت متت  
وغادرن ماكن تقدمي اخلدمة بعدما حصلن عيل ، قد جنحن يف حتديد سبب زايرهتن والوسـيةل اليت يرغنب فهيا ،ٕارشاف منظمة الصحة العاملية

  .اليت قررهنا بوعي وحريةالوسـيةل 
  
  

  للمتابعة العودة علي تشجع الجيدة المشورة

اسطة ممرضات مدرابت عيل املنتفعات الاليت متت املشورة لهن بو من % ٨٤منتفعة تنظمي ٔارسة يف نيجراي ٔان  ٔالفٔاظهرت دراسة عيل عدد 

مشورة من خالل ممرضات غري مدرابت عيل للمنتفعات الاليت تلقني فقط % ٤٤بــ مقارنة ، عدن ملاكن تقدمي اخلدمة لزايرة املتابعة املشورة

  .املشورة

  

  االستخدام في االستمرارية يعل تشجع الجيدة المشورة

مت ٕاجراء مقابةل ، الفلبني عيل جودة اخلدمة واسـتخدام وسائل تنظمي أالرسةيف دراسة جرت يف 

مت ، وبعد مرور سـتة عرش شهرا. ماكن لتقدمي اخلدمة ٨٠يف منتفعة جديدة  ١٧٢٨لعدد 

اقتنعن جبودة اخلدمة املنتفعات الاليت  واكن الاسـتنتاج ٔان، مهنن% ٨٥مع  ٔاخري ٕاجراء مقابةل

  .اليت حصلن علهيا كن ٔاحرص عيل الاسـمترارية يف الاسـتخدام

  

  االنقطاع نسبة تقليل علي تساعد ةالجيد المشورة

ٔافادت دراسة حول الانقطاع عن اسـتخدام وسائل تنظمي أالرسة يف الك من زامبيا والنيجر 

من املنتفعات اجلدد ينقطعن عن الاسـتخدام يف غضون أالشهر الامثنية % ٣٠ٔان حوايل 

اكنت ٔاعيل بني السـيدات الاليت رصحن بأهنن مل يتلقني  ؤان نسـبة الانقطاع ، أالويل

  .راض اجلانبية للوسائلاملشورة الاكفية عن أالع
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  والمنتفعة الخدمة مقدم )خالل من( بفعل تأتي الجيدة المشورة

 يتبناهااليت التواصل تؤثر الطريقة اليت تنهتجها املنتفعات يف التواصل عيل طريقة 

املعلومات  وتوضيح فعندما تشارك املنتفعة بفاعلية يف معلية نقل --  مقدم اخلدمة

يسـتطيع مقدم اخلدمة حينئذ ٔان يقدم نوعية ٔافضل من املشورة املوهجة ، الشخصية

  .واالٔكرث ٕافادة

 انتج عهنا حتسـن، اليت متت إالشارة ٕالهيا مسـبقا، "املنتفعة اذلكية" جتربةٔان  هل تعمل
ونقل  املساند|همارات مقدم اخلدمة فامي يتعلق ابالتصال التيسريي يف املحوظ

هذا ابٕالضافة ٕايل املشاركة االٔكرث فاعلية من جانب املنتفعات الاليت  ؛املعلومات
  ؟هؤالءتلقني املشورة من خالل مقديم اخلدمة 
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  :مشورةالإجراءات عقد جلسة 

  فور مقابةل املنتفعة، ٔاظهر  لها  اهامتمك ومق إبلقاء التحية املناسـبة وقدم نفسك ابالمس واللقب •

 قوم ابٕالدالء هبا غاية يف الرسيةبأن املعلومات اليت سـت طمنئ املنتفعة •

 ب الزايرة  وتعرف عيل احتياجاهتااسأل املنتفعة عن سب •

 ال هتمهاوال تتطرق ٔالحاديث ٔاخري  ركز ىف احلديث عىل احتياجات املنتفعة فقط •

  تسـتطيع السـيدة استيعاهبا بسهوةلاسـتخدم لغة ولكامت مفهومة  •

  وسائل واللوحة القالبة واملطوايتمثل اكفيرتاي ال ،احة ابلعيادةاسـتخدم وسائل الرشح املت •

ٕامياءات (جيابية اجلسد االٕ  )حراكت(ظهر ذكل ابسـتخدام لغة أ واسـمتع بعناية و ، جشع املنتفعة عيل التحدث حبرية وٕالقاء أالسـئةل •
 )عنيتصال ابلالرٔاس مثال واال

 الوقت الاكيف للتعبري عن ٔافاكرها واختاذ قرارها بنفسها للسـيدةترك أ  •

 هاقدر فرتة السكون عندما تتعمق املنتفعة يف التفكري وتفاعل مع  •

ٕاذا احتجت ٕاىل مزيد من كن عىل دراية ابلفوارق الثقافية املعروفة ٔاو احملمتةل بينك وبني املنتفعات واسـتفرس لزايدة إاليضاح ٔاو  •
 املعلومات

  ملساعدهتن يف تلبية احتياجاهتنك تقوم بطرح أالسـئةلٔانات ارشح للمنتفع •

  بعد ذكل ضع لك الانتباه لٕالنصات مث دون مالحظاتك - ال تكتب وتسمع يف نفس الوقت •

 ٔاسـئةل املنتفعات مبوضوعية ٔاجب عيل •

ديث جسالهتن ابملعلومات ٔاما املرتددات فأرشكهن يف حت  ؛بشلك وافٔارشك املنتفعات اجلدد يف معلية اسـتكامل تسجيل البياانت  •
 اجلديدة

ٕاىل اخلدمات نوه عن خدمات الصحة إالجنابية املتاحة بوحدة حصة أالرسة وعن جلسات التوعية بنادى أالرسة وحول املنتفعة  •
 املتنوعة حسب احلاجة

  

 :مشورةال مقدم خصائص

 اجملمتع اكفة أالرسة عىل ٔافراد ومدراك ٔالثر تنظمي، ٔان يكون مؤمنا بأمهية تنظمي أالرسة •

 ابٕالضافة ٕايل معرفة، مراض املنقوةل جنسـيارسة واالٔ ابملوضوعات املتعلقة ابلصحة إالجنابية وتنظمي االٔ  اكفية دليه معرفةٔان يكون  •
  رسةخدمات الصحة إالجنابية وتنظمي االٔ من واملتغريات املتعلقة ابحتياجات أالرس  التوهجات

 املنتفعات يف تنظمي ٔارسهنساعدة ٔان يكون دليه امحلاس والرغبة مل  •

تقدمي املعلومات بصورة /  ٕالقاء أالسـئةل/ لغة اجلسد  -  االتصال غري اللفظي/ مثل الاسـامتع إالجيايب  ،تصالٔان ميتكل همارات اال •
 واحضة

والمتتع برحابة الصدر وسعة أالفق  ،)املترسعة( لسلوكيات الصحيحة متضمنة جتنب القيام إبصدار أالحاكم املسـبقةابيمتزي ٔان  •
 حرتام املناسبوٕاظهار الا

 واحلرص عىل تطوير املهارات  - اصة من أالخطاء وخب - ٔان حيرص عيل امتالك الرغبة ادلامئة للتعمل اذلاىت  •

 خمتلف الثقافات ونظم احلياة يكون منفتحا عىلٔان  •

  اخلدمة املسـهتدفة منثقافة وعادات وقمي الفئات ٔان يكون عيل دراية ب  •
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  الفئات األربع لمنتفعات تنظيم األسرةمشورة 

  تقع منتفعات تنظمي أالرسة مضن ٔاحد هذه الفئات أالربع غالبا ما

 املنتفعات اجلدد ويف ذههنن وسـيةل •

 ليس يف ذههنن وسـيةلو املنتفعات اجلدد  •

 املرتددات الاليت ال يعانني من مشالك •

 املرتددات الاليت يعانني من مشالك •
  

  .سيمت مناقشة اجلوانب املتعلقة بلك فئة عيل حدي، هذه اجللسةخالل 
  
  

  االھتمام محور ھي المنتفعة

  .مبعين ٔاهنا هتمت بوضع احتياجات ؤاولوايت املنتفعة عيل مقة الاعتبار ،تركز مشورة تنظمي أالرسة اجليدة عيل املنتفعة بشلك حموري
عيل حيث يعمل الرتكزي ، لك منتفعةحسب  )تطريزها( توظيفها واعاسـتطا املشورة ٕاذا مايف وقتا ٔاقل  يستمثرواميكن ملقديم اخلدمة ٔان و 

  .علية لالك من مقدم اخلدمة واملنتفعةاؤاكرث فمناسـبة حلالهتا املنتفعة عيل جعل املشورة ٔاكرث احتياجات 
  

ٕاال ٔان ختصيص املزيد من ادلقائق مع ، مشغوالغالبا ما يبقي مقديم خدمات تنظمي أالرسة  )جدول ٔاعامل( وقت ٔان عيل الرمغ من: تذكر
  .املنتفعات قد يأيت بأثر جوهري

  
  

  وسيلة ذھنھن وفي الجدد المنتفعات مشورة

  .ٕايل عيادة تنظمي أالرسة ويف ذههنن وسـيةل تأيت معظم املنتفعات اجلدد
  
  جراءات أالساسـية لتقدمي املشورة للمنتفعات اجلدد ويف ذههنن وسـيةلاالٕ 

 تأكد من دقة معرفة املنتفعة ابلوسـيةل  •

 مق ابلرتحيب ابختيار املنتفعة ٕاذا مل يتعارض مع حالهتا الصحية •

 ساعد املنتفعة عيل اختيار وسـيةل ٔاخري ميت لزم •

 وحض وانقش كيفية اسـتخدام الوسـيةل •

 مق بتعريف املنتفعة ابٔالعراض اجلانبية احملمتةل وكيفية التعامل معها •

 بتقدمي الوسـيةل اخملتارة مق  •

 زايرات املتابعة مواعيد بتحديدمق  •
  
  

عيل ٔاساس ٔام تقوم بتجنب تكل املناقشة ، ٔاثناء تقدمي اخلدمةناقشة أالعراض اجلانبية احملمتةل مع املنتفعات مب  ٔان تقوم هل تعتقد ٔانه من أالفضل
  احلدوث؟) وليس مؤكدة(ٔان هذه أالعراض حممتةل 
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  مبناقشة أالعراض اجلانبية احملمتةل مع املنتفعات ٔاثناء تقدمي اخلدمة لٔالسـباب االٓتيةمن أالفضل ٔان تقوم 

 نتيجة اسـتخدام ٔاي من الوسائل حيق للمنتفعة ٔان تتعرف عيل أالعراض اليت ميكن ٔان حتدث لها •

 سوء فهموتساعد املنتفعة عيل التخلص من ٔاي ، ٔاو القلق اذلي ميكن ٔان حيدث للمنتفعة املفاجأةختفف هذه املناقشة من عامل  •
 الوسـيةلدلهيا عن 

 ٔاظهرت ادلراسات ٔان تعريف املنتفعات ابٔالعراض اجلانبية احملمتةل للوسـيةل ينتج عنه اسـمترارية ٔافضل يف الاسـتخدام •
  
  

  وسيلة ذھنھا وفي جديدة منتفعة :دراسة حالة

 لتقديريقوم مقدم اخلدمة بطرح بعض أالسـئةل ، وحيث ٔاهنا جديدة. وترغب يف تركيب لولب عيادة تنظمي أالرسةمنتفعة جديدة ٔاتت ٕايل  س
  .ٔام ال ابسـتخدامهوتقرير ما ٕاذا اكنت حالهتا تسمح  ابللولب هتامدي معرف

ذلكل يقوم بتقدمي املعلومات أالساسـية عن اللولب حيت  ،ابللولب سمن خالل املناقشة يكتشف مقدم اخلدمة بعض الثغرات يف معرفة 
ٔاو التقلصات املزيد من ٔان اللولب النحايس قد يسبب  ستكن تعمل مل ، فعيل سبيل املثال. اختاذ القرار املبين عيل املعرفة املنتفعة تسـتطيع

  .الزنف خالل الثالثة ٔاشهر أالويل من الاسـتخدام
  .بأهنا تسـتطيع التعامل مع هذه أالعراض حال حدوهثا ؤاكدت رغبهتا يف اسـتخدام اللولب سٔافادت ، بعد سامع املعلومة من مقدم اخلدمة

علهيا ٔاهنا تسـتطيع العودة يف ٔاي وقت لالسـتفسار ٔاو ؤاكد مقدم اخلدمة ، سومت االتفاق عيل مواعيد املتابعة مع مت تركيب اللولب 
  .الاستشارة

  
  
  

  وسيلة ذھنھن في وليس الجدد المنتفعات مشورة

  جراءات أالساسـية لتقدمي املشورة للمنتفعات اجلدد وليس يف ذههنن وسـيةلاالٕ 

 وما هيمها من اسـتخدام الوسـيةلوخططها حالهتا انقش مع املنتفعة  •

 ٔامكنحيث وساعدها يف اختاذ القرار ، ساعد املنتفعة يف التعرف عيل لك الوسائل اليت تناسـهبا •

 رحب ابختيار املنتفعة ٕاذا مل يتعارض مع حالهتا الصحية •

 وحض وانقش كيفية اسـتخدام الوسـيةل •

 عرف املنتفعة ابٔالعراض اجلانبية احملمتةل وكيفية التعامل معها •

 ذكر املنتفعة إبماكنية التحويل لوسائل ٔاخري ٕاذا رغبت يف ذكل •

 حدد مواعيد زايرات املتابعة •
  
  .ٔام ال تقرير ما ٕاذا اكنت السـيدة حامالكيفية حيتوي عيل املعلومات اخلاصة ب " الكتيب العاملي ملقديم خدمات تنظمي أالرسة" تذكر ٔان
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  وسيلة اذھنھ في وليس جديدة منتفعة :دراسة حالة

بأهنا يف حاجة للحامية من امحلل طوال السـنتني  شرصحت ، وخالل املناقشة مع مقدم اخلدمة ؛تزور عيادة تنظمي أالرسة ٔالول مرة ش
  .القادمتني ولكن ال تعرف ٔاي الوسائل تسـتخدم

عيل  شبعد ذكل اسـتقرت . مث قام بتعريف املنتفعة ابلوسائل املتاحة ابلعيادة ،مسعت عهناعن الوسائل اليت  شقام مقدم اخلدمة بسؤال 
  . اسـتخدام احلقن

سـتخدام وعن عن كيفية الاهتا قام بتوعيو ، وقام ابلكشف عن مدي لياقهتا الطبية السـتخدام احلقن شدمة مبباركة اختيار عندئذ قام مقدم اخل
يقوم مقدم اخلدمة بعد ذكل بتقدمي احلقنة  .وٕاماكنية التحويل لوسائل ٔاخري يف ٔاي وقت، أالعراض اجلانبية احملمتةل وكيفية التعامل معها

  .كد علهيا ٕاماكنية العودة يف ٔاي وقت لالسـتفسار ٔاو الاستشارةؤد املتابعة ويوحتديد مواعي ش للسـيدة
  

  ؟ٔانه من غري الرضوري ٔان تعود السـيدة يف املوعد احملدد ابلضبط للحصول عيل احلقنة هل تعمل
وكذكل ميكن للمنتفعة احلصول عيل حقن ، ميكن ٔان حتصل املنتفعة عيل احلقنة الشهرية قبل ٔاو بعد سـبعة ٔاايم من مرور شهر اكمل

من هنا ينبغي عيل مقديم اخلدمة التأكيد عيل املنتفعات برضورة العودة للحصول عيل احلقنة حيت . الربوجسـتني فقط قبل ٔاو بعد ٔاسـبوعني
  .لو يف وقت الحقو 

  
  

  مشاكل لديھن وليس المترددات المنتفعات مشورة

  املرتددات وليس دلهين مشالكجراءات أالساسـية لتقدمي املشورة للمنتفعات االٕ 

 اسـئل املنتفعة عن حالهتا مع الوسـيةل املسـتخدمة •

 عيل ٔاسـئةل املنتفعة ٔاجب •

 مدادات ٕاذا لزماالٕ مق بتقدمي املزيد من  •

 مق بتحديد مواعيد زايرات املتابعة •
  

  

  مشاكل لديھا وليس مترددة منتفعة :دراسة حالة

ل أ وخالل املناقشة يس. احلبوبمدادات الالزمة من  عيادة تنظمي أالرسة للزتود ابالٕ وتأيت  ٕايل، احلبوب الفمية منذ ثالث سـنوات متسـتخدم 
مع الوسـيةل؟ ٔاشارت ) مراتحة(مشالكت ٔاثناء الاسـتخدام؟ وهل يه راضية  ةبلهتا ٔايهل قا: عن حالها مع اسـتخدام احلبوب ممقدم اخلدمة 

  .احلبوب معالاسـمترار  يف بشلك كبري راغبة يهو ٔاثناء الاسـتخدامٔاهنا مل تقابل ٔاي مشالكت  م
  .موعد املتابعة القادمحتديد و  من احلبوبيقوم مقدم اخلدمة إبمدادها ابجلرعات الالزمة ، ليس دلهيا ٔاي مشالكت ٔاو تساؤالت موحيث ٔان 

  
  

  تساؤالت أو كالتمش ولديھن المترددات المنتفعات مشورة

  الاليت يعانني من مشالكاملرتددات جراءات أالساسـية لتقدمي املشورة للمنتفعات االٕ 

 تفهم املشلكة •

 ساعد املنتفعة عيل حل املشلكة •

 ساعد املنتفعة عيل تغيري الوسـيةل ٕاذا لزم أالمر •

 عيل كيفية التعامل مع أالعراض اجلانبية ٕاذا تطلب أالمرساعد املنتفعة  •

  مق بتحديد مواعيد زايرات املتابعة •
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  مشاكل ولديھا مترددة منتفعة :دراسة حالة

ومن مث قام ، إالمبالنون كوسـيةل ملمنع امحللاسـتخدام  وخالل الزايرة قررت. عيادة تنظمي أالرسة ٔالول مرة خالل الشهر املايضبزايرة  جقامت 
  . نرصمةواشـتكت ٔاهنا تعاين من نزف غري منتظم عيل مدي أالايم القليةل امل  بعد ٔاسـبوع جعادت . يف نفس اليوم مقدم اخلدمة برتكيب الكبسوةل

ويطمئهنا بأن مثل هذا الزنف يعد عرضا جانبيا ، القليل من أالسـئةل عن طبيعة الزنف وعن حالهتا الصحية بشلك عام جيسأل مقدم اخلدمة 
  .الاسـتخداممع وعادة مايزول ، مع اسـتخدام إالمبالنون شائعا

برغبهتا يف  جترصح عندئذ  .ٔاو التعرف عيل الوسائل أالخري املناسـبةعن رغبهتا يف الاسـمترار مع إالمبالنون  ج ويسأل مقدم اخلدمة
  . ويبدٔا يف مناقشة كيفية التعامل مع أالعراض اجلانبية هابقرار  مقدم اخلدمة يرحب وبدوره  ؛إالمبالنون يف اسـتخدامالاسـمترار 

  
  ٔان التغريات اليت حتدث يف الزنف الناجت عن اسـتخدام إالمبالنون يعد ٔامرا شائعا وليس هل ٔاي ٔارضار؟ هل تعمل

  
  

 

 مھارات مشورة تنظيم األسرة

 

  ؟بھم الخاصة المشورة مھارات بتحسين يقوموا أن الخدمة مقدمي علي ينبغي لماذا

ٔاكرث و  مالمئةبتقدمي مشورة ٔان يقوم مقدم اخلدمة  يسـتطيع ووضعها مضن الفئة املناسـبة من خالل التقيمي الرسيع حلاةل املنتفعة واحتياجاهتا
املعلومات اليت ليس مهنا المك الزائد من جينب حتميل املنتفعة هذه الاحتياجات ل  طبقاحيث ٔان تفهم احتياجات املنتفعة وهتيئة املشورة ، فعالية

  .بشلك جيد يص وقت املشورةعيل تقل ٔايضا ديساعلها و فائدة ابلنسـبة 
  

  .حيامن يشعرون ٔاهنم قاموا بتلبية احتياجات املنتفعةوالاجناز  السعادةمقديم اخلدمة تنتاهبم حاةل من  تذكر ٔان
  
  

  للمشورة األساسية المھارات

بني الك من مقدم اخلدمة تشـمتل املشورة اجليدة عيل حوار نشط وتفاعيل 
  واملنتفعة

 االتصال الشخيص اجليد •

 حتياجات املنتفعةال طبقاتصممي املشورة  •

 تقدمي املعلومات بشلك موجه ودقيق ومفصل وفعال •

 احرتام اختيارات املنتفعة •

ودمع اختاذ القرار احلر املبين عيل  تقدمي احللول الفعاةل للمشالكت •
 رفة عامل

 التأكيد عيل اسـمترارية الاسـتخدام •
  

  .املنتفعة ٕالهيايف لك جلسات املشورة بغض النظر عن الفئة اليت تنمتي  ٔامرا رضورايعد يهذه املهارات تفعيل  تذكر ٔان
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  المنتفعة رغبة احترام

من هنا ينبغي عيل مقديم اخلدمة ٕابداء . ويف ذههنن وسـيةل معينة يرغنب يف احلصول علهيا ٕايل عيادة تنظمي أالرسة يأيت معظم املنتفعات اجلدد
ومناقشـهتا لتأكيد ما ٕاذا اكنت هذه الوسـيةل يه أالنسب لظروفها وتقيمي مدي معرفهتا ابٔالعراض اجلانبية وطريقة الالزم لرغبة املنتفعة الاحرتام 
ال ما ٕاذا اكنت الوسـيةل ال تتناسب مع ظروف ويف ح . الاسـتخدام

  .يقوم مقدم اخلدمة بتوضيح اخليارات أالخري املناسـبة، املنتفعة
  

من السـيدات الاليت % ٩٠ٔاوحضت دراسة يف ٕاندونيسـيا ٔان 
هذه الوسـيةل  مقن ابالسـمترار يف اسـتخدامحصلن عيل الوسـيةل اليت اخرتهنا 

فقط للسـيدات الاليت مل حيصلن عيل % ٢٠الٔكرث من عام اكمل يف مقابل 
  )!ٔانظر الشلك البياين(  .الوسـيةل اليت رغنب فهيا

  
  

  
  

  !ال ترهق المنتفعة بالمعلومات التي ال تحتاج إليها

ابٕالضافة ، يؤدي ٕايل ٕارابك املنتفعةقبل سؤال املنتفعة عن الوسـيةل اليت ترغب فهيا ميكن ٔان القيام برشح ممزيات وعيوب لك وسـيةل  تذكر ٔان
  .لوقتلٕايل كونه ٕاهدارا 

ام ٕاذا اكن يف ذههنن ع ٔاوال سؤالهنمن خالل  للمنتفعات اجلدد ذلكل ينبغي عيل مقدم اخلدمة اتباع املهنجية االٔكرث فعالية ٔاثناء تقدمي املشورة
. يقوم مقدم اخلدمة مبناقشة املنتفعة حول هذه الوسـيةل، وسـيةل معينة احلصول عيل فٕاذا تبني ٔان املنتفعة اجلديدة ترغب يف. ٔام ال وسـيةل معينة

ومن مث اقرتاح ، احتياجاهتاظروفها و يقوم مقدم اخلدمة بطرح أالسـئةل ومجع املعلومات اخلاصة ب، ٔاما ٕاذا مل يكن دلي املنتفعة وسـيةل يف ذههنا
  .ائل االٔكرث مناسـبة لهاالوس

  
  

   المشكالت وحل الحر القرار صنع

الرتحيب ابملنتفعة وتمتثل اخلطوة أالويل يف . ميكن ملقديم اخلدمة اتباع اخلطوات التالية دلمع املنتفعة يف معلية اختاذ القرار وحل املشالكت
  . والسؤال عن الهدف من وراء الزايرة

  
  اجلددصنع القرار ابلنسـبة للمنتفعات 

 )الوسائل اليت تناسب احتياجاهتا ٔاو(املعلومات املبسطة والاكفية عن الوسـيةل اليت ترغب فهيا املنتفعة  قدم •

 عايري اللياقة الطبية لالسـتخدامطبقا مل -  تأكد من ٔان حالهتا الصحية تسمح ابسـتخدام الوسـيةل املسـهتدفة •

 احملمتةل وكيفية التعامل معها انقش أالعراض اجلانبية •

 تخدام الوسـيةل اسـ ومواعيد وحض كيفية  •

 راجع النقاط أالساسـية اليت ينبغي عيل املنتفعة استيعاهبا وتذكرها •

 قدم إالمدادات الالزمة •
  

  حل املشالكت ابلنسـبة للمنتفعات املرتددات

 اسـئل املنتفعة عن املشلكة •

 ة حل تكل املشلكةاملنتفعة حول كيفي مع قشتنا •

 وسـيةل يعد اختيارا مطروحا وآمناذكر املنتفعة بأن تغيري ال •
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  وفعال ومفصل دقيق بشكل المعلومات توجيه

املنتفعة بأي  ال تثقل عيلوتتصف املشورة املوهجة بأهنا . املشورة عيل حسب حاةل واحتياجات املنتفعة) تطريز(تفصيل التوجيه هنا معناه 
  .معلومات غري رضورية

تصحيح ٔاي سوء فهم الرد عيل ٔاي شائعات ٔاو و  ،تقدمي معلومات دقيقة من الناحية الطبية والفنيةعيل اجلانب االٓخر ينبغي عيل مقديم اخلدمة 
  . كون دلي املنتفعة عن تنظمي أالرسةيقد 

عيل . "قطعة بقطعة"ومن مضن الطرق اليت ميكن من خاللها تقدمي املعلومات بشلك منظم للمنتفعة ٔان يقوم مقدم اخلدمة بتوصيل املعلومات 
مث تناول أالعراض اجلانبية احملمتةل وتوجيه املنتفعة عن كيفية التعامل مع  يقوم مقدم اخلدمة ٔاوال بتوضيح كيفية اسـتخدام الوسـيةل، ملثالسبيل ا

  ...من هذه أالعراضلك عرض 
  

ابختالف ظروفهن ونظم حيث ختتلف احتياجات املنتفعات ، سـتقالليةبشئ من الا ينبغي عيل مقدم اخلدمة التعامل مع لك منتفعة ٔانهتذكر 
  .ملوقف واحتياجات لك منتفعة عيل حدي تبعاذلكل يقوم مقدم اخلدمة بتفصيل املشورة   .اليت يتواجدن فهيا) اجملمتعات(والبيئات  حياهتن

  
  
  

  القادمة الخطوات وتخطيط المعلومات فصيلت

وابملثل تقدمي القليل من املعلومات للمنتفعات الاليت ، حيتجن ٕايل ذكلتشـمتل املشورة الفعاةل عيل تقدمي املزيد من املعلومات للمنتفعات الاليت 
  . اخلطوات القادمة عنرصين ٔاساسني من عنارص املشورة الفعاةليعد تفصيل املعلومات وختطيط ٔايضا  .ال حيتجن للمزيد

مقدم حفيامن يقوم . لهذه املعلوماتيمت التأكيد عيل استيعاهبا ، تفعةابحلاةل الشخصية للمن ترتبط ارتباطا مبارشا  هذه املعلومات املفصةلومبا ٔان 
ابٕالضافة ٕايل عدم ٕارهاق املنتفعة ، يوفر بذكل وقته الشخيص ووقت املنتفعة ٔايضا، اخلدمة بتفصيل املعلومات عيل حسب حاةل املنتفعة

  .مبعلومات ليس لها حاجة فهيا

واليت ميكن ٔان ، اخلطوات املسـتقبلية رمسكام ميكن ملقديم اخلدمة التأكيد عيل فعالية املشورة واخلدمة املقدمة من خالل مساعدة املنتفعات عيل 
  .ابٕالضافة ٕايل جدوةل زايرات املتابعة، ٔاو ٔاي مشالكت ٔاخري حممتةلالتعامل مع أالعراض اجلانبية  كيفية تشـمتل عيل

  
  .اخلدمات املقدمة) اسـتحسان(تفصيل املعلومات عيل حسب حاةل املنتفعة حيسن من جودة املشورة ويؤدي ٕايل حتسني معدل قبول  ٔانتذكر 

  
  
  

  معرفته إلي يحتجن عما المنتفعات خبرأ

  من خالل نمبساعدة املنتفعات وٕاعداده وأان يقوماخلدمة  قديمملميكن 

 بوضوح  مناقشة أالعراض اجلانبية احملمتةل للوسـيةل •

 التأكيد عيل ٔان معظم أالعراض اجلانبية ليس لها ٔارضار •

 مشاركة املنتفعة يف وضع اسرتاتيجية للتعامل مع أالعراض اجلانبية حال ظهورها •

 تريد ميتٕاخبار املنتفعة بأنه ميكهنا التحويل لوسـيةل ٔاخري  •

 مشالكتالتأكيد عيل املنتفعة إبماكنية العودة يف حال وجود ٔاي اسـتفسار ٔاو  •
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  الجانبية األعراض عن المنتفعات أخبر

ٕاال ٔان العديد من مقديم اخلدمة ال يشعرون ابلراحة  ،حول أالعراض اجلانبية يعد ٔاحد العنارص احملورية للمشورة شورةامل تقدمي ابلرمغ من ٔان 
بسبب عدم نقطع املنتفعات عن الاسـتخدام ت غالبا ما ٕاال ٔانه  .سليب عيل املنتفعات اجلددملناقشة أالعراض اجلانبية خوفا من تأثري ذكل بشلك 

عيل اجلانب االٓخر تقوم بعض املنتفعات ابالسـمترار يف اسـتخدام  .للوسـيةل املسـتخدمة ٕاعدادهن ٔاو تأهيلهن للتعامل مع أالعراض احملمتةل
  . ويرجع ذكل ٕايل عدم علمهن إبماكنية التحويل لوسـيةل ٔاخري، الوسـيةل ابلرمغ من معاانهتن من بعض أالعراض

  
 فقط يتلقني مشورة حول أالعراض اجلانبيةللك من مرص ؤارمينيا وزميبابوي ٔان حوايل نصف املنتفعات ٔاظهرت نتاجئ املسح الساكين الصحي 

  .ؤاقل من النصف يتلقني املعلومات الالزمة للتعامل مع أالعراض احملمتةل
  
  
  

  الشخصي االتصال مھارات من االستفادة كيفية

  :ٔاساسـية هماراتيتكون االتصال الشخيص من سـتة 
من خالل حراكت اجلسد إالجيابية ٔاو  املنتفعة واحرص عيل ٕاشعارها ٔانك تتابع ابهامتم ماتقوهلانتبه للكامت وتعبريات املنتفعة  :تعمل كيف تنصت

  .أي شلك من ٔاشاكل ادلمع اليت تناسب ثقافة املنتفعةبٔاو القيام إبعادة صياغة ما تديل به من معلومات 
  

  .واهامتمات املنتفعة ابٔالسـئةل املفتوحة وأالسـئةل اليت تساعد عيل تفهم احتياجات، بعد الرتحيب، ابدٔا اجللسة :تعمل كيف توجه أالسـئةل
  

بتقسـمي املعلومات يف شلك مق . مق بتقدمي املعلومات اليت ختص حاةل املنتفعة ابسـتخدام اللغة أالقرب ٕايل فهمها :تعمل كيف تقوم بتقدمي املعلومات
واحرص عيل التأكد من استيعاب ، )كيفية التعامل مع هذه أالعراض –أالعراض اجلانبية احملمتةل  –كيفية اسـتخدام الوسـيةل : مثال(رشاحئ 

  . لمعلوماتلاملنتفعة 
  

ال تنتقد و. وال تتجاهل شكواها ٔاو تعليقاهتا، وٕاجيايب ٔاجب عيل ٔاسـئةل املنتفعة بشلك واحض ومبارش :الحتياجات املنتفعةب يتعمل كيف تسـتج 
  .ٔاو تشعر املنتفعة بأي من ٔاشاكل التوبيخ ٔاو الهنر

  
وجشع املنتفعة عيل الاسـتفاضة يف رشح  ،وال تترسع يف ٕاصدار أالحاكم مقاطعاتجتنب ٕاحداث ٔاي  :املشاركةتعمل كيف تشجع املنتفعة عيل 

  .ابحلصول عيل املشورة واهامتهماعيل زايرهتا للعيادة  ،يف الهناية، املنتفعة يحْ . اهامتماهتا واحتياجاهتا
  

ٕايل دمع للمنتفعة فامي تواهجه من ) اللفظية وغري اللفظية(وترمج تعبرياتك ، السـيدةمق بأداء دورك طبقا ملا يتطلبه موقف  :تعمل كيف تعرب إبجيابية
  .حسب ثقافهتا مشالكت

  

  
  :يل الرابط التايلتوجه إ، لالستزادة من املعلومات حول هذا املوضوع

www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/064/IPC_Skills.pdf 
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   االستخدام في االستمرار علي ساعد

  من خالل يف الاسـتخدام ملقديم اخلدمة دمع املنتفعات عيل الاسـمترار ميكن

 توطيد العالقة مع املنتفعة منذ ٔاول زايرة •

 مناقشة وجدوةل مواعيد املتابعة مع لك املنتفعات •

 ٔاو الاسزتادة من املعلومات ةر شاالتأكيد عيل املنتفعات إبماكنية العودة يف ٔاي وقت لالست  •

 مساعدة املنتفعات اجلدد عيل اختيار ٔافضل وسـيةل مناسـبة •

 وخاصة مع املنتفعات اجلدد، رشح أالعراض اجلانبية احملمتةل وكيفية التعامل معها •

 حيامث ٔامكن ذكل من الناحية الطبية -  هذه أالعراض )انعدام رضر( طمنئ املنتفعة عن طبيعية •

 تقدمي املشورة للمنتفعات املرتددات يف ظل ٔاسـباب الزايرة •

 الانتباه اجليد للمنتفعات املرتددات الاليت يعانني من مشالكت •

عيل حساب إالجيابيات والسلبيات لالسـمترار يف الاسـتخدام مقابل  - غري الراضيات عن الوسـيةل املسـتخدمة- ساعد املنتفعات  •
 التحويل ٕايل وسـيةل ٔاخري

 وساعدها عيل اختيار وسـيةل ٔاخري ،طمئهنا ٔان التحويل لوسـيةل ٔاخري يعد خيارا آمنا، ة ٕايل تغيري الوسـيةلٕاذا احتاجت املنتفع •
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  مداخالت تحسين مھارات مقدمي الخدمة

  

  مقدمة

  تشـمتل املداخالت اليت هتدف ٕايل حتسني همارات مقدم اخلدمة عيلميكن ٔان 

 التدريب والتعلمي املسـمتر •

 التعلمي اذلايت وإالرشاف/والتقيمي٢ابٕالضافة ٕايل مراجعة أالقران، تمنية املهارات •

 )ٔادةل املشورة، وسائل العرض، يةمثل الامنذج الترشحي (االتصال  معينات •

 )وأالدوات الفنية أالخريمثل أالدةل (أالدوات املرجعية  •
  

  كام ميكن دمع مقديم اخلدمة من خالل

 تمنية همارات االتصال دلهيم •

 ٕامدادمه بأحدث املعلومات الفنية والطبية •

 تقيمي ٔاداهئم  عيلدمعهم  •
  

للمشورة ٔاو عدم ٕادراكهم ٔالمهية يم اخلدمة ميكن ٔان يقوموا بتقدمي مشورة تفتقر ٕايل اجلودة بسبب حاجهتم ٕايل املهارات أالساسـية ٔان مقد تذكر
  .املشورة ٔاو اعتقادمه ٔاهنم ليس دلهيم وقت اكف ذلكل

  
  

  مصر في الشاملة المداخلة :دراسة حالة

عن  تظل معدالت الانقطاع، يف مرصامحلل ابلرمغ من املعدالت املرتفعة نسبيا السـتخدام وسائل منع 
ودة وعالقة ابجل تمتزيأالمر اذلي يشري ٕايل احلاجة ملشورة ، مرتفعةوامحلل غري اخملطط  الاسـتخدام

عيل العديد من أالنشطة اليت  الشامةل من مث احتوت املداخةل .ٔافضل بني مقدم اخلدمة واملنتفعات
يف حماوةل لتحسني نتاجئ تنظمي أالرسة املرتبطة ، اسـهتدفت أالنظمة الصحية ومقديم اخلدمة واملنتفعات

  .ابملشورة
  
  

  املداخالت اليت اسـهتدفت أالنظمة الصحية ما ييل وركزت

من املسـتويني املركزي واحمليل حول املشالك جلسات عصف اذلهن مع املديرين  •
 املوجودة واحللول املقرتحة

 قامئة مراجعة ٕارشافية جديدة لتقيمي التفاعل بني مقديم اخلدمة واملنتفعات •

 التيسريي/املساندتدريب املديرين واملرشفني عيل إالرشاف  •

 ٔان يهنضوا مبهاراهتم ادلمع مقديم اخلدمة اذلين اسـتطاعو ) غري مادي(نظام حتفزي  •

 حتسني البنية التحتية للعيادات •
 

                                                            
  الزمالء علي نفس الدرجة وفي نفس التخصص ٢
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  واحتوت املداخالت اليت مشلت عيادات تنظمي أالرسة عيل

 تدريب مقديم اخلدمة عيل الهنوض مبعرفهتم ؤاداهئم فامي يتعلق ابملشورة •

 منع امحللتدريب مقديم اخلدمة عيل اجلوانب الفنية لوسائل  •

 وضع أالهداف والتقيمي اذلايت كيفيةتوعية مقديم اخلدمة عن  •

 توفري دليل املشورة ملقديم اخلدمة  •
  

مواد عيل ٕاعداد وتوفري  - واذلي يركز عيل املنتفعة- االٓخر من املداخةل واشـمتل اجلانب 
ابٕالضافة ٕايل ، عيل خدمات ذات جودةف املنتفعات حبقوقهن يف احلصول عّرِ تُ  ٕاعالمية

طبقا للمعايري جيدة لمتيزي العيادات اليت تقدم خدمات ) النجمة اذلهبية(عالمة ٔاخري 
  .املوضوعة

  
  

  نتاجئ املداخةل
اذلين مشلهتم املداخةل فامي  أالطباءمعرفة يف  اواحض احتسـنهناك  بدا

خيص املعلومات اليت ينبغي عيل املنتفعة ٔان تمل هبا ٔاثناء احلصول عيل 
  .وسائللاملشورة اخلاصة اب

يف همارات االتصال الشخيص اخلاصة ٔاظهرت املداخةل حتسـنا  كام
ؤاوحضت ). كام هو موحض ابلرمس البياين(ابملمرضات ومقديم املشورة 

التحسن يف أالداء مشل لك اجلوانب اخلاصة ابلسلوك البياانت ٔايضا ٔان 
من التحسن  اكبري  افهيا قدر  ظهرٕاال ٔان ٔامه اجلوانب اليت ، واالتصال
  اكنت

 توجيه أالسـئةل املفتوحة •

 تشجيع املنتفعات عيل توجيه أالسـئةل •

 )ٔاية اعتبارات( ما يشغلها سؤال املنتفعة ٕاذا ما اكن دلهيا •
 خبصوص الوسـيةل
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  المساعدة في تقديم المشورةالوسائل 

عيل حتسني الك  الوسائلتساعد هذه . هناك العديد من الوسائل واملوارد املعلوماتية املتوافرة ملديري الربامج ومقديم اخلدمة واملنتفعات ٔايضا
  ومن بني هذه الوسائل   .من االتصال واجلوانب الفنية أالخري اخلاصة بتنظمي أالرسة واملشورة

  

 دليل العمل ملقديم اخلدمة -املعايري القياسـية لتقدمي خدمات تنظمي أالرسة  •
وبدعم ٣يف ظل أحدث املراجع الدوليةبواسطة قطاع تنظيم األسرة بوزارة الصحة  مت إعداد هذا الدليل

. "صندوق األمم املتحدة للسكان"اليت علي رأسها  واهليئات نياملتخصص فين من العديد من اخلرباء

باإلضافة إيل  ،جمموعة من القواعد اإلدارية املنظمة للعمل داخل عيادات تنظيم األسرةيتناول الدليل و 

منع احلمل  وسائل وتقنيات ،وحقوق املنتفعات واحتياجات مقدمي اخلدمة ،جتهيز العياداتمعايري 

يف تنظيم األسرة وبروتوكول استخدام جهاز املوجات فوق الصوتية واملشورة العامة واخلاصة  احلديثة

 .والصحة اإلجنابية
  

  الكتيب العاملي ملقديم خدمات تنظمي أالرسة •
وحيتوي  ؛بإشراف منظمة الصحة العاملية ٢٠٠٧مت إصدار النسخة األحدث من الدليل يف 

لي ع يشجعيف شكل مبسط منع احلمل العلمية املتعلقة بوسائل  وضوعاتعلي أفضل امل

م كما يقدم الكتيب . االطالع النصائح العملية اليت تساعد األزواج علي حتقيق احتياجا

  .اإلجنابية يف املراحل املختلفة
http//:info.k4health.org/globalhandbook/ 

 

 : )اللوحة القالبة(ٔاداة اختاذ القرار  •
، منع محلوسيلة  ١٤تغطي هذه األداة : "الختاذ  القرار احلر املبين علي املعرفةتوجيه املنتفعات "أداة 

واحلماية ، وكيفية االستخدام الصحيح، وميت ميكن البدء يف االستخدام، األعراض اجلانبية :مبا فيها

  . املزدوجة

 ،ستطيع كال من املنتفعة ومقدم اخلدمة رؤية نفس الصفحةيوقد صممت هذه األداة حبيث 

ا معلومات ا صور وصفحة مقدم اخلدمة    .غري أن صفحة املنتفعة 
http//:www.searo.who.int/en/Section13/Section36/Section129/Section1920.htm 

  

 اكفيترياي الوسائل •
تعرض من خالهلا مجيع  ،ستعمال وسائل منع احلملاختاذ قرار ملساعدة املنتفعات الهى أداة 

  .لمنتفعات للتعرف على أنواع وأشكال وسائل منع احلمل املختلفةلوسائل منع احلمل مفتوحة 

                                                            
 خدمات لتقديم الطبي الدليل"إشراف منظمة الصحة العالمية؛ وتحت الصادر  ،"الكـتيب العالمي لمقدمي خدمات تنظيم األسرة"مثل ٣

 .الصادر عن اإلتحاد الدولي لتنظيم األسرة ،"والجنسية اإلنجابية الصحة
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  :المراجع

عيل  عن بعداملوقع الرمسي للمركز ادلويل للتدريب " يف ٕاعداد هذا ادلليل املوجزمتت الاسـتعانة هبا رٔاس املصادر املعلوماتية اليت يأيت عيل 
 –" الربامج الصحية    
      

  .الصادر عن وزارة الصحة، "٢٠١٠ - دليل العمل ملقديم اخلدمة  - املعايري القياسـية لتقدمي خدمات تنظمي أالرسة "كام متت الاسـتعانة ٔايضا بــ
  

  

  .للوصول ٕايل صفحة التواصل @ هنا يريج الضغط، لٕالسـتفسارات وإالقرتاحات

http//:www.globalhealthlearning.org/courseguide.cfm?course=64
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