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إجراءات بشأن الثقة اجلسدية
حزمة أنشطة “حرة ألكون أنا”، وضعتها الجمعيّة العالميّة للمرشدات 

وفتيات الكشَّافة ومشروع دوف )DOVE( لتقدير الذات

مرحًبا!
سوف يصحبك هذا البرنامج أنت ومجموعتك في 

رحلة مثيرة ذات أربعة تحديات تحث على 
التمكين الذاتي وتساعدك على تخطيط مشروعك 
الخاص وإدارته إلحداث فرق إيجابي في حياة 

األطفال والشباب. 

لقد أظهر بحث مشروع دوف )DOVE( العالمي 
لتقدير الذات مؤخًرا أنه عندما ال تشعر 
الفتيات بالرضى حيال مظهرهن، فإن 8 من 
10 فتيات يخترن عدم المشاركة في األنشطة 
الحياتية المهمة مثل التفاعل مع األصدقاء 
واألحباء، باإلضافة إلى أن 7 من 10 فتيات ال 
يشعرن بالثقة بشأن اختياراتهن أو ال يحسن 
اتخاذ القرار. وعندما تنعدم ثقة الفتيات 
في مظهرهن، فإن ذلك يحول دون تحقيق أقصى 

إمكانياتهن. 

دخلت الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
 )Dove( ومشروع دوف )WAGGGS( الكشافة

لتقدير الذات في شراكة عالمية منذ عام 
2013، إذ تهدف هذه الشراكة إلى تقديم 
أنشطة برنامج “حرة ألكون أنا” لتعزيز 
الثقة الجسدية إلى أكثر من 3.5 مليون 

فتاة وفتى بحلول نهاية عام 2016. وما زال 

لدينا الكثير لنفعله! لقد وضعنا برنامج 
»إجراءات بشأن الثقة الجسدية« استجابًة 

لتعقيباتك بطلب الدعم في »اتخاذ اإلجراءات« 
التي ال تقتصر فقط على التوعية بل تطالب 
أيًضا بالتغيير من صانعي القرار، فهذه هي 

المناصرة. 

من خالل الدراسات االستقصائية والمناقشات 
واألنشطة اإلبداعية، ستكشفين عن المشكالت 

التي يسببها تدني الثقة الجسدية لدألطفال 
والشباب في مجتمعك، وستخططين مشروع العمل 

الخاص بك إلحداث التغيير. 

بعد اتخاذك لإلجراءات، ستشاركين بتجربتك 
عبر اإلنترنت مع المرشدات وفتيات الكشَّافة 
من جميع أنجاء العالم كي تلهمي اآلخرين 
وتصبحي جزًءا من الحركة العالمية لتحسين 

الثقة الجسدية.

وسوف تكسب فرقتك شارة »إجراءات بشأن الثقة 
الجسدية«، وهي متاحة في متجر الجمعية 
www. العالمية للمرشدات عبر اإلنترنت

wagggs-shop.org أو من جمعيتك الوطنية.

شارة إجراءات 
بشأن الثقة 

الجسدي
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التحديات األربعة
يجب إكمال كل تحدي لتحصلي على شارة »إجراءات بشأن الثقة الجسدية«. وإلرشادك، فقد اقترحنا 

عدد الجلسات التي ستحتاجينها لكل تحدي، ولكن نحن نحثك على القيام بالبرنامج بالوتيرة 
التي تناسبك. 

التحدي األول: 
الحظي التغيير )على جلستني(

· تعرفي على »وهم الصورة 	
المثالية«، كيف تسهم في تدني 

الثقة الجسدية

· حددي مشكالت الثقة الجسدية التي 	
تؤثر على الشباب في مجتمعك 

المحلي

· تعرفي على منشأ »وهم الصورة 	
المثالية« وعلى األشخاص الذين 
لديهم القدرة على إحداث الفرق

· اكشفي عن جذور المشكلة التي 	
أحدثها »وهم الصورة المثالية« 

وتدني الثقة الجسدية

التحدي الثاني: 
خططي للتغيير 

· تعرفي على المناصرة ونمي 	
مهاراتك

· ضعي غاية للتغيير الذي تريدين 	
إحداثه بمشروع العمل الخاص بك

· حددي الفرد/األفراد أو المؤسسات 	
القادرة على صنع القرار التي 
ستطلبين منها إحداث التغيير

· ضعي خطة عمل لتحقيق غايتك 	
وللتأثير على صانع القرار 
ولالنخراط في مجتمعك المحلي

· قرري الطريقة التي ستخبرين بها 	
األفراد بشأن خطة عملك

التحدي الثالث: 
اصنعي التغيير

· اجمعي فريقك وطوري مهارات 	
العمل الجماعي

· طوري المهارات المطلوبة 	
للتحدث بثقة مع صناع القرار 

وإقناعهم

· نفذي خطتك!	

التحدي الرابع:
 شاركي بالتغيير

· 	 )U-report( سجلي على منصة
وشاركي بخبراتك الشخصية مباشرًة 
مع الجمعية العالمية للمرشدات 

)WAGGGS( وفتيات الكشافة

· شاركي باإلجراءات التي قمت بها 	
من خالل موقع “حرة ألكون أنا” 

وسائل التواصل االجتماعي 

· احتفلي بإنجازاتك وقيميها	

· خططي لخطوة التالية	

إجراءات بشأن 
الثقة اجلسدية

أحد برامج حرة ألكون أنا
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الفئة العمرية:
نشاط هذا البرنامج مخصص لألعمار من 11-25 وهناك 
أيًضا نسخة متاحة من النشاط لألعمار من 7-10 قد 

ترغب المشاركات من الفئة العمرية 11-14 في 
تجربة خليط من األنشطة من هذا المنهج ومن منهج 

الفئة العمرية األصغر، وذلك حسب قدراتهن.

كيفية االستخدام:
ستحتاجين على األقل إلى اجتماعين كاملين تتراوح 
مدتهما بين 1.5-2 ساعة للتحدي األول، واجتماع 

واحد للتحدي الثاني، وجزء من اجتماع واحد 
للتحدي الرابع. وسيعتمد التحدي الثالث على خطة 

العمل التي تقررينها.

يتسم البرنامج بالمرونة. فيمكنك القيام بجميع 
األنشطة على مدار عدة اجتماعات، أو يمكنك 

توزيعها على مدار عدة أشهر أو أكثر. أو يمكنك 
التخطيط لمشروع العمل الخاص بك في أثناء رحلة 

مخيم أو عطلة!

يرجى الحرص على القيام باألنشطة بالترتيب وعلى 
النحو المذكور.

لقد أضفنا بعض النصوص   بالخط المائل حتى 
تقرأها القائدات على المجموعة أثناء إجراء بعض 

األنشطة للحرص على تحقيق المضمون الصحيح. لك 
الحرية في مواءمة هذه النصوص ما دامت تذكرين 

النقاط األساسية.

الدعم:
  للمواد التدريبية واألفكار ومصادر

 اإللهام، زوري

www.free-being-me.com/actiononbodyconfidence

: ن أ ن  كو أل ة  حر
»إجراءات بشأن الثقة الجسدية« هو برنامج مصاحب 

لبرنامج “حرة ألكون أنا” الحالي، من إنتاج 
الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 

)WAGGGS( ومشروع دوف )DOVE( لتقدير الذات في 
عام 2013. وال يشترط القيام برنامج “حرة ألكون 
أنا” لالستمتاع ببرنامج »إجراءات بشأن الثقة 

الجسدية«.

لقد استطاع برنامج “حرة ألكون أنا” أن يصل 
بالفعل إلى ماليين الفتيات والفتيان ومجتمعاتهم 

المحلية. وتم إنشاء برنامج »إجراءات بشأن 
الثقة الجسدية« لمساعدة المزيد من الفتيات 

والفتيان في حركة المرشدات وفتيات الكشافة في 
تخطيط مشروعات العمل وإدارتها بهدف مساعدة 

المزيد من الناس بطريقة مجدية، وهذا باإلضافة 
إلى إتاحة الفرصة للمشاركة بأفكارك وتجاربك مع 

األعضاء اآلخرين من جميع أنحاء العالم.

تنمية املهارات:
ستنمي المشاركات مهاراتهن في العمل الجماعي، 
والتخطيط، والبحث، وإدارة الفعاليات، واتخاذ 
القرارات، باإلضافة إلى إدارة الحمالت، والعمل 

المجتمعي، والمناصرة.

املجتمع احمللي:
أتحتاجين إلى الدعم؟ أترغبين في المشاركة 

بأفكارك؟ انضمي لمجموعتنا على فيسبوك، وتابعي 
هاشتاغ #FreeBeingMe ]حرة ألصبح نفسي[ أو 

#LibreDeSerYo على تويتر.

األمان في استخدام اإلنترنت:
بعض أفكار اإلجراءات في هذه الحزمة تتطلب 

استخدام وسائل التواصل االجتماعي. ولذلك، توصي 
الجمعية العالمية للمرشدات )WAGGGS( بأن يكون 

استخدام األطفال تحت 31 عاًما لوسائل التواصل 
االجتماعي بإشراف أحد البالغين. يرجى الحرص 
على عدم المشاركة بالصور أو مقاطع الفيديو 

إال بموافقة أحد األبوين أو ولي األمر. وبرنامج 
»التصفح الذكي« لديه العديد من اإلرشادات بشأن 

 األمان عبر اإلنترنت.

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/
surf-smart/

الشعور باألمان داخل املجموعة:
 قد تكون الثقة الجسدية أحد المشكالت التي تؤثر 
على أعضاء مجموعتك. انشئي مساحة آمنة للتعلم 
من خالل وضع قواعد إرشادية للمجموعة على أساس 
االحترام واالستماع وعدم البوح بما يقال داخل 
المجموعة إلى أحد من خارجها. وانشئي مساحة 

آمنة يرجع إليها الفتيات/الفتيان إذا ما شعرن 
بالقلق أو احتجن إلى الراحة. وإذا شعرت أن 
أعضاء فرقتك بحاجة إلى الدعم الكتساب الثقة 

الجسدية ألنفسهن قبل البدء في اتخاذ اإلجراءات، 
فاستخدمي أنشطة برنامج “حرة ألكون أنا” قبل 

الرجوع إلى أنشطة برنامج »إجراءات بشأن الثقة 
الجسدية«.

هل حتتاجني إلى املزيد من اإلرشاد بشأن مناقشة أمور الثقة 
اجلسدية مع فرقتك؟ 

اقرئي دليل القائدات لبرنامج “حرة ألكون كما 
free-being- أنا” الذي يمكن تحميله من موقع

free-being-me.com أو استخدمي منصة )GLOW( عبر 
االنترنت للدخول إلى دورات “حرة ألكون 

أنا”.
http://glow.wagggs.org/ 

قبل أن تبدأ
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هناك بعض المصطلحات المستخدمة في هذا 
البرنامج والتي لها تعريف محدد لدى 

الجمعية العالمية للمرشدات، فهي ستساعدك 
على فهم الصيغة المستخدمة.

املصطلحات والتعريفات

الثقة اجلسدية:
الثقة الجسدية هي كيفية شعور الفرد تجاه 

مظهره. فعندما نشعر بالثقة الجسدية، فإننا 
نتقبل مظهرنا وقدراتنا الجسدية ونشعر بالرضا 

تجاهها.

تقدير الذات:
هو الشعور باحترام النفس. فالفرد الذي لديه 

تقدير عالي لذاته يؤمن بنفسه وبقيمته الشخصية.

مشروع العمل:
يهدف هذا البرنامج إلى إرشاد أعضاء فرقتك 

وتقديم الفهم والمهارات واألفكار التي يحتجن 
إليها لتخطيط أنشطة المناصرة وتنفيذها وإحداث 

الفرق في مشكلة تدني الثقة الجسدية. ولكسب 
شارة البرنامج، يجب أن يحقق مشروع العمل الخاص 

بك

أمرين:

· تحديد أحد صناع القرار والتواصل معه لطلب 	
التغيير

· اشراك أعضاء مجتمعك المحلي ليشمل 3 أعضاء 	
لكل مشروع على األقل.  ويحتوي هذا البرنامج 
على بعض األفكار بشأن كيفية عمل ذلك. فالهدف 
هو زيادة الوعي بالمشكلة في مجتمعك المحلي، 
وتشجيع المزيد من الناس على اتخاذ اإلجراءات.

وهم الصورة املثالية:
وهو »الصورة المثالية« التي يحددها المجتمع 

الذي نعيش فيه. ويختلف »وهم الصورة المثالية« 
في حد ذاته من مكان إلى آخر في العالم، فعلى 
سبيل المثال، الصورة المثالية للفتاة في بعض 
المجتمعات هي الفتاة النحيفة السمراء ذات جسد 
أنثوي، بينما في مجتمعات أخرى هي الفتاة ذات 
الجسد الصغير ببشرة فاتحة. على مستوى العالم، 
تقع الفتيات والنساء والفتيان والرجال تحت ضغط 
شديد من اإلعالم والعائلة واآلخرين لتحقيق المظهر 
الذي يتفق مع مجتمعاتهم.  نحن نسمي هذا »وهم 
الصورة المثالية« ألن من المستحيل تحقيق جميع 
سمات هذا المظهر، بل في الواقع هناك الطرق 

ليصبح الفرد بها جميال أو وسيًما. 

من المهم التوضيح لفرقتك أنه إذا كان هناك 
أفراد تتحقق فيهم بعض سمات الصورة المثالية، 
فإن ذلك ليس سبًبا لجعلهم يشعرون بالنقص هذا 

األمر بأي شكل من األشكال. فهم بالقدر نفسه جزء 
من التنوع الجمالي في مجتمعك! ونريد الحرص على 
أنه ال يجب إجبار أحد أن يظهر بصورة معينة. فال 
يجب القول بأن األفراد الذين يبدون مثل »وهم 
الصورة المثالية« مخطئون بأي حال من األحوال.

املناصرة: 
تعريفها عند الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 

الكشافة )WAGGGS( هو

التأثير على األفراد التخاذ القرارات التي تؤدي 
إلى تحسين حياتهم وحياة اآلخرين.

وهذا يعني:

التأثير على األفراد )إقناعهم( من خالل الحديث 	 
والفعل والتعليم

اتخاذ القرارات -على سبيل المثال- في 	 
السياسة/الحكم، واألفعال، والمواقف، والتمويل، 

والدعم، إلخ.

 مما يحسن من حياتنا وحياة اآلخرين، ويعمل على 	 
تحقيق النتيجة التي نحاول تحقيقها

انظري إلى    المطبوع 6 للمزيد من المعلومات.

احلملة:
هي مجموعة من اإلجراءات المزمعة التي تسعى في 

اتجاه مجموعة من األهداف الواضحة، وتستهدف فئة 
معينة.

املجتمع احمللي:
هذا المصطلح قد يشير إلى مجموعة من األفراد 

يعيشون في منطقة واحدة أو مجموعة من األفراد 
لديهم قاسم مشترك، مثل قضية أو مصلحة مشتركة. 
والعمل المجتمعي هو أي نشاط يديره مجتمع محلي 
أو يهدف إلى إحداث التغيير داخل مجتمع محلي.

املؤثر:
هو أي فرد أو مجموعة من األفراد لديهم تأثير في 
القرارات التي يتخذها أفراد آخرون أو مجموعات 
أخرى من األفراد. فعلى سبيل المثال، قد يكون 
لمجموعة من التالميذ تأثير في القرارات التي 

يتخذها مدير مدرسة. أو قد يكون لكاتبة مدونة 
تأثير في سلوك األفراد الذين يتابعون مدونتها.

صانع القرار:
هو أي فرد أو مجموعة من األفراد لديهم السلطة 

في اتخاذ القرارات التي تؤثر على أفراد آخرين. 
وقد يكون فرًدا لديه سلطة على المستوى الوطني 
أو العالمي مثل رئيس أو رئيس وزراء، وصوال إلى 
فرد ذو سلطة في مجتمع محلي مثل محرر في جريدة 

محلية أو حتى أب في محيط أسري.
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الوصفالنشاطالوقت
خطوات نحو الفعل:كيف يمكن لهذا 

النشاط أن يعمل على تحقيق مشروع 
اتخاذ اإلجراءات الخاص بك

في وقتك 
الخاص 

قبل 
البدء

15 دقيقة

15 دقيقة

25 دقيقة

25 دقيقة

10 دقائق

تحدي إلجرائه 
في المنزل: 

استطالع

ألجل كينونتي

اكتشاف »وهم 
الصورة 

المثالية”

نتائج االستطالع

ما منشأ 
»وهم الصورة 

المثالية«؟

العالم الذي 
نريد أن نراه

خذي معك إلى المنزل استطالع عن الثقة 
الجسدية

لعبة لالحتفاء بذواتنا الفريدة 
وبفريقك

اشرحي مفهوم »وهم الصورة المثالية« 
أو أعيدي شرحه وتعرفي على أثره

ألقي نظرة على االستطالعات لتتعرفي 
على نتائجها بشأن الثقة الجسدية في 
مجتمعك المحلي ولتضيفي إلى الدراسة 
العالمية الخاصة بالجمعية العالمية 

)WAGGGS( للمرشدات

اعملي في مجموعات صغيرة لتناقشي 
مصدر الشعور بوهم الصورة المثالية 
ومن بمقدوره أن يؤثر عليها أو له 

سلطة عليها

 استكشفي عالم خالي من »وهم الصورة
  المثالية”  

بناء الفهم ألكبر المشكالت في 
مجتمعك المحلي والحاجة للتغيير.

ابدئي التفكير في األسباب التي 
تجعل الثقة الجسدية أمًرا مهًما 

لألطفال والشباب

الفهم المتنامي بشأن مشكلة تدني 
الثقة الجسدية ومنشأها

بناء الفهم بشأن الحاجة إلى اتخاذ 
اإلجراءات وبشأن مشكلة الثقة 
الجسدية في مجتمعك المحلي.

ضعي تصور يظهر منشأ »وهم الصورة 
المثالية« ويوضح األفراد الذين 

لديهم القدرة على صناعة القرارات 
أو التأثير فيها والتي بمقدورها 
أن تحد من »وهم الصورة المثالية”

كوّني رؤيتك لعالم به ضغوط أقل 
للظهور بمظهر معين

التحدي األول:            الحظي التغيير - اجللسة األولى

ملخص البرنامج

الوصفالنشاطالوقت
خطوات نحو الفعل:كيف يمكن لهذا 

النشاط أن يعمل على تحقيق مشروع 
اتخاذ اإلجراءات الخاص بك

20 دقيقة

20 دقيقة

45 دقيقة

جذور المشكلة

من وماذا 
بمقدوره أن 
يحل المشكلة؟

برنامج 
حواري بشأن 
»وهم الصورة 

المثالية”

اصنعي شجرة للمشكالت للبحث بعمق في 
جذور مشكلة واحدة يسببها تدني الثقة 

الجسدية.

مناقشات سريعة الوتيرة وتبادل 
لألفكار بشأن التغيير المطلوب، 

وبشأن صناع القرار والمؤثرين الذين 
بمقدورهم إحداث التغيير. يجرى 

االقتراع الختيار تغيير واحد ترغبين 
في إحداثه!

نظمي برنامج حواري لمقابلة صانع 
القرار أو المؤثر الذي اخترته وذلك 
حتى تعرفي المزيد بشأنهم، ولتتدربي 

على إقناعهم إلحداث التغيير.

ابحثي بعمق في جذور مشكلة واحدة 
يسببها تدني الثقة الجسدية. فهم 
المزيد بشأن منشأ المشكلة سوف 

يساعدك على تحديد التغيير المطلوب 
من وجهة نظرك، وذلك للمساعدة  في 

الحد من المشكلة.

حددي التغييرات التي يمكنها أن 
تحدث الفرق في المشكلة التي 

اخترتها، وحددي صناع القرار الذين 
بمقدورهم إحداث التغيير، حددي 
هؤالء الذين يمكنهم التأثير في 

صناع القرار.

تعرفي على المزيد بشأن صناع 
القرار والمؤثرين والطرق المحتملة 

للتأثير فيهم.

 التحدي االول :            الحظي التغيير - اجللسة الثانية
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(continued)ملخص البرنامج

التحدي الثاني:           خططي التغيير- اجللسة الثالثة
الوصفالنشاطالوقت

خطوات نحو الفعل:كيف يمكن لهذا 
النشاط أن يعمل على تحقيق مشروع 

اتخاذ اإلجراءات الخاص بك

5 دقائق

15 دقيقة

ساعة 
واحدة

قفي بقوة

 1-2-3
المناصرة!

خططي لمشروعك

نشاط مرح سريع للتدريب على طرق 
الوقوف التي تمنحنا الثقة والطاقة.

التعلم بشأن المناصرة، والتدرب 
باستخدام طرق اإلقناع السريعة في 

مجموعات مكونة من فردين

قرري خطة عمل فرقتك، وحددي الغاية، 
وحددي صناع القرار والمؤثرين الذين 
يجب التواصل معهم واألهداف واألنشطة.

تنمية الثقة ومهارات التأثير

التدرب على مهارات المناصرة 
المطلوبة لمشروع العمل

تضع المشاِركات خطة واضحة لمشروع 
العمل الخاص بهن.

الوصفالنشاطالوقت
خطوات نحو الفعل:كيف يمكن لهذا 

النشاط أن يعمل على تحقيق مشروع 
اتخاذ اإلجراءات الخاص بك

فترة 
زمنية 
مرنة 
يمكن 

تحديدها 
حسب 

الفعل أو 
اإلجراءات 
الذي تم 
اختيارها

اتبعي خطتك واعملن سوًيا التخاذ أديري مشروعك
اإلجراءات نحو التغيير المرغوب.

استخدمي النصائح واألفكار، بما في 
ذلك:

· راقبي مشروعك	

· كيفية التأثير على األفراد	

· بناء فريقك	

تنفيذ اإلجراءات، وأفكار اختيارية 
لتنمية المهارات

التحدي الثالث :           صنع التغيير- اجللسة الرابعة

التحدي الرابع :           شاركي بالتغيير- اجللسة اخلامسة
الوصفالنشاطالوقت

45 دقيقة 
- اجتماع 

واحد

شاركي مع 
العالم

قّيمي!

ما عي الخطوة 
التالية؟

احتفلي!

شاركي بقصة فرقتك على موقع “حرة ألكون أنا”، وعّلقي بتجربتك من خالل منصة 
.)U-report(

أفكار بشأن كيفية تقييم نجاح مشروع العمل الخاص بك

ناقشي أفكار بشأن طرق الحفاظ على استمرارية مشروع العمل الخاص بك، 
ومواصلة إحداث التغيير

احتفلي بإنجازاتك واحصلي على شارتك
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في وقتك 
اخلاص

حتدي إلجرائه 
في املنزل

اجللسة األولى

   
    لمحة سريعة:

على األصدقاء وأفراد 
أجري االستطالع 

لذات والثقة الجسدية
العائلة عن تقدير ا

     ستحتاجين:

ستطالع لكل مشاِركة - 
نسخ من اال

المطبوع 1

خطوة جتاه الفعل
بناء الفهم بشأن قضايا الثقة الجسدية في 

مجتمعك المحلي والحاجة إلى التغيير

ما عليك فعله
قبل البدء في برنامج »إجراءات بشأن الثقة 

الجسدية« بأسبوع أو أسبوعين، اطلبي من 
المشاِركات أخذ هذا االستطالع إلى المنزل، وذلك 

حتى يسألن األصدقاء وأفراد العائلة الذين 
تتراوح اعمارهم بين 10-25 عن آرائهم وتجاربهم.

وعلى كل مشاِركة أن تحاول الطلب من ثالثة أفراد 
على األقل أن يشاركوا في االستطالع.

للتمهيد لهذا األمر، اشرحي التالي:

   نحن على وشك البدء في أنشطة برنامج 
»إجراءات بشأن الثقة الجسدية«. ومن الواقع 

أن الناس في المجتمعات من جميع أنحاء العالم 
ال يشعرون بالثقة من مظهرهم، وهذا يعوقهم عن 

إمكانية التحول إلى أشخاص أفضل والقيام باألمور 
التي يمكنهم فعلها. فالناس في أنحاء العالم 

تفوتهم هذه الفرصة بسبب هذه المشكلة الهائلة 
المتمثلة في تدني الثقة الجسدية.

في الجلسات القليلة القادمة، سنتعرف على 
المزيد عن الثقة الجسدية، وعن األسباب التي 

تجعل األفراد يشعرون هكذا، وعن التخطيط للوسائل 
التي يمكن من خاللها أن نطلب من صناع القرار 

الذين لديهم القدرة أن يتخذوا اإلجراءات 
ويحدثوا التغيير المطوب!

وأول ما سنفعله هو أن نجري هذا االستطالع لنسأل 
الشخاص الذين نعرفهم والذين تتراوح أعمارهم 

بين 01-52 عاًما بشأن الضغوط التي يشعرون 
بها لكي يظهروا بطريقة معينة، وعن مصدر هذه 
الضغوط، ومعرفة إذا ما كانت الضغوط للظهور 

بمظهر مثالي لها أثًرا على حياتهم.

األمان
 أطلبي من أعضاء فرقتك أال يطلبن من 
أحد أن يشارك في االستطالع إال إذا كن 

يعرفنه جيًدا، وذلك للحرص على أن 
يجرى االستطالع في أماكن آمنة يتواجد 
فيها البالغون، مثل المدرسة. وُينصح 

أن تخبري اآلباء بشأن االستطالع.

التغييرالحظي 
التحدي األول
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 15 دقيقةألجل كينونتي 

اجللسة األولى     النشاط األول

    لمحة سريعة:

لعبة لالحتفاء بذواتنا الفريدة 
وبفريقكة

     ستحتاجين:
قطعة من الورق وقلم لكل مشاِركة، 
وثالث قطع صغيرة من الورق أو ورق 

المالحظات الالصقة لكل مشاِركة، وقطعة 
ورق واحدة كبيرة )مثل ورق حائط قديم 

أو ورق األلواح(

التعلم
بشأن التحدث عن أنفسهن واحترام أنفسهن 
واآلخرين »عامًة«، ويشمل ذلك التحدث عن 

الشخصية، والمواهب والقدرات واالهتمامات 
باإلضافة إلى المظهر. فأي فريق رائع مكون 

من أفراد مميزين.

اخلطوة جتاه الفعل
ابدئي التفكير في األسباب التي تجعل الثقة 

الجسدية أمًرا مهًما لألطفال والشباب

ما عليك فعله
1( تأخذ جميع المشاِركات ثالث قطع من الورق 

أو ورق المالحظات الالصقة

2( ُيكتب على كل ورقة أحد األمور التالية

العينان اكتبي شيًئا تشعرين 
بالفخر به أو تعتبرينه ذو قيمة 
في مظهر أي جزء من جسمك )ال حاجة 

لذكر السبب!(

 القلب: اكتبي شيًئا يعجبك في 
شخصيتك، أو أحد مميزاتك، مثل 
كونك تمتلكين حس الدعابة أو 

كونك تهتمين باآلخرين

 القدمان: اكتبي شيًئا يمكنك 
فعله بجسمك وتفخرين به أو 

تستمتعين بفعله، أي شيء مثل 
المشي إلى المدرسة أو اللعب في 

مباراة لكرة القدم أو الطبخ، إلخ.

3(استخدمي قطعة الورق الكبيرة لترسمي 
عليها مخطط كبير لجسم اإلنسان، يمكنك أن 

ترسمي المخطط عن طريق الرسم حول أحد أعضاء 
المجموعة! وعلقي رسمة اإلنسان على حائط.

4(العبي لعبة »ألجل كينونتي«. صممت هذه 
اللعبة لكي تكون ممتعة وتحث على النشاط 

حتى تجعل الجميع يشعر باالرتياح وتشجع على 
تكوين العالقات. 

· ُيقسم األفراد إلى مجموعات صغيرة ذات عدد 	
أعضاء متساو. )إذا كان العدد فردًيا، 

اطلبي المشاركة من أحد القائدات!(

· يجب على المجموعات أن تجمع أوراق األعين 	
والقلوب واألقدام في أكوام صغيرة أمامهم، 
ثم يقفن في الجهة المقابلة من لوحة رسمة 

اإلنسان في غرفة االجتماع. 

· ثم تطلب القائدة من الجميع أن يغلقن 	
أعينهن وأن تضع كل واحدة يدها على رأسها 

أو قلبها أو قدمها. وبمجرد أن تختار 
كل واحدة وضعها، يجب أن تصيح القائدة 
»أعين« أو »قلوب« أو »أقدام« )يجب أن 

تكون القائدة مغمضة لعينيها أيًضا(.

· ثم يفتح الجميع أعينهن. وعلى كل من 	
كانت في الوضع الذي نادت عليه القائدة 
أن تختر قطعة ورق من الكومة المخصصة 
لمجموعتها والتي تتبع الجزء من الجسم 

الذي نادت عليه القائدة، ثم تأخذ الورقة 
وتلصقها على رسمة جسم اإلنسان.

· كرري اللعبة حتى تكمل أحد المجموعات 	
جميع أوراقها، فهذه المجموعة هي 

الفائزة. اجعلي اللعبة سريعة ونشيطة، 
فيمكنك أن تضعي حًدا زمنًيا إلكمال المهمة، 

أو أن تضيفي مساًرا من العوائق إلى 
اللوحة.

· هنئي الفريق الفائز، واطلبي من الجميع 	
أن يلصقن ما تبقى من األوراق، ثم اجمعي 

كل المشاِركات واقرئي األوراق عليهن.
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15 دقيقة

جربي طريقة أخرى
يمكن اللعب بنسخة أهدأ من هذه اللعبة إذا 

كانت فرقتك تفضل ذلك. يجلس الجميع في 
دائرة، ثم توضع جميع أوراق األعين والقلوب 
واألقدام في كومة في المنتصف. اختاري أحد 
األعضاء ليبدأ اللعبة. تذهب الالعبة إلى 

المنتصف ثم تختار إحدى األوراق. ثم تقرأها 
على الجميع وتخمن صاحبة الورقة! وإذا كان 
التخمين صحيًحا، تقوم الالعبة بالتخمين مرة 
أخرى. وإذا كانت مخطئة، تكشف صاحبة الورقة 

عن نفسها ويصبح الدور على الشخص الجالس 
على يسار الالعبة السابقة. وفي كل مرة 

ُتلصق الورقة على مخطط رسمة اإلنسان. وإذا 
كان عدد الالعبات كبيًرا، فقد ترغبين في 

تقسيمهن إلى مجموعات صغيرة لتوفير الوقت 
الفائزة بهذه اللعبة هي صاحبة أكبر عدد من 

التخمينات الصحيحة. 

5( المناقشة فيما بعد:

اجمعي الكل حول رسمة اإلنسان بعد لصق كل 
المالحظات عليها. ووضحي لهن أن   هذا 
الشخص يمثلنا جميًعا.  فجميعنا أفراد 
مميزون واستثنائيون، فكل منا لديه 

مظاهر وتفضيالت ومهارات مختلفة. وبينما 
نبدأ العمل على خططنا لمساعدة الناس 
على أن يشعروا بالثقة في أنفسهن، فمن 
المهم إدراك أننا جميًعا على نفس القدر 
من األهمية، وجميعنا نضيف شيًئا مختلًفا 
لفرقتنا، كما نرى من كل هذه المالحظات. 

   ناقشي 

· هل من المهم أن نتحدث عن 	
األشياء التي تعجبنا في 

أنفسنا؟ لماذا؟

· هل من المهم أن نتحدث عن أمور 	
أخرى بجانب المظهر؟ لماذا؟

· هل تظنين أن مخاوف الناس 	
بشأن مظهرهم تحد من تقديرهم 

لذاتهم والشعور بالثقة في بعض 
األحيان؟

وضحي   نحن نقوم ببرنامج »إجراءات بشأن 
الثقة الجسدية« لمساعدة الناس في أن 
يشعروا بالثقة في مظهرهم، حتى يمكنهم 
تقدير أنفسهم بأكملها، وأال يحول ذلك 

دون السعي وراء أحالمهم. 

ألجل كينونتي 
 تكملة
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»الصورة املثالية«
الشعر الطويل المموج

جسد ذو منحنيات

قوام رفيع

ساقان طويلتان

شفتان ممتلئتان

عينان كبيرتان

رموش سوداء طويلة

جسد خالي من الشعر...

على سبيل المثال:

»وهم الصورة املثالية«

 15 دقيقة

    لمحة سريعة:

جماعية لتعريف »وهم 
نشاط للمناقشة ال

«، وهي قائمة طويلة 
الصورة المثالية

 التي نشعر بالضغوط 
بالسمات المظهرية

لتحقيقها.

     ستحتاجين:

بيرة، وقلم خطه سميك
 قطعة ورق ك

اجللسة األولى     النشاط الثاني 

اكتشاف »وهم«

التعلم
 أن تعي المشاركات مفهوم »وهم الصورة 

المثالية«، وإدراك أن ذلك وهم )أمر زائف، 
أو مفهوم كاذب( ألن تحقيقه أمر مستحيل وال 

يوجد مظهر واحد للجمال.

اخلطوة نحو الفعل
الفهم المتنامي بشأن قضية تدني الثقة 

الجسدية ومنشأها

مالحظة:إذا كانت المجموعة قد أدت برنامج 
“حرة ألكون أنا” مؤخًرا، فيمكنك تجاوز هذا 
النشاط، ولكن احرصي على أن الجميع يتذكر 

تعريف »وهم الصورة المثالية«. ويمكنك 
أن تناقشي فيما إذا كان »وهم الصورة 

المثالية« قد تغير أم ال، فهل ظهرت موضة أو 
صيحة جديدة؟ 

ما عليك فعله
مالحظة: إذا كانت فرقتك مكونة من 

الفتيات والفتيان، فمن األفضل إجراء هذا 
النشاط مع الفتيات والفتيان بصورة منفصلة، 

وذلك ألن وهم الصورة المثالية يختلف عند 
الفتيات عن الفتيان، أو يمكنهم أن يقيموا 
النشاط سوًيا بقائمتين منفصلتين. )إن كان 

لديك الوقت، قد ترغبين في إجراء مناقشة عن 
الروابط بين »وهم الصورة المثالية« ونوع 

الجنس في مجتمعك(.

ُوضع هذا النشاط ليكون سريًعا وبسيًطا، فلست 
بحاجة إلى أن تستغرقي الكثير من الوقت 

إلنشاء قائمتك.

1(أنشئي قائمتك: اكتبي في أعلى الورقة 
»المظهر المثالي للفتاة« أو »المظهر 

المثالي للفتى«

ما السمات التي يجب أن يمتلكها الفرد 
ليعتبره مجتمعنا »ذي مظهر مثالي«؟ فكري 
في كل جزء من الجسم، من الشعر والوجه، 
إلى نوع الجسم وشكله والساقين والقدمين 

واليدين والجلد...

حثي الجميع أن يقترحوا جزًءا من الجسم 
إلضافته إلى القائمة. اكتبي كل شيء تم 
اقتراحه. حاولي جمع أكبر قدر ممكن من 

التفاصيل، على سبيل المثال إذا قال أحدهم 
»الطول«، اسألي »ما مقدار الطول«؟ وإذا 
قال أحدهم »أسنان مثالية«، اسألي »كيف 
تبدو األسنان المثالية؟« )مثل بيضاء، أو 
مستقيمة، إلخ(، في النهاية سيكون لديك 

قائمة طويلة!

نصيحة
 من المهم التوضيح لفرقتك أنه إذا 

كان هناك أفراد تتحقق فيهم بعض سمات الصورة 
المثالية، فإن ذلك ليس سبًبا لجعلهم يشعرون 
بالنقص تجاه هذا األمر بأي شكل من األشكال. 

فهم بالقدر نفسه جزء من التنوع الجمالي في 
مجتمعك! ونريد الحرص على أنه ال يجب إجبار 

أحد أن يظهر بصورة معينة. فال يجب القول 
بأن األفراد الذين يبدون مثل »وهم الصورة 

المثالية« مخطئون بأي حال من األحوال.
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2( اقرئي القائمة بصوت عال على المجموعة، 
وحاولي أن تجعلي نبرة صوتك دراميًة، 
فهذه قائمة طويلة! حاولي أن تشيري 
إلى التناقضات، ففي بعض المجتمعات 

على سبيل المثال، من المتوقع أن يكون 
»المظهر المثالي للفتيات« هو أن تكون 
نحيفًة ولكن ذات جسد به منحنيات أيًضا 

)يغلب عليه الصفات األنثوية(، وأن تكون 
طويلة ولكن لديها أقدام صغيرة أيًضا. 

يجب دائًما أن تكون القائدة هي من تقرأ 
القائمة، وليس المشاِركات.

3( وضحي   أن مفهوم »الفتاة ذات المظهر 
المثالي« أو »الفتي ذا المظهر المثالي« 
ما هو إال وهم! من المستحيل تحقيقه، فهو 
أمر غير واقعي وشديد الضرر. وهذا يسمى 

»وهم الصورة المثالية«. 

   مهم: اشطبي على عنوان القائمة واكتبي 
»وهم الصورة المثالية« بدال عن ذلك.

4(  ناقشي )من المهم توجيه جميع هذه 
األسئلة وتشجيع المشاركات على المناقشة(

•      هل من الممكن تحقيق كل شيء في هذه 
 القائمة في نفس الوقت؟ 

ال! حتى إن ظننا أن هناك أحد يمتلك 
جميع السمات المذكورة في القائمة، مثل 
عارضة أزياء أو أحد المشاهير، فغالًبا 
ما يتم التالعب بصورة وجوههم وأجسادهم 
)مثل تعديل صورهم باستخدام الحاسوب( 

في اإلعالنات واألفالم حتى يظهروا بالصورة 
التي يبدون عليها.

•     هل تظنين أن هذه القائمة كانت ثابتة 
 طوال تاريخ المجتمع؟ 

ال! لقد تغيرت قائمة سمات »المظهر 
المثالي« عبر التاريخ

•     هل تظنين أن القائمة ستظل ثابتة إذا 
سألت الفتيات أو الفتيان الذين لديهم 

 نفس عمرك من بلد آخر؟ 
عادًة ما يختلف »وهم الصورة المثالية« 
من ثقافة إلى أخرى، ومع ذلك قد تظل 

بعض السمات ثابتًة عبر الثقافات، خصوًصا 
من خالل أفالم هوليوود أو بوليوود 

الكبيرة.

•  هل تظنين أنك أنت أو أحد أصدقائك 
يشعر بالضغط لتحقيق هذه القائمة؟ ما 

الجوانب السلبية أو المشكالت التي 
يسببها »وهم الصورة المثالية«؟ )لقد 

15 دقيقة اكتشاف »وهم
سبق لك مناقشة بعض هذه المشكالت من خالل 

 نشاط االستطالع( 
على سبيل المثال: تجعلك تشعرين بالقلق 

أو الحزن، أو تشعرين أنك لست جيدة 
بما فيه الكفاية، أو تقارنين نفسك 

باآلخرين، أو تشعرين بتدني تقدير الذات

• هل هناك أسباب أخرى تجعل محاولة الظهور 
مثل »وهم الصورة المثالية« مشكلًة 

 لألفراد أو المجتمع؟
 اكتبي اإلجابات عن هذه األسئلة بجوار

 قائمة »وهم الصورة المثالية«:
على سبيل المثال: التكلفة المالية، 

والضرر للصحة الجسدية والنفسية، 
وتدني تقدير الذات، والوقت المبذول 
في تحقيق الصورة يمكن بذله في أشياء 
إيجابية، وقلة احتمالية أداء الرياضة 
أو المشاركة في األنشطة األخرى، ووقت 

أقل للتركيز في التعليم. وتضيع الفرصة 
على أفراد المجتمع إلحداث الفرق الذي 

في مقدورهم، ومهاراتهم ومواهبهم 
المحتملة. وعادًة ما ينسحبون من األنشطة 

التي قد تكون ممتعة أو مهمة، وغير 
المرجح أن يثقوا في آرائهم. وتخلق 
قوالب نمطية وتوقعات متعلقة بنوع 

الجنس.

•  هل تظنين أن محاولة تحقيق »وهم الصورة 
 المثالية« فكرة جيدة؟ 

حثي الجميع على الصياح »ال«!

نصيحة 
اتركي قائمة »وهم الصورة المثالية« 

وابدئي في إنشاء قائمة بالمشكالت التي 

يسببها »وهم الصورة المثالية«، وذلك في 

الوقت المتبقي في نشاط »إجراءات بشأن 

الثقة الجسدية« تذكيًرا بالتحديات التي 
تواجهيها.

صّعدي األمر 
يمكنك الطلب من المشاِركات تحضير بحث بشأن 

مظهر الفتيات والنساء والفتيان والرجال 
المعتاد في عصر مختلف أو في ثقافة مختلفة 
عن ثقافتهن، واستخدمي البحث إلنشاء قائمة 

»وهم الصورة المثالية« لمقارنتها بالقائمة 
المعاصرة. هل ترين الفروق بين القائمتين؟

 تكملة
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  صفحة 40

 وشابات من سن 25-11
انشطة ألطفال شباب

ألفراد في مثل عمرك في املكان الذي تعيش فيه؟  
خاوف أو شواغل الثقة اجلسدية األكثر شيوًعا بني ا

5( في رأيك، ما هي م

هر املاضي، هل منعتك املخاوف بشأن مظهرك من:
6( في الش

املطبوع 2

حجم الجسم

شكل الجسم

نوع الشعر

لون البشرة

مثل وجود حب الشباب(
حالة البشرة)

مظهر الوجه

)أمور أخرى(

)أمور أخرى(

ال ينطبق علي
منعتني 

تماًما

منعتني 

كثيًرا
منعتني قليًل

لم تمنعني 

على اإلطلق

ذهاب إلى الشاطئ أو 
ال

حمام السباحة

الذهاب إلى مناسبة 

عية أو حفلة أو نادي
اجتما

ب إلى التسوق لشراء 
الذها
الملبس

التمارين البدنية / 
أداء 

الرياضة

 رأيك أو الدفاع عن 
إبداء
موقفك

ذهاب إلى الطبيب أو 
ال

الممرضة

هاب إلى المدرسة أو 
الذ

الكلية أو العمل

اء الوقت مع األصدقاء
قض

اء الوقت مع العائلة
قض

صفحات تلخيص نتائج االستطالع

الحظي 
التغيير  
اجللسة األولى

لى و ال ا   ثة لثال ا   كز ا ملر ا   في   تيبهم تر   ت ا مر   د عد

لى و ال ا   ثة لثال ا   كز ا ملر ا   في   تيبهم تر   ت ا مر   د عد

  صفحة 40

 وشابات من سن 25-11
انشطة ألطفال شباب

ألفراد في مثل عمرك في املكان الذي تعيش فيه؟  
خاوف أو شواغل الثقة اجلسدية األكثر شيوًعا بني ا

5( في رأيك، ما هي م

هر املاضي، هل منعتك املخاوف بشأن مظهرك من:
6( في الش

املطبوع 2

حجم الجسم

شكل الجسم

نوع الشعر

لون البشرة

مثل وجود حب الشباب(
حالة البشرة)

مظهر الوجه

)أمور أخرى(

)أمور أخرى(

ال ينطبق علي
منعتني 

تماًما

منعتني 

كثيًرا
منعتني قليًل

لم تمنعني 

على اإلطلق

ذهاب إلى الشاطئ أو 
ال

حمام السباحة

الذهاب إلى مناسبة 

عية أو حفلة أو نادي
اجتما

ب إلى التسوق لشراء 
الذها
الملبس

التمارين البدنية / 
أداء 

الرياضة

 رأيك أو الدفاع عن 
إبداء
موقفك

ذهاب إلى الطبيب أو 
ال

الممرضة

هاب إلى المدرسة أو 
الذ

الكلية أو العمل

اء الوقت مع األصدقاء
قض

اء الوقت مع العائلة
قض

صفحات تلخيص نتائج االستطالع

الحظي 
التغيير  
اجللسة األولى

لى و ال ا   ثة لثال ا   كز ا ملر ا   في   تيبهم تر   ت ا مر   د عد

لى و ال ا   ثة لثال ا   كز ا ملر ا   في   تيبهم تر   ت ا مر   د عد

 25 دقيقة

اجللسة األولى     النشاط الثالث
نتائج االستطالع  

التعلم
التفكير في معنى نتائج االستطالع

خطوة جتاه الفعل
 بناء الفهم بشأن الحاجة إلى اتخاذ 

اإلجراءات وبشأن أكبر القضايا المتعلقة 
بالثقة الجسدية في مجتمعك المحلي

ما عليك فعله
اآلن تدركين طبيعة »وهم الصورة المثالية« 

في مجتمعك المحلي، فاستخدمي نتائج استطالعك 
لتعرفي بشأن الطريقة التي تؤثر بها على 

األفراد الذين تعرفينهم.

    لمحة سريعة:

العمل في مجموعة لجمع نتائج االستطالع 
من كل مشاِركة

     ستحتاجين:
االستطالعات التي مألتها المشاِركات في 

»التحدي الذي تم إكماله في المنزل«، 
والجداول المطبوعة في مطبوع 2 )أو 

استخدميها كنماذج لتصميم نسختك 
الخاصة(، وأقالم.

1( اجمعي النتائج من 
استطالعات التي قام بها 
الجميع. إذا كان عدد 
أفراد فرقتك كبيًرا، 
يمكنك تقسيمها إلى 

مجموعات صغيرة. علقي 
كل جدول من    مطبوع 2 
على حائط أو سطح مختلف. 
اطلبي من كل مشاِركة أن 

تسجل إجابات االستطالع 
التي قامت به في صورة 

نقاط.

2( إنشاء ملخص لنتائج 
االستطالع، أكملي األسئلة 
التالية. إذا كان لديك 

الوقت، يمكنكم أن 
تنقسمن إلى مجموعات 
صغيرة وأن تطلبي من 

الفتيات أن اختيار سؤال 
واحد لتلخيصه. أو يمكن 
للقائدات أو الفتيات 
األكبر في السن القيام 

بذلك بينما تمارس 
المجموعة نشاًطا آخر.
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25 دقيقة نتائج االستطالع  

من السؤال الثالث - كم عدد األفراد 
الذين يشعرون بالضغط لعمل بعض األشياء 

)مثل الحمية، أو وضع المكياج( من 
أجل أن يظهروا بمظهر مختلف عن مظهرهم 

الطبيعي؟

نعم، أتعرض للكثير من الضغط 

نعم، أتعرض لبعض الضغط

ال، القليل من الضغط 

ال ضغط على اإلطالق 

من السؤال الرابع - ما أكبر ثالثة 
مصادر يشعر الناس بالضغوط منها بشأن 

مظهرهم؟

 )1

 )2

 )3

من السؤال الخامس - ما أكثر 3 
مشكالت متعلقة بالثقة الجسدية 

ذكرت في االستطالع؟

 )1

 )2

 )3

من السؤال السادس - ما أكثر 3 
أنشطة غالًبا ما يتوقف الناس عن 

ممارستها بسبب مخاوفهم بشأن 
مظهرهم؟

 )1

 )2

 )3

من السؤال السادس - أكثر اختيار تم 
اختياره إجابًة على أسئلة االستطالع - »لم 

يمنعني على اإلطالق«، أو »منعني قليال«، أو 
»منعني كثيًرا«، أو »منعني تماًما«؟

3( اجمعي المشاِركات لعرض النتائج. ويمكنك 
ببساطة أن تقرئي النتائج، أو إن كان 

لديك وقت، اعرضي النتائج بطريقة نشيطة 
مثل التالي:

السؤال الثالث - ارسمي خط وهمي يمر 
على طول غرفة االجتماع. أحد طرفيه 

سيكون »أتعرض للكثير من الضغط لتغيير 
المظهر«. واآلخر سيكون »ال ضغط على 

اإلطالق«.

واطلبي من المشاركات أن يقفن على الخط 
في الموضع الذي يمثل نسبة الضغط التي 

يتعرض لها الناس في رأيهن.

واسألي بعض المشاركات عن سبب اختيارهن 
الوقوف موضعهن.

واآلن اقرئي النتيجة.

هل تفاجأ أحد من المشاِركات، أم توقعن 
النتيجة؟ لماذا؟

السؤال الرابع - اقرئي قائمة باألماكن 
واطلبي من المشاِركات رفع أيديهن 

ليحددن أي األماكن هو رقم واحد في 
رأيهن. واآلن، اقرئي أعلى ثالث نتائج. 
هل كان اختيارهن صحيًحا؟ هل تفاجأ أحد 

من المشاِركات، أم توقعن النتيجة؟ 
لماذا؟

السؤال الخامس - بغرض السؤال عن 
المشكالت الثالث األكثر شيوًعا المتعلقة 

بالثقة الجسدية، استخدمي نظام االقتراع 
مثل السؤال الرابع 

السؤال السادس - بغرض السؤال عن 
األنشطة الثالثة، واستخدمي نظام االقتراع 

مثل السؤال الرابع، أما بالنسبة 
للسؤال عن أكثر اإلجابات في االستطالع، 
استخدمي الخط الوهمي كما في السؤال 

الثالث.

 تكملة



انشطة ألطفال شباب وشابات من سن 11-25  صفحة 15

إضافة املعطيات في دراستنا العاملية! 
يرجى إعطاء بضعة دقائق من وقتك 

إلضافة البيانات التي جمعتها 
فرقتك في استطالعنا عبر اإلنترنت. 

يرجى النقر على هذا الرابط

www.surveymonkey.com/r/
actionbcsurveyresults

سوف تساعد هذ المعلومات الشراكة 
بين الجمعية العالمية للمرشدات 
وفتيات الكشافة )WAGGGS( ودوف 

)Dove( في التوصل إلى فهم 
شامل للثقة الجسدية في أنحاء 

العالم، وسوف ننشر النتائج 
دورًيا على موقع “حرة ألكون أنا”، 

باإلضافة إلى أنها سُتعرض في 
حملة المناصرة العالمية للثقة 
الجسدية في فعاليات مثل لجنة 

األمم المتحدة المعنية بوضع 
المرأة. 

نتائج االستطالع   25 دقيقة

4( ناقشي:
· ماذا تعلمنا من االستطالعات؟	

· إلى أي مدى تؤثر المخاوف بشأن 	
المظهر في الناس الذين تعرفينهم؟

· ما نوع المشاكل التي قد يؤدي 	
إليها تدني الثقة الجسدية؟ لقد 

سبق لك مناقشة هذا في أثناء نشاط 
»وهم الصورة المثالية«، ولكن قد 
يعطى االستطالع المزيد من األفكار. 
وإليك بعض األمثلة على المشكالت:

يحاول الشباب أن يظهروا بالصورة - 
المثالية الواهية من خالل بعض األفعال 
مثل الحمية، والمبالغة في التمارين 
الرياضية، وعمليات شد الجلد، إلخ.

ينفق الشباب الكثير من الوقت والمال - 
في تغيير مظهرهم. 

تفوت الفرصة على الشباب لممارسة - 
أنشطة معينة.

ال يبدي الشباب بآرائهم أو ال يحاولون - 
الدفاع عنها أو الدفاع عن أنفسهم.

التمييز والتسلط ضد هؤالء الذين - 
يملكون مظهًرا ال يتوافق مع توقعات 
المجتمع )في المدرسة، وفي اإلعالم، 

إلخ(.

· هل هذا الوضع بحاجة للتغيير؟ 	
لماذا؟

نصيحة

روضة بالمشكالت 
تفظي بقائمة مع

اح

تستخدمها الحقة 
ن المجموعة قد 

أل

طيط اإلجراءات. 
لتخ

قد تظهر االستطالعات أن المجتمع المحلي 
الذي تنتمين إليه لديه ثقة جسدية 
مرتفعة، إذا كان األمر كذلك، فهذا 

عظيم! وقد ترغب الفتيات في التعرف على 
اإلحصائيات العالمية عن الثقة الجسدية، 

فستجدينها هنا

http://www.dove.com/us/en/stories/
 about-dove/our-research.html

هي تظهر أن المخاوف بشأن المظهر 
لها أثر كبير في الفتيات من جميع أنحاء 

العالم.

 تكملة
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اجللسة األولى     النشاط الرابع

ما منشأ »وهم الصورة املثالية«؟ 25 دقيقة
التعلم

التدقيق في منشأ »وهم الصورة المثالية« 
وتعلم الفرق بين صناع القرار والمؤثرين.

خطوة نحو الفعل
 ضعي تصور يظهر منشأ »وهم الصورة 

المثالية« ويوضح األفراد الذين لديهم 
القدرة على صناعة القرارات أو التأثير 
فيها والتي بمقدورها أن تحد من »وهم 

الصورة المثالية«

1( من أين نرى أو نسمع »وهم الصورة 
المثالية«؟ ُتقسم المجموعة إلى مجموعات 

صغيرة. على المجموعات أن تناقش:

ما مصادر »وهم الصورة المثالية«، من 
أين نراه أو نسمعه أو نشعر به؟

على كل مجموعة أن تفكر في خمسة مصادر 
على األقل )األفكار أدناه!(. وُتكتب كل 

فكرة منفصلًة على ورقة مالحظات الصقة أو 
على قطعة ورق صغيرة، وُتعلق على الحائط 
أو توضع على األرض. ثم تجمع القائدات 

األفكار المتطابقة أو المتشابهة. 
استخدمي األفكار التالية لتساعدك.

   
    لمحة سريعة:

ار في مجموعات صغيرة
إنتاج األفك

     ستحتاجين:

ظات الصق أو قطع ورق 
أقالم، وورق مالح

غيرة بلونين مختلفين
ص

فكار
المصادر - األماكن حيث نرى »وهم 

الصورة المثالية« ونسمعه ونشعر به

اإلعالنات

األفالم والتلفزيون

صناعة األزياء

قصص المشاهير 
وتعليقاتهم

ضغط من األقران من 
األصدقاء، خاصًة في 

المدرسة

وسائل التواصل 
االجتماعي )تويتر، 
فيسبوك، إنستجرام، 

سناب شات، واتس 
آب...(

الحمية / صناعة 
الغذاء

الشركات التي تبيع 
المنتجات

المجالت واإلعالم 
المقروء

2( من لديه التأثير أو السلطة على »وهم  
الصورة المثالية«؟ 

من لديه السلطة على مصادر »وهم الصورة 
المثالية«؟ 

مهم

أوال، اشرحي الفرق بين نوعين من األفراد:

المؤثرون - هؤالء هم من لديهم القدرة 
على التأثير في قرارات أفراد آخرين أو 
تغييرها. فعندما يقول المؤثر أو يفعل 
شيًئا، يكون له أثر على منظور اآلخرين 

لهذه القضية. والمؤثرون لهم أهمية 
كبيرة ألنهم قد يساعدون في إقناع الناس 

إلحداث تغيير إيجابي. 

فعلى سبيل المثال: تؤثر مجموعة من 
اآلباء أو المعلمين على مدير المدرسة 
بغرض إحداث تغيير في سياسة المدرسة 

بشأن التسلط بين األقران.

صناع القرار - هؤالء هم من لديهم 
القدرة على اتخاذ قرار ما يمكنه إحداث 

التغيير.

صانع القرار هو شخص في موضع سلطة، 
فبإمكانه صنع القرارات التي تؤثر 

مباشرًة على الطريقة التي نحيا بها. 

 فعلى سبيل المثال: يتخذ مدير المدرسة 
القرارات بغرض إحداث تغيير في سياسة 

مدرسته بشأن التسلط بين األقران.
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ما منشأ »وهم الصورة املثالية«؟ 25 دقيقة
على كل مجموعة أن تفكر في خمسة على األقل 
من صناع القرار أو المؤثرين. ضعي كليهما 
في االعتبار. ويجب كتابتهم على ورق مالحظات 

الصق ذي لون مختلف. )األفكار باألسفل!(

ضعي هذه المالحظات الالصقة بجوار مصادر 
»وهم الصورة المثالية« التي لديهم سلطة 

أو تأثير عليها. يجب أن ُيحدد في المالحظات 
ما إذا كان األفراد هم من المؤثرين أم صناع 

القرار.

تذكري أن معظم المصادر لديها العديد من 
مختلف المؤثرين وصناع القرار، فعلى سبيل 
المثال، يمكن التأثير في الشركات التي 

تبيع المنتجات من خالل عمالئها، أو الشركات 
األخرى، أو اإلعالم، إلخ.

استخدمي األفكار التالية لتساعدك.

نصيحة

، يكفي اإلشارة 
في هذه المرحلة

ر أو المؤثرين 
إلى صناع القرا

امة من األفراد 
بارهم مجموعة ع

باعت

و أدوارهم(، ال 
)مثل مناصبهم أ

ء هؤالء األفراد.
جة لتحديد أسما

حا

فكار
 صناع القرار - األفراد الذين لديهم 
السلطة في صنع القرارات التي يمكنها 

الحد من »وهم الصورة المثالية«:

أفكار

المؤثرون - األفراد الذين بإمكانهم 
التأثير على صناع القرار

الرؤساء 
التنفيذيون لمقدمي 

وسائل التواصل 
االجتماعي، مثل 

فيسبوك، أو تويتر، 
أو إنستجرام

الشركات الكبيرة 
التي تصنع منتجات 
الحمية الغذائية 

أو الصحة أو 
منتجات التجميل

محررو المجالت

أصحاب المتاجر

المعلمون / مديرو 
المدارس

وزراء الصحة والتعليم

المسؤولون التنفيذيون 
المختصون باإلعالنات

منتجو األفالم 
والتلفزيون

مصممو األزياء..

مستخدمو وسائل 
التواصل االجتماعي 

- بما في ذلك 
أصحاب المدونات 

المقروءة والمرئية

خبراء الصحة الذين 
يكتبون المدونات 

والمقاالت

أصحاب المتاجر

األصدقاء

الصحفيون

أفراد العائلة

المشاهير...

 تكملة

وهم الصورة 
وهم الصورة املثالية

املثالية
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 العالم الذي 
نريد أن نر

 10 دقيقة

اجللسة األولى     النشاط اخلامس

العالم الذي نريد أن نر

    لمحة سريعة:
نشاط ملهم تقوم به المجموعة كلها

     ستحتاجين:

 ثالث مطبوعات وكرة

التعلم
بناء ثقة المشاِركات حتى يمكنهم صنع الفرق

خطوة نحو الفعل
كوّني رؤيتك لعالم به ضغوط أقل للظهور 

بمظهر معين

ما عليك فعله
اختتمي أنشطة هذه الجلسة بنشاط يهدف لتخيل 
العالم المختلف الذي تريدين المساعدة في 

تحقيقه من خالل مشروع العمل الخاص بك. 

1( اسألي الجميع فرًدا فرًدا أن يفكرن في 
تغيير واحد يتمنين رؤيته، مثل شيء 

سيكون من األفضل رؤيته في عالم يشعر فيه 
األطفال والشباب بالثقة في مظهرهم، وال 
يعوقهم »وهم الصورة المثالية«. ويمكنك 
قراءة العبارات من    المطبوع 3 لكي 

تكون مصدر إلهام لهن.

2( اطلبي من الجميع الوقوف في دائرة 
 كبيرة. اشرحي

تغيير العالم يتطلب خطوات صغيرة، لكن 
إذا عملنا مًعا، يمكننا إحداث فرًقا 
هائال. موضعنا حيث نقف اآلن يمثل وضع 
العالم حالًيا. ومركز الدائرة يمثل 
العالم الذي نريد أن نراه. يمكننا 

الوصول إليه مًعا!

3( يجب على أول شخص التقاط الكرة، ثم 
القفز إلى األمام ثم تنادي التغيير الذي 

تريد أن تراه بأعلى صوتها. ثم تلتفت 
وتقذف الكرة إلى شخص آخر في الدائرة. 
ثم تصيح باقي المجموعة »يمكننا تغيير 

العالم!« ويقفزن إلى األمام أيًضا.

وعلى من التقط الكرة أن تقفز إلى األمام 
مجدًدا وتنادي على التغيير الذي تريد 

أن تراه، كما في السابق. وعندما ينتهي 
الجميع من الصياح بعباراتهن، يجب أن 

يتزاحم الجميع في المنتصف مًعا.

يمكننا فعلها إذا عملنا مًعا وآمنا 
بأننا سنحقق ذلك. فهناك 01 ماليين من 
المرشدات وفتيات الكشَّافة في أنحاء 

العالم يعملن مًعا من أجل عالم أفضل.

أعطي التحية لكل واحدة أو اهتفي لها!

نصيحة
يمكن تأدية هذا النشاط بطريقة 

مختلفة، اطلبي من المجموعة استخدام 
طريقة إبداعية للتعبير عن العالم 

الذي يرغبن فيه. فعلى سبيل المثال، 
قد يرغبن في كتابة عباراتهن على 

الفتات، أو استخدام الفن أو التمثيل 
للتعبير عما يبدو عليه العالم الذي 
يرغبن فيه. وقد تريدين استخدام هذه 
الطرق جزًءا من مشروع العمل الخاص بك.
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جذور املشكلة 20 دقيقة
النشاط األول     اجللسة الثانية

    لمحة سريعة:

نشاط جماعي تفاعلي 

     ستحتاجين:

ق أو قطع ورق صغيرة 
ورق مالحظات الص

، وكرة من الصوف أو 
وشريط الصق

عة كبيرة من الورق، 
الخيوط، وقط

وأقالم

التعلم
اختيار مشكلة والكشف عن األسباب ورائها

خطوة جتاه الفعل
ابحثي بعمق في جذور مشكلة واحدة يسببها 

تدني الثقة الجسدية. فهم المزيد بشأن منشأ 
المشكلة سوف يساعدك على تحديد التغيير 

المطلوب من وجه نظرك، وذلك للمساعدة  في 
الحد من المشكلة.

ما عليك فعله
وضحي   في الجلسة السابقة تحدثنا عن »وهم 
الصورة المثالية«، منشأها ومن باستطاعته 

صناعة القرارات أو التأثير على صناع 
القرار بغرض الحد من انتشار »وهم الصورة 

المثالية« لمساعدة الناس في الشعور بالثقة 
الجسدية. 

نحن نعمل على إدارة مشروع العمل الخاص 
بنا إلحداث الفرق. ولذلك، فإن هذه الجلسة 
ستكون مخصصة لتحديد موضوع مشروع العمل 
الخاص بنا!  وللمساعدة  على تحقيق ذلك، 
فإننا سنستكشف بعض قضايا الثقة الجسدية 
التي تحدثنا عنها سابًقا وعرفناها من خالل 

االستطالعات. سنفكر في االسباب الجذرية 
للمشكلة، واألمور التي تؤدي إلى حدوثها. 

من المهم التفكير في األسباب الجذرية 
لمشكلة ما قبل وضع خطة العمل. فعندما نعرف 
المزيد، يمكننا استهداف األفراد المناسبين، 

وإحداث المزيد من الفرق. 

 سنصنع شجرة للمشكالت، باستخدام أنفسنا! 

1(أوال، ارسمي شجرة على قطعة ورق 
كبيرة. إذ يجب أن يكون لديها 

جذع وجذور وفروع وأوراق. سنضيف 
المزيد من الكلمات إلى الشجرة مع 
الوقت، لذلك اتركي مساحة كافية 

حول الشجرة. أبدعي في تلوين 
 الشجرة! 

انظري ادناه إلى مثال لما يمكن 
أن تبدو عليه شجرة المشكالت 

الخاصة بك.

اجلزء األول
جذع الشجرة

املشكلة 
1. خذي دقيقة لتذكير المشاِركات بالمشكالت 

التي يمكن أن يسببها »وهم الصورة 
المثالية« للشباب، تذكري  استطالع الرأي 

والقائمة التي صنعتها أثناء مناقشات 
نشاط »وهم الصورة المثالية«. 

تختار أعضاء المجموعة مشكلًة تمثل واحدًة 
من أكبر المشكالت في مجتمعهن من وجه 

نظرهن. اكتبي المشكلة على جذع الشجرة 
التي رسمتها.

2.  واآلن اطلبي واحدة من المشاِركات أن 
تتطوع »المتطوعة األولى«، واجعليها تقف 
في مركز غرفة االجتماع. اكتبي المشكلة 

التي تم اختيارها على ورقة مالحظات 
الصقة ثم الصقيها على جبين المتطوعة! 

اعطي المتطوعة األولى كرة من الخيوط أو 
الصوف.
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جذور املشكلة 20 دقيقة

اجلزء الثاني
جذور الشجرة
أسباب املشكلة 

1. وضحي لهن إننا  سنستكشف »جذور« 
المشكلة. ونريد التفكير بعمق فيما يسبب 

هذه المشكلة للشباب.

تخيلي أن المتطوعة األولى في منتصف 
الغرفة تمثل جذع شجرة. أوضحي لهن أن 

كل شجرة لها جذور تنمو في التربة 
التي  تتأصل  بها، والتي تبقيها على 
قيد الحياة وتجعلها قوية.  وبالطريقة 

نفسها، نريد أن نعرف ما الذي يجعل 
المشكلة مستمرة. ما جذورها؟

2.اسألي باقي المجموعة: »ما أسباب هذه 
المشكلة؟« وأي واحدة لديها فكرة 

تصرح بها وتأتي أمام الجميع وتكتب 
فكرتها على مالحظة الصقة، ثم تلصقها على 
جبينها.  ثم تقف على مسافة قصيرة من 
المتطوعة األولى التي تمسك أحد أطراف 

الخيط وتلقي بالكرة إلى المتطوعة 
الجديدة ليربط الخيط بينهما. استمري 

 لتجدي المزيد من الجذور.

ستجدين أن هناك عدد من الجذور تأتي من 
المتطوعة األولى، ففي كل مرة، قصي جزًءا 
جديًدا من الخيط لربط كل فكرة بالمشكلة. 

وعندما تصلين إلى نهاية األمر، تقرأ 
المجموعة سوًيا شبكة الجذور. 

 

اجلزء الثالث
الفروع واألوراق

عواقب املشكلة
اشرحي لهن أن جذور المشكلة عادًة ما 1. 

تكون خفية مثل جذور الشجرة. ولكن 
باستطاعتنا أن  ندرك وجود المشكلة 

بأننا نرى عواقبها.

بينما تقف المتطوعات الالتي تمثل جذور 2. 
المشكلة، اطلبي من باقي المجموعة أن 
يذكرن العواقب التي تنشأ من المشكلة 

التي تمثلها المتطوعة األولى. وكل واحدة 
ذكرت أحد العواقب تكتبها على مالحظة 

الصقة ثم تقف على الجانب اآلخر من الجذع 
الذي يمثل المشكلة.

استمري إلى أن تصبح جميع المشاِركات 3. 
واقفات أو إلى أن تصبح المجموعة غير 
قادرة على اإلتيان بالمزيد من األفكار.

 

وبعد لك
 اطلبي من كل واحدة أن تلصق مالحظتها 

الالصقة في الموضع المقابل على صورة الشجرة 
المعلقة على الحائط )الجذع أو الجذور أو 
األفرع(. واطلبي من الجميع أن يتأملن  في  
الشجرة ويطرحن أي أسئلة لديهن. ووضحي لهن 

أنكن ستستخدمن هذه الشجرة للمساعدة في 
التخطيط لمشروع العمل الخاص بكن!

نصيحة
إذا واجهت المجموعة صعوبة 	 

في البدء، اقترحي بعض من أفكارك 
لمساعدتهن على فهم ما تريدين.

 يعتبر هذا النشاط تحدًيا كبيًرا، 	 
وفي النهاية ستصلن إلى مرحلة لن 

تستطعن بعدها التفكير في أي أفكار 
جديدة، رغم ذلك، تعتبر عملية 

التفكير بعمق أكثر بشأن المشكلة 
أمًرا مهًما للغاية.

إذا كنت تفضلين، يمكنك القيام بهذا 	 
النشاط باستخدام األقالم والورق في 
مجموعات صغيرة، ورسم جذور المشكلة 

على الورق

 تكملة
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 مثال:إليك مثاال على شجرة المشكالت،
 هذا المثال ليس سوى تمهيد!

تضيع 
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جذور املشكلة 20 دقيقة

ضغط األقران من 

الفتيات األخريات

عدم وجود ما يكفي من 

النماذج النسائية الالتي 

يأخذن بزمام المبادرة 

وال يظهرن بمظهر »وهم 

الصورة المثالية«

 تكملة
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من وماذا مبقدوره أن 
 20 دقيقةيساعد على حل املشكلة؟

النشاط األول     النشاط الثاني

    لمحة سريعة:
نشاط للمناقشة سريعة الوتيرة 

     ستحتاجين:
قطعة واحدة من الورق وقلم لكل 

مجموعة صغيرة

التعلم
ربط التغييرات باألفراد الذين بمقدورهم 

إحداث التغيير، ومناقشة المهارات

خطوة جتاه الفعل
حددي التغييرات التي يمكنها أن تحدث الفرق 

في المشكلة التي اخترتها، وحددي صناع 
القرار الذين بمقدورهم إحداث التغيير، 
وهؤالء الذين يمكنهم التأثير على  صناع 

القرار.

ما عليك فعله
باستخدام األفكار التي وضعتها في شجرة 

المشكلة الخاصة بك،  تكون الخطوة التالية 
في هذا النشاط هي التفكير في أمرين:

التغيير المطلوب إلحداث فرق إيجابي في • 
المشكلة التي تستكشفيها.

صناع القرار والمؤثرون الذين بإمكانهم • 
المساعدة في احداث كل تغيير.

على سبيل المثال:

تفتقد الفتيات 
الثقة الالزمة 
لألخذ بزمام 

المبادرة ألنهن 
قلقات بشأن 

مظهرهن 

املشكلة
ُتظهر المجالت 
أفراًدا من كل 

األشكال واألحجام، 
وذلك حتى ال تشعر 
الفتيات بأنهن 
ال ينطبق عليهن 
تعريف الجمال.

التغيير

املؤثر
محرر المجلةقراء المجلة

صانع القرار

1( ُتقسم المجموعة إلى مجموعات صغيرة. 

· أعطي 3 دقائق لكل مجموعة للتفكير في 	
تغيير واحد سُيحدث فرًقا في المشكلة، ثم 

ُيكتب التغيير على قطعة ورق.

· ثم تمرر كل مجموعة ورقتها إلى مجموعة 	
أخرى. في هذه المرة، سيكون لدى 

المجموعات ثالث دقائق للنظر في التغيير 
والتفكير في أحد صناع القرار أو أكثر 

الذين بمقدورهم أن ُيحدثوا التغيير.

· ثم ُتمرر األوراق مرة أخرى إلى مجموعة 	
جديدة، ويكون لديها ثالث دقائق للتفكير 
في أي مؤثرين، وهم األفراد الذين لديهم 

تأثير في قرارات صانع القرار. 

هذه طريقة رائعة للمشاركة باألفكار الجديدة 
وتوليدها!

2(اطلبي من كل مجموعة بدورها أن تعرض كل 
األفكار في الصفحة التي لديها. 

3( تختار المجموعة باالقتراع تغييًرا 
إيجابًيا واحًدا للعمل عليه من خالل مشروع 

العمل الخاص بكن. هذا اقتراع مهم ألنه 
سيحدد محور مشروع العمل الخاص بكن! 

وإن كان لديك وقت، فهذه فرصة مناسبة 
كي تتدرب المجموعة على مهارات اإلقناع. 
أعطي دقيقتين لكل مجموعة صغيرة إلقناع 

المجموعات األخرى بأن التغيير الذي 
اقترحنه هو األكثر أهمية، وأن المجموعة 
بأكملها ينبغي أن تعمل على تحقيق هذا 

التغيير. 
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التعلم
تنمية مهارات استجواب الناس واقناعهم بعمل 

فعل معين أو تغيير أفعالهم 

خطوات نحو الفعل
فهم المزيد بشأن صناع القرار والمؤثرين 

والطرق المحتملة للتأثير فيهم.

ما عليك فعله
يهدف هذا النشاط إلى مساعدة فرقتك على 
فهم المزيد بشأن طبيعة القرارات التي 

يتخذها هؤالء األفراد، وكيفية التأثير في 
هذه القرارات، والتفكير من وجهات النظر 
واألولويات المختلفة لألفراد عند التحدث 

إلى صناع القرار والمؤثرين، والتدريب على 
مهارات اإلقناع. سوف تقمن بتمثيل لقاءات 
في برنامج حواري تخيلي عبر الراديو أو 

التلفزيون!

1( السير الذاتية واألسئلة.
· أحضري الصفحة التي تم االتفاق عليها 	

في النشاط السابق، والتي تحتوي على 
قائمة بصناع القرار والمؤثرين الذين 

بمقدورهم إحداث الفرق في المشكلة التي 
تم اختيارها.

· وضحي لهن أن فرقتك ستمثل برنامج حواري 	
)وهو برنامج تلفزيوني أو إذاعي حيث 

تجرى لقاءات من األشخاص لمعرفة المزيد 
عن حياتهم وآرائهم(. ستجري كل مجموعة 
صغيرة لقاء مع المؤثر أو صانع القرار 
الذي اختارته المجموعة. وستلعب إحدى 
القائدات أو المساعدات البالغات دور 

المؤثر أو صانع القرار.

· اطلبي من كل مجموعة صغيرة اختيار 	
صانع قرار أو مؤثر واحد. إذا كان 

عدد صناع القرار أو المؤثرين أقل من 
عدد المجموعات، فال بأس، يمكن ألكثر 

من مجموعة أن تجري لقاء مع نفس صانع 
القرار أو المؤثر. 

للتحضير للقاءات، ستحتاج كل مجموعة:

أ( سيرة ذاتية للمؤثر أو صانع القرار الذي 
تم اختياره.  استخدمي السير الذاتية 

المقترحة الخاصة بالمؤثرين وصناع 

 45 دقيقة

النشاط األول    النشاط الثالث

برنامج حواري بشأن »وهم 
الصورة املثالية«

    لمحة سريعة:

تمثيل برنامج حواري 
مناقشة جماعية و

لتلفزيون أو الراديو
في ا

     ستحتاجين:

ق أو قطع ورق صغيرة 
ورق مالحظات الص

ن، ونسخ من المطبوع 
ذات لونين مختلفي

 لكل مجموعة صغيرة، 
4 والمطبوع 5

وأقالم، وورق

القرار الرئيسين الذين تم اختيارهم 
من المطبوع 4 أو أنشئي سيرة ذاتية 
باستخدام المقترحات  كنماذج نمطية .

وعلى  الراشدة  الذي ستلعب دور المؤثر 
أو صانع القرار أن تستخدم السيرة 

الذاتية للتحضير للشخصية.

ب( األسئلة الموجهة إلى المؤثر أو صانع 
القرار في أثناء البرنامج الحواري. 

هناك بعض األفكار في المطبوع 5. ويجب أن 
تهدف األسئلة إلى:

معرفة ما إذا كان المؤثر أو صانع 1. 
القرار على دراية بالمشكلة التي  

بمقدوره فعل شيًئا نحوها

التعرف على المؤثر أو صانع القرار، 2. 
واستكشاف القدرة التي يملكها، ومن 
يمكنه التأثير عليه، وقراراته التي 
لها أثر سلبي، ونوع القرارات التي 
يمكن أن يكون لها أثر إيجابي في 

المشكلة. 

اكتشاف ما الذي يمكن أن يغير رأي 3. 
المؤثر ويجعله يفكر ويتصرف بطريقة 

مختلفة.

إقناع المؤثر أو صانع القرار كي ُيحدث 4. 
التغيير. يمكنك عرض نصائح أو حلول 

عملية لمساعدة المؤثر أو صانع القرار 
على التفكير في الخطوة التي يمكنه أن 

يخطوها لتحسين الوضع. 
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 45 دقيقة

برنامج حواري بشأن »وهم 
الصورة املثالية«

2(إدارة البرنامج الحواري!
ستحتاجين:

· مضيفة البرنامج الحواري )لماذا ال تكون 	
إحدى  القائدات الشابات أو فتاة كبيرة 

في السن؟(

· تلعب إحدى القائدات أو المساعدات  	
الراشدات  دور المؤثر أو صانع القرار. 

)يمكن استخدام الديكورات أو األزياء 
لتقمص الشخصية!(

· ساحة األستوديو - ضعي ما يكفي من 	
الكراسي على المنصة لمجموعة واحدة 

وللقائدة التي تلعب دور المؤثر. وعلى 
المشاِركات الجلوس في المقدمة ليمثلن 

الجمهور.

ما يحدث:

· تبدأ مضيفة البرنامج بتقديم الشخصية 	
باستخدام المعلومات الموجودة في السيرة 

الذاتية.

· ويجب على كل مجموعة أن تلقي أسئلتها 	
على الشخصية بالدور. واحرصي على أن 

تلقي كل مشاِركة سؤاال واحًدا على األقل. 
استقبلي األسئلة من الجمهور أيًضا!

   مالحظة: ال يجب على  المشاركات  أن تلعبن 
أدوار المؤثر أو صانع القرار إطالًقا، ألن 

هذا قد يعزز »وهم الصورة المثالية«. 
وعندما تمثل القائدات دور الشخصيات، 

احرصي على أن تكون الشخصية منفتحة لوجهات 
النظر األخرى ومستعدة لإلجابة عن األسئلة. 

وُيوصى بأن تجرى القائدات الالتي يلعبن دور 

الشخصيات بعض التحضير قبل اللقاء حتى 
تحاول أن تجعله واقعًيا بأكبر قدر ممكن.

البدائل: إذا لم تشعر القائدات باالرتياح 
ألداء هذه األدوار، فكري في أن تطلبي 

المساعدة من اآلباء أو البالغين اآلخرين. أو 
إذا لم تستطيعي تنفيذ  نموذج  البرنامج 

الحواري، فيمكن للمشاِركات أن ينشئن قائمة 
باألسئلة التي سيطرحنها، ثم يتناقشن فيما 

بينهن في الطرق التي يمكن التأثير بها على 
الشخص لجعله يفكر أو يتصرف بطريفة مختلفة، 
ثم يجمعن التعقيبات من المجموعة بأكملها.

3(المناقشة فيما بعد

· هل ساعدك البرنامج الحواري على أن 	
تنظري إلى العالم من وجهة نظر المؤثر 
أو صانع القرار؟ ماذا تعلمت من هذا؟

· هل ساعدك هذا التدريب على أن تبدئي 	
التفكير في طرق إقناع المؤثرين وصناع 
القرار لفعل أو تغيير شيء ما يمكنه 

إحداث فرق؟ 

· هل تشعرين بثقة أكبر في قدرتك على 	
إقناع أحد المؤثرين أو صناع القرار 

التخاذ اإلجراءات التي تريدينها؟ 

 تكملة
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قفي بقوة! 05 دقيقة

التعلم
التعلم أن الطريقة التي تقفين بها يمكنها 
أن تجعلك تشعرين بالمزيد من القوة والثقة 

واالستعداد التخاذ اإلجراءات!

خطوة نحو الفعل
تنمية الثقة ومهارات التأثير

ماذا ستحتاجني: 
وضحي لهن أن   أظهرت بعض األبحاث أن طريقة 
وقفتنا  والطريقة التي نحمل بها أجسامنا 
يمكنها أن تؤثر في مقدار الثقة التي نشعر 
بها. فالوقوف بثبات والظهور بمظهر يوحي 

بالقوة -حتى وإن كنا ال نشعر بذلك داخلنا- 
يظهر للعالم أننا نشعر باالنفتاح  والثقة 
الذاتية، وذلك سيكون أمًرا مناسًبا عندما 

ننفذ مشروع العمل الخاص بنا!

1( انتشرن في أرجاء الغرفة. اطلبي من 
المشاِركات أن يظهر طريقة وقوف  شخص ال 
يبدو عليه الثقة.  قد يثنين أذرعتهن 

وينظرن إلى األرض ويخفضن أكتافهن.

اطلبي من المشاِركات أن يمشين في الغرفة 
ويحيين بعضهن البعض، مع االحتفاظ بتلك 

الوضعيات.

بعد ذلك اطرحي األسئلة التالية   كيف 
تشعرين في هذه الوضعيات؟ كيف تشعرين 
عندما يلقي شخص آخر التحية عليك وهو 

واقف في هذه الوضعية؟

2( واآلن، اطلبي من الجميع أن يحاولن 
الظهور في وضعية واثقة. قد ينظرن إلى 

األعلى ويرفعن أكتافهن وربما تمتد 
أذرعتهن إلى الخارج أو يضعن أيديهن على 

خصورهن ويقفن بشموخ.

اطلبي من المشاِركات أن يمشين في الغرفة 

    لمحة سريعة:

م أوضاع جديدة لجسمك
نشاط حركي لتعل

     ستحتاجين:
ال شيء

ويحيين بعضهن البعض، مع االحتفاظ بتلك 
الوضعية الجديدة.

بعد ذلك اطرحي األسئلة التالية    كيف 
تشعرين في هذه الوضعيات؟ كيف تشعرين 
عندما يلقي شخص آخر التحية عليك وهو 

واقف في هذه الوضعية؟

ذكري المشاِركات بأنهن جميًعا لهن أهمية، 
ويحق لهن أن يسمعهن اآلخرون وأن يقفن 

بشموخ وأن تشغل أجسامهن حيًزا أكبر، فهذه 
الوضعيات تساعدهن على الشعور بالمزيد من 
القوة. شجعي المشاِركات على تجربة وضعيات 
الثقة هذه عندما يشعرن بالقليل من التوتر 
أو عدم الثقة، وذلك للمساعدة على زيادة 

الثقة بالنفس. وفي بعض األحيان أثناء مشروع 
العمل، يمكن أن تجربي شيًئا  جديدًا مثل 

تشجيعهن على التحدث أمام أشخاص جدد. هذه 
الوضعيات ستساعد على ذلك!

للتغييرخططي  اجللسة الثالثة      النشاط األول
التحدي الثاني
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تذكير: ما الفرق بني صانع القرار واملؤثر؟ 
هؤالء هم من لديهم 
القدرة على اتخاذ 

قرار ما يمكنه إحداث 
التغيير.

صانع القرار هو شخص في موضع سلطة، 
فبإمكانه صنع القرارات التي تؤثر 

مباشرًة على الطريقة التي نحيا بها. 

 فعلى سبيل المثال: يتخذ مدير المدرسة 
القرارات بغرض إحداث تغيير في سياسة 

مدرسته بشأن التسلط بين األقران.

هؤالء هم من لديهم القدرة 
على التأثير على قرارات 
أفراد آخرين أو تغييرها. 
فعندما يقول المؤثر أو 
يفعل شيًئا، يكون له أثر 

على منظور اآلخرين لهذه القضية. والمؤثرون 
لهم أهمية كبيرة ألنهم قد يساعدون في 

إقناع الناس إلحداث تغيير إيجابي. 

فعلى سبيل المثال: تؤثر مجموعة من اآلباء 
أو المعلمين على مدير المدرسة بغرض إحداث 
تغيير في سياسة المدرسة بشأن التسلط بين 

األقران.

15 دقيقة

التعلم
معنى المناصرة والتدريب على مهارات 

اإلقناع والتأثير

خطوة نحو الفعل
التدرب على المهارات المطلوبة لمشروع 

العمل

ما عليك فعله
1( وضحي أنه من أجل تنفيذ خطة العمل 
الخاصة بنا سنحتاج إلى مخاطبة أحد 
صناع القرار والمؤثرين أو أحدهما. 

وسنحتاج إلى استخدام مهاراتنا إلقناع 

3، 2، 1 املناصرة! 
 اجللسة الثالثة      النشاط الثاني

   
    لمحة سريعة:

وتيرة  للتدرب  على 
 نشاط سريع ال

وعات مكونة من فردين
اإلقناع في مجم

     ستحتاجين:

مطبوع من المطبوع 6 
ملصق )بوستر( 

مات على لوحة ورقية 
)أو اكتبي الكل

 وموسيقى )أو أغنية(
كبيرة(،

هؤالء األفراد التخاذ القرارات التي 
تؤدي إلى تحسين حياتنا وحياة اآلخرين. 

وهذا ما يسمى »بالمناصرة«!

اقرئي عليهن من الملصق الموجود في       
vvvالمطبوع 6 واتركي الملصق معلًقا على 
الحائط ليتذكر الجميع معنى المناصرة. 

واآلن، تدربن على مهارات المناصرة 
لديكن!

2( اطلبي من كل مشاِركة أن تختار موضوًعا 
تشعر شخصًيا بالحماس تجاهه. وقد يكون 

أي موضوع، من موضوع »الحاجة إلى 
طعام أفضل في المدرسة« إلى موضوع 
»أهمية رعاية الحيوان«، انتهاًء 

بموضوع »لماذا ينبغي أن تلعب المزيد 
من الفتيات كرة القدم«.

اعطي المشاِركات 2-3 دقائق لكتابة ما 
يلي 

لماذا تعتبر قضيتك مهمًة؟• 

متى أصبحت متحمسًة بشأن هذه القضية؟• 

 ما الفرق الذي أحدثته هذه القضية في • 
حياتك؟ 

لماذا ينبغي أن يتحمس األشخاص اآلخرون • 
أيًضا بشأن هذه القضية؟

3( واآلن، حان الوقت لتشاركي حماسك مع 
شخص آخر في المجموعة!

صناع القراراملؤثرون
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نصائح بشأن التعبير عن نفسك 
والمناصرة

· حاولي أن تتحدثي ببطء وبوضوح، 	
فعندما تتعجلين، ال يستمع الناس إلى 
كل النقاط المهمة التي أدليت بها. 

· أنشئي تواصل بصري	

· استخدمي وضعيات »الوقوف بثبات« 	
التي سبق لك أن تعلمتها لتساعدك 

على الشعور بالمزيد من الثقة.

· ال تحاولي أن تقولي كل شيء، والتزمي 	
بالنقاط األساسية التي ترغبين في 

إيصالها.

· وتذكري أن تتحدثي بشأن الفرق الذي 	
أحدثته هذه القضية فيك أنت شخصًيا.

15 دقيقة 3، 2، 1 املناصرة! 
· قسمي المجموعة إلى مجموعتين متساويتين في 	

العدد. اطلبي من أعضاء المجموعة األولى 
الوقوف في دائرة في اتجاه الخارج، ثم تقف 

أعضاء المجموعة الثانية في دائرة حول 
المجموعة األولى في اتجاه الداخل. ويجب أن 
تواجه كل واحدة األخرى. )ال بأس إذا واجهت 

مشاِركة اثنتان في حالة العدد الفردي، 
ولكن احرصي على أن الجميع لديه الفرصة 

للتحدث(

· أطلبي من المشاركات في الدائرة الخارجية 	
التحدث أوال. ولدي كل واحدة 03 ثانية حتى 
تخبر شريكتها بالشيء الذي تشعر بالحماس 
تجاهه. وهذا يدعى »خطاب المصعد« )المدة 
التي يستغرقها استخدام المصعد( ألنك ال 

تملكين سوى وقت قصير للتحدث وطرح نقطتك. 

فكري في: ما أهم النقاط التي ترغبين 
عرضها؟ ما الذي سيجعل شريكتك تهتم 
بالموضوع الذي تعرضينه وتتحمس له؟ 

· بعد 30 ثانية، على الشريكة المستمعة أن 	
تدلي بتعقيبها، مثل ما الذي تعلمته؟ وما 

الذي أعجبها في الخطاب؟ وما الذي لم 
يعجبها؟ 

· شغلي الموسيقى، وعلى الجميع أن يتحرك 	
)يقفزن أو يرقصن( في الدائرة، فتتحرك 

أعضاء الدائرة الداخلية في االتجاه 

المعاكس إلى الخارج. وعندما تتوقف 
الموسيقى، يأتي دور أعضاء الدائرة 

الداخلية للمشاركة بقصصهن مع شريكاتهن 
الجديدات. 

وضحى لهن:   في كل مرة تدلين بخطابك، 
حاولي أن تتذكري التعقيبات التي حصلت 
عليها من شريكتك السابقة وحاولي تحسين 

أدائك. 

نصائح

 تكملة
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 ساعة 
واحدة

 اجللسة الثالثة     النشاط الثالث

التعلم
وضع الغاية واألهداف، والعمل الجماعي، 

وإنشاء خطط واضحة وواقعية

خطوات نحو الفعل
 تضع المشاِركات خطة واضحة لمشروع العمل 

الخاص بهن.

ما عليك فعله
يجمع هذا النشاط كل شيء تم إنجازه حتى 

اآلن، ويمكنكن وضع خطة العمل الخاصة بكن، 
فسوف تقررن ما ستفعلنه والذي سيساعد على 
حل المشكلة التي تم تحديدها، وسيساعد على 

تحقيق التغيير الذي ترغبن في رؤيته. 

اجمعي كل األشياء التي تم إنجازها وإنشاءها 
حتى اآلن. ستحتاجين:

قائمة »وهم الصورة المثالية«	 

نتائج االستطالع	 

عبارات »العالم الذي نريد أن نراه«	 

شجرة المشكلة	 

صفحة التغيير / صانع القرار / المؤثر 	 
)من نشاط »من وماذا بمقدوره حل 

المشكلة؟(

ستدركين أنه طوال الفترة الماضية، اتخذتن 
القرارات التي تقربكن إلى اإلجراءات التي 
ترغبن في اتخاذها في مشروع العمل الخاص 

بكن.

خططي ملشروعك! 

    لمحة سريعة:

اجمعي كل األفكار للتخطيط لمشروع 
العمل

     ستحتاجين:
المطبوع 7، المطبوع 8 - نسخة واحدة 
لمجموعة كبيرة، أو وزعي النسخ على 

مجموعات صغيرة

   يجب أن تكوني على دراية اآلن بالتالي:
المشكلة التي ترغبن في حلها، والتغيير 
الذي ترغبن في رؤيته، واألفراد الذين 

بمقدورهم التأثير على  صنع القرارات بغرض 
إحداث الفرق.

واآلن، استخدمي المطبوع 8 إلكمال خطة العمل 
الخاصة بكن بالمجموعة، واستخدمي اإلرشادات 

التالية لمساعدتكن.

1( ما غايتنا؟
الغاية هي الهدف العام الذي ترغبين في 

العمل على تحقيقه. فهي ما يوجهنا ويلهمنا! 

فعلى سبيل المثال، إذا كانت المشكلة 
هي »افتقار الفتيات للثقة الالزمة لألخذ 

بزمام المبادرة ألنهن قلقات بشأن مظهرهن«، 
فإن غايتك قد تكون »أن يصبح للفتيات في 
مجتمعنا المحلي نماذج قدوة نسائية أكثر 
واقعية تلهمهن بهويتهن وبأفعالهن وليس 

بمظهرهن«.

2( ما أهدافنا؟
األهداف هي األشياء األكثر تحديًدا التي 

ترغبين في تحقيقها والتي ستساعدك 
على تحقيق غايتك. استخدمي كل األفكار 

والمناقشات التي لديك لالتفاق على 1-3 جمل 
قصيرة تبين ما ترغبن في تحقيقه. حاولي 

بأقصى استطاعتك أن تجعلي أهدافك تتماشى مع 
نموذج )SMART( ، مما يعني:

· 	)Simple( بسيطة

· 	)Measurable( يمكن قياسها

· 	)Achievable( قابلة للتحقيق

· 	)Realistic( واقعية

· 	)Time-bound( لها جدول زمني محدد

فعلى سبيل المثال، قد يكون الهدف: »سوف 
نقنع 3 مجالت محلية بأن تنشر قصة تركز 
على اإلنجازات والمهارات الخاصة للنساء 

والفتيات في مجتمعنا المحلي بحلول نهاية 
العام. وعلى أن تمثل النساء والفتيات 

المختارات العديد من مختلف أنواع األجسام 
والمظاهر الجسدية.«
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  صفحة 50

 من سن 25-11
 شباب وشابات

انشطة ألطفال
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ين سنستهدفهم
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خططي
 التغيير

التحدي الثاني

صور

أن تنشر قصة 
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معنا المحلي 
فتيات في مجت

للنساء وال

تمثل النساء 
ام. وعلى أن 

ول نهاية الع
بحل

يد من مختلف 
مختارات العد

والفتيات ال

اهر الجسدية.
األجسام والمظ

أنواع 

هدف المذكور 
ل، لتحقيق ال

ى سبيل المثا
فعل

رري ثالثة من 
القرار هم مح

د يكون صناع 
أعاله، ق

ات في بلدك. 
لمخصصة للفتي

كبر المجالت ا
أ

 هذه المجالت.
 الالتي يقرأن

الفتيات

الالزمة لألخذ 
فتيات للثقة 

افتقار ال

 قلقات بشأن 
لمبادرة ألنهن

بزمام ا

مظهرهن

  ساعة 
واحدة

خططي ملشروعك! 
ويجب أن يكون لديك هدف واحد على األقل، 

لكن لك الحرية في  وضع المزيد  إذا شعرت 
المجموعة بقدرتها على إنجاز ذلك! فقط 

تذكري أن المطلوب هو تحقيق جميع األهداف.

3( من صناع القرار الذين نرغب في استهدافهم؟
بالنظر إلى قوائم صناع القرار ولقاءات 
البرنامج الحواري، أي من صناع القرار 
أكثر قدرة على مساعدتك في تحقيق هدفك 

)أو أهدافك(؟ كوني محددة، واختاري واحد 
أو اثنين فقط من   صناع القرار  للتركيز 

عليهم. 

فعلى سبيل المثال، لتحقيق الهدف المذكور 
أعاله، قد يكون صناع القرار هم محرري ثالثة 

من أكبر المجالت المخصصة 
للفتيات في بلدك. 

4( من املؤثرون الذين نرغب في 
استهدافهم؟

انظري إلى قوائم 
المؤثرين، من بمقدوره 

التأثير على صناع القرار 
الذين تم اختيارهم؟ ومرة 
أخرى كوني محددة، وفكري 
في األفراد الذين يمكنك 

الوصول إليهم وباستطاعتك 
العمل معهم. 

فعلى سبيل المثال، للتأثير على محرري 
ثالثة من أكبر المجالت المخصصة للفتيات، 

فإن مجموعة المؤثرين الرئيسين هم الفتيات 
الالتي يقرأن هذه المجالت.

5( ما  هي أنشطتك؟
أنشطتك هي الخطوات الحقيقية التي سوف 

تأخذينها لتحقيق هدفك )أو أهدافك(.

عند التخطيط ألنشطتك، تذكري أنه يجب أن 
يتحقق  شيئان  من خالل إجراءاتك حتى تحصلي 
على شارة »إجراءات بشأن الثقة الجسدية«:

1.التواصل مع أحد صناع القرار أو 
المؤثرين، وطلب التغيير منه - هذه هي 

المناصرة!

 تكملة

صور
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كوني حذرة!
أحرصي على موافقة أولياء األمور 

على أي من الخطط. وإذا كان هناك أي 

أنشطة تقام في مكان بعيد عن مكان 

االجتماع، احرصي على الحصول على 
موافقة اآلباء.

من الجيد أن تتحدوا أنفسكن، ولكن ال 

تكلفن أنفسكن بما ال طاقة لكن به، 

وال توافقي على أي مهمة إال إذا كان 

الجميع يشعر باالرتياح تجاهها. 

2.انخرطي مع الناس من مجتمعك المحلي 
لزيادة التوعية بشأن القضية وإشراكهم 

في مشروعك فعلًيا. وبالعمل في المجموعة، 
يجب أن تتواصل أعضاء المجموعة مع عدد من 
الناس يبلغ ثالثة أضعاف عدد مجموعتك على 
األقل. )مثال: مجموعة مكونة من 21 مشاِركًة 

يجب أن تتواصل مع 63 عضًوا من أعضاء 
المجتمع المحلي(

فعلى سبيل المثال، قد يكون نشاطك 
كالتالي: 

1.اكتبي رسائل إلى محرري ثالثة من أكبر 
المجالت المخصصة للفتيات لتطلبي منهم 

أن ينشروا موضوعات عن نماذج من النساء 
والفتيات يحتذى بإنجازاتهن ومهاراتهن 
وليس بمظهرهن. وسندعوهم أيًضا لحضور 

الفعالية المقبلة الذي سننظمها.

2.نظمي فعالية »لبرنامج حواري« تحضرها 05 
فتاًة على األقل باإلضافة إلى أولياء أمورهن 

من مدرسة ما في مجتمعك المحلي، ويكون 
موضوع الفعالية هو النماذج الملهمة من 

النساء والفتيات في مجتمعنا المحلي.

3.اصنعي مقطع فيديو قصيًرا عن الفعالية 
وانشريه على وسائل التواصل االجتماعي، 

وضعي عالمات )Tag( لمجالت الفتيات الثالثة 
للفت االنتباه. ويجب أن يحصل الفيديو على 

02 مشاركًة و051 إعجاًبا على األقل.

تذكري أن هذه ليست قائمة بالتفاصيل، 
أو قائمة بالشخصيات وأدوارها، بل هي 
اإلجراءات الرئيسية التي ترغبين في 
تنفيذها للعمل على تحقيق الغاية. 

6( ما  هي خطة العمل اخلاصة بنا؟
واآلن يمكننا الدخول في التفاصيل. قد تجدن 

أنه من السهل العمل في مجموعات صغيرة، 
حيث تتولى المجموعات المسؤولية عن أجزاء 
مختلفة من خطتكن. ولكل جزء، ستحتجن إلى 
التفكير في األمور المختلفة التي  عليكن  

فعلها لتنفيذ هذا الجزء. 

ستحتجن إلى التفكير في:

ما هو النشاط؟	·

كيف سيساعد على تحقيق األهداف؟	·

متى سنحتاج إلى تأديته؟ تحديد 	·
المواعيد النهائية.

 ساعة 
واحدة

خططي ملشروعك! 
من ستتولى المسؤولية؟	·

ما الذي نحتاجه؟ )التفكير 	·
في المال، والمعدات، والوقت، 

والحيز، واألفراد...(

متى سنحتاج إلى العمل معه؟	·

على سبيل المثال:

مجموعة الكتابة: تعمل على كتابة • 
الخطابات

مجموعة الفيديو: تعمل على • 
تصوير مقطع فيديو الفعالية وجمع 

لقطاتها

 مجموعة تنظيم الفعالية: تعمل • 
على تنظيم الفعالية للمجتمع 

المحلي، بما في ذلك إشراك اإلعالم 
المحلي وصناع القرار اآلخرين من 

دائرة المجتمع المحلي.

مجموعة االتصاالت: تعمل على • 
دعوة أعضاء المجتمع المحلي إلى 
الفعالية وإخطار اإلعالم المحلي 

بمشروعكن وغايتكن.

   مهم: اطلبي من المجموعات الصغيرة تقديم 
التقارير للمجموعة بأكملها لضمان التنسيق 
بين جميع الخطط. وخذي الوقت لمراجعة الخطة 
بأكملها للتأكد من أنها واقعية! وال تخافي 
من إجراء التعديالت أو إعادة التفكير. فمن 

المهم وضع خطة محكمة قبل بدء التنفيذ. 

 تكملة
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تتوقف هذه اخلطوة عليك!

فاآلن،لقد خططتي للمشروع، ومبقدورك 
تنفيذه.

ومهما كان حجم المشروع الذي خططت 

له أو المدة التي سيستغرقها، اتبعي 

هذه النصائح واألفكار لمساعدتك في 

الحصول على أفضل النتائج من مشروعك 

ومن فريقك الرائع.

1(   كيف حالنا اآلن؟ راقبي مشروعك
ساعدي في أن يجري مشروع العمل الخاص 
بك وفًقا للخطة. ففي أثناء وقت إدارة 
المشروع، اسألي نفسك األسئلة التالية:

هل نحن نفعل ما اتفقنا عليه؟ )غيري في 	 
الخطة حسب الحاجة، ولكن تأكدي من انكن 

تركزن على ما ترغبن في تحقيقه(

هل نعمل وفًقا للجدول الزمني؟	 

هل لدينا ما يكفي من المساعدة والدعم 	 
إلنجاز ما خططنا له؟ )ال تستغرقي الكثير 

من الوقت(

هل نحقق ما خططنا إلنجازه؟	 

هل المشروع على ما يرام؟ هل يمكن 	 
تحسينه؟

هل مشروعنا يحدث التغيير الذي خططنا 	 
له؟

 	

2(   كيفية التأثير على الناس
أًيا كان من ترغبين التفاعل معه في مشروعك، 

ستحتاجين أن تقنعيهم بطريقة تفكيرك. 

استخدمي هذه النصائح للمساعدة!

مسبًقااخلطوة األولى
· يجب االتفاق على اإلجراءات المحددة التي 	

ترغبن من صانع القرار اتخاذها. هل أنت 
متأكدة أن هذا األمر في استطاعتهم؟

· حددي أفضل الوسائل فاعليًة للتواصل مع 	
صانع القرار. فعلى سبيل المثال، قد 
يتلقى صناع القرار المئات من رسائل 

البريد اإللكتروني يومًيا، ولكن خطاب أو 
تغريدة على تويتر قد تكون وسيلًة مختلفًة 

للفت انتباههم. وحاولي لقاءهم وجًها 
لوجه إن أمكن ذلك.

· راجعي ما تعلمتيه من البرنامج الحواري، 	
وفكري في األمور المختلفة التي قد 

يقولها صانع القرار، وذلك للحرص على 
تحضير ردودك.

اتصلي بصانع القرار أو اكتبي له 
أو التقي به

اشرحي بوضوح ما تريدين ولماذا يعد أمًرا • 
مهًما لتحقيقه. ما األثر الناتج إذا تم 

اتخاذ اإلجراءات بشأنه؟ 

أظهري مدى فهمك لقضية الثقة الجسدية، • 
واألسباب التي تجعلها أمًرا سيًئا، وتذكري 

أنك أدرى بما تشعر به الفتيات.

امتدحي األعمال الجيدة التي قام بها • 
صانع القرار، وأظهري اهتمامك بشخصه 

وبما يفعله.

أظهري احترامك لوجهة نظر صانع القرار • 
وآرائه.

كوني مهذبًة ولكن حازمًة.• 

اتفقي مع صانع القرار بشأن الخطوة • 
التالية قبل إنهاء الحوار.

كوني ودودة، واطرحي األسئلة وابتسمي • 
واجعلي صانع القرار يشعر أنه مرغوب 

ومهم.

اخلطوة الثانية

اجللسة الرابعة
فترة 
زمنية 
مرنة

التغييراصنعي 
التحدي الثالث أديري مشروعك
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املتابعة
•اشكري صانع القرار 

•أبلغي جميع من يشارك في خطة العمل الخاصة 
بكن بما حدث

• تابعي األمر مع صانع القرار لتتحققي مما 
إذا كان قد نفذ ما اتفقتم عليه أم ال

هل يمكنك استخدام النجاح مع أحد صناع • 
القرار إلقناع آخر بأن يحذو نفس الحذو؟

اخلطوة الثالثة

جربي هذا النشاط - فكري، واشعري، وافعلي
إذا كنت ترغبين في التأثير على أفعال 

األفراد، فمن المفيد أن تكوني واضحة فيما 
تريدينهم أن يفكروا فيه ويشعروا به 

ويفعلوه بعد االستماع إليك.

خذي بعض الوقت لتبادل األفكار في المجموعة 
بشأن هذا األمر. وضعي في االعتبار المؤثر 
أو صانع القرار أو أي شخص آخر تستهدفيه 

بإجراءاتك. 

على سبيل المثال: محرر في مجلة فتيات

ماذا تريدين أن يكون رأيهم في 
مشروعك / الفعالية التي تنظمينها / 

حملتك؟ 

ال تكتفي الفتيات باالهتمام • 
بالقراءة عن هؤالء الذين يشبهون 

»وهم الصورة المثالية«. 

فتفتقر العديد من الفتيات إلى • 
الثقة في النفس ألن ليس لديهن 

نماذج ُيحتذى بها ويشعرن بالصلة 
تجاهها.

ماذا تريدين أن يكون شعورهم تجاه 
مشروعك / الفعالية التي تنظمينها / 

حملتك؟ 

أن الفرصة تضيع على الفتيات لكي 	 
تلهمهن فتيات ونساء أخريات، وذلك حتى 
يجربن أموًرا جديدة ويحققن إمكانياتهن 
الكامنة. ونحن نريد المتلقي أن يشعر 

باألسى تجاه هذا الوضع ويرغب في 
التغيير.

ماذا تريدينهم أن يفعلوا بشأن 
مشروعك / الفعالية التي تنظمينها / 

حملتك؟

أن ينشروا موضوعات عن نماذج متنوعة 	 
من النساء والفتيات يحتذى بإنجازاتهن 

ومهاراتهن وليس بمظهرهن.

3(   كيفية يناء فريقك
قومي ببناء فريقك! خاصًة إذا كان لديك 

مشروع آخر أكثر طموًحا ويستغرق المزيد من 
الوقت، أو كنت تأخذين إجازة قصيرة بين 
نشاطاتك وتحدياتك، فمن الجيد أن تجمعي 

الجميع مجدًدا وتبني فريقك.

جربي هذه األلعاب. هذه من حزمة أنشطة 
)#TeamGirl( ]فريق الفتيات[ الخاصة 
بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 

)WAGGGS( الكشافة

ستعملن مًعا من أجل: نقل 
فريقك عبر النهر بأمان!

أخبري المجموعة أن عليهن 
عبور نهر ممتلئ بالكثير 

من التماسيح. وضعي عالمتين 
على األرض تمثال ضفتي النهر. وضحي لهن أن 
الطريقة الوحيدة لعبور النهر هي بالقفز 

على جذوع األشجار الطافية أو الصخور. وأعطي 
كل مجموعة بعض المربعات الورقية على أن 

تكون كبيرًة بما فيه الكفاية ليكون بمقدور 
شخص واحد أن يقف عليها. أعطي لكل مجموعة 
عدًدا من المربعات يساوي 3/1 من عدد أعضاء 

المجموعة )فمثال: لمجموعة مكونة من 9 
أعضاء، أعطيهن فقط 3 مربعات ورقية( ويمكن 
التقاط المربعات وتحريكها، ولكن ال يمكن 

ألكثر من شخص الوقوف على جذع الشجرة في أي 
وقت. هل تستطيع مجموعتك العمل سوًيا للوصول 
بجميع أفرادها من جانب النهر إلى الجانب 

اآلخر؟

نهر التماسيح

فترة أديري مشروعك
زمنية 
مرنة
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ستعملن مًعا من 
أجل: أن يبقى 

فريقك بأكمله على 
جزيرتك بينما 

تتقلص!

قسمي المجموعة إلى 
فرق. وعلى كل فريق 
أن يقف على قطعة 
ورق كبيرة أو يقف 
في داخل حلقة حبل 

على األرض ويجب أن يكون 
هناك مساحًة بالكاد تكفي كل 

الفرق للوقوف في داخلها. وعلى 
القائدات أن يقطعن من الورقة 
أو يجعلن حلقة الحبل أضيق، 
وعلى الفرق أن تأتي بأفكار 

خالقة إلبقاء الجميع داخل 
الحيز بينما يتقلص! وتستمر 

القائدات في تقليص الحيز إلى 
أن تخرج إحدى األعضاء منه.

ستعملن مًعا من أجل: إنشاء 
نموذج أو هيكل

قسمي المجموعة إلى فرق. 
ويجب أن تعمل الفرق على 

إنشاء نموذج أو هيكل لبعضها البعض، ويمكنك 
رسم النموذج على الورق، أو إنشاء هيكل 
من المكعبات، أو استخدام العصي أو أقالم 
الرصاص لتشكيل نموذج على األرضية. )قد 
تحتاج القائدات إلى التأكد أن النماذج 

ليست بالغة التعقيد!(

التحدي لكل فريق هو إعادة إنشاء 
النموذج أو الهيكل الذي اقترحه 
فريق آخر. وتقف أعضاء الفريق في 
الجهة المقابلة للنموذج في مكان 
االجتماع، إذ يمكن لهن إرسال عضو 
واحد فقط في المرة الواحدة إللقاء 
نظرة على النموذج ثم تعود لتصفه 
إلى الفريق الذي يعمل على إعادة 

إنشائه.

ستعملن مًعا من أجل: إنشاء أنشئيه
أطول برج يمكن إنشاؤه

في المجموعة بأكملها أو في 
مجموعات أصغر، أنشئي أطول 
برج يمكن إنشاؤه من المواد 
المقدمة. بعض االقتراحات للمواد التي 
يمكن استخدامها هي: ورق، أو بطاقات، 
أو بطاقات اللعب، أو العصي، أو أعواد 
الكبريت، أو الصناديق، أو الزجاجات 
المعاد تدويرها. حددي القواعد بشأن 

المواد المستخدمة في الحفاظ على البرج 
صامًدا، مثل الشريط الالصق أو الخيوط. 
ويمكنك فعل هذا على أنه نشاط سريع 
تعمل فيه الفرق على بناء أطول برج 
يمكن بناؤه في وقت محدد، أو إيجاد 

طرق الختبار قوة تحمل البرج.

اجلزيرة 
املتقلصة

أطول برج

ستعملن مًعا من أجل: 
البقاء في وضع منتصب 

في دائرة!

اطلبي من الجميع 
الوقوف في دائرة على  أن  يولي 

الجميع وجوههن إلى الداخل 
وتتشابك األيادي. ثم يخطو 

الجميع إلى الخارج إلى أن 
تصبح األذرع مفرودة لكن تظل 

األيادي مشبوكة بإحكام. 
وبالعد إلى ثالثة، اطلبي 

من المجموعة تثبيت 
أرجلهن على األرض جيًدا 
لكن يملن بأجسامهم إلى 
الخلف بأقصى استطاعتهن 

ويحافظن على توازنهن باالعتماد 
على الدائرة المشبوكة. 

وعندما يعتاد الجميع على هذه 
الوضعية، دوري حول الدائرة 
ورقمي أعضاء الدائرة برقم 
»1« و«2« بالتناوب. واآلن، 

اطلبي من كل واحدة رقمها »1« 
أن تميل بجسمها إلى الوسط، 
ومن كل واحدة رقمها »2« أن 

تميل بجسمها إلى الخارج، ثم 
يتبادلن األوضاع. يجب أن تظل 

الدائرة متوازنة.

بتوازن

فترة أديري مشروعك
زمنية 

مرنة
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النتيجة
 لالحتفال بما تم بنجاح أو ما كان يجب أن 

يتم بشكل أفضل، وللتعلم استعداًدا للمستقبل 
واالحتفال بإنجازاتكن

ما عليك فعله
احسنت صنًعا!! لقد أنجزت مشروعك، ونأمل 
أن تكوني استمتعت طوال الطريق. وعندما 

تديرين مشروًعا كهذا، فمن المهم المشاركة 
بما حققته مع اآلخرين، وتقييمه للنظر إلى 

سير العمل، ومالحظة األمور التي سارت على ما 
يرام وما يمكن تحسينه في المرة القادمة.

1( شاركي مع العالم 
تود الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
الكشافة )WAGGGS( ودوف )Dove( من كل من 

نفذ برنامج »إجراءات بشأن الثقة الجسدية« 
أن يشارك بتجربته معنا. فهناك أمران 

نطلبهما منك! 

40 دقيقة

    لمحة سريعة:

لعاب لمراجعة مشروع 
مناقشة جماعية وأ

العمل

     ستحتاجين:

ورق وأقالم

1( شاركي بقصة مجموعتك 
من خالل موقع “حرة ألكون أنا”. إذ سُتنشر 

القصة على موقعنا اإللكتروني!

هناك سببان لذلك:

يمكنك إلهام األعضاء األخريات من جميع 	 
أنحاء العالم من خالل قصص إجراءاتك 

ونجاحاتها

 جمع أصواتكن وتجاربكن سوف يساعد على 	 
لفت انتباه صناع القرار في أنحاء 
العالم وإدراك الحاجة إلى اتخاذ 

اإلجراءات نحو تحقيق عالم يتمتع بالمزيد 
من الثقة الجسدية

www.free-being-me/ اذهبي إلى
actiononbodyconfidence  وأجيبي عن األسئلة 
الموجزة وشاركي بالصور  ومقاطع الفيديو.

لماذا ال تشاركين بقصتك عبر وسائل التواصل 
FreeBeingMe# االجتماعي؟ استخدمي هاشتاغ

شاركي مع العالم
 اجللسة اخلامسة

ك ر شا

بالتغيير شاركي 
التحدي الرابع



انشطة ألطفال شباب وشابات من سن 11-25  صفحة 35

40 دقيقة

2( منصة )U-report( - للمشاِركات
من األجزاء المهمة في رحلة المناصرة لقضية 

الثقة الجسدية هو فهم األثر الذي تتركه 
إجراءاتك فيك وفي هؤالء من تواصلت معهم.

 )U-report( ولذلك، نود أن تستخدمي منصة
الرقمية لتخبرينا عن تجاربك في أداء 
برنامج »إجراءات بشأن الثقة الجسدية« 

وتشاركي بما تعلمته. 

الخطوات: 

الخطوة األولى: تسجِل كل مشاِركة لتصبح 	 
)U-Reporter( في المنصة )تابعي @

UReportGlobal أو اختاري »االنضمام« 
إليها على فيسبوك(

 	 )FBM( الخطوة الثانية: أرسلي الحروف
إلى منصة )U-report( لتفعيل االقتراع

الخطوة الثالثة: انتظري إلى أن يتم 	 
إرسال االقتراع إليك، واكمليه!

ُترسل هذه المعلومات إلى الجمعية العالمية 
للمرشدات وفتيات الكشافة )WAGGGS( حتى 

نعرف المزيد عن تجربتك، ونتعرف على 
نجاحاتك واألمور التي استمتعت بها، باإلضافة 
إلى التحديات والطرق التي يمكننا بها أن 

نساعدك بها في المستقبل. 

2( قّيمي!
1( التقييم الكلي

 ما األمور الذي استمتعت بها المشاِركات 
وتلك التي لم يستمتعن بها في خطة العمل 

الخاصة بهن؟ جربي هذه األفكار:

أعلى وأسفل: ضعي عالمة »استمتعت جًدا« في 
أحد أطراف الغرفة، وعالمة »لم استمتع 

على اإلطالق« في الطرف المقابل. ثم نادي 
باألنشطة المختلفة التي قمتن بها في 
مشروعكن، واطلبي من المشاِركات الجري 

والوقوف في أي موضع بين الطرفين وفًقا 
لشعورهن تجاه ذلك النشاط. فعلى سبيل 

المثال: »كتابة الخطابات لمدير المدرسة«، 
أو »التحدث أمام األصدقاء واآلباء«، أو 
»تنظيم حملة التواصل االجتماعي الخاصة 

بنا«.

عبري عنه: أعطي المشاِركات دقيقًة للتفكير 
في وضع يشير إلى النشاط الذي استمتعن به، 
ثم اطلبي من الجميع »التوقف عن الحركة«!، 
ويمكنك أن تتحركي في الغرفة وتسأليهن عن 

األنشطة التي يشرن إليها واألسباب وراء 
ذلك.

2( ماذا حققنا؟
اكتبي أو اطبعي أهدافك من خطة العمل 
الخاصة بك على قطعة ورق حتى يراها 

الجميع.

اطلبي من الجميع الوقوف. راجعي كل هدف 
واطلبي من الجميع  مد أيديهن  لألعلى إذا 

كن يشعرن أنهن قد حققن هذا الهدف، أو 
مد أيديهن ناحية األرض إذا شعرن أنهن لم 
يحققن هذا الهدف على اإلطالق، أو أن يثبتن 

أيديهن في وضع ما في المنتصف.

واسأليهن لماذا نعم أم ال، وتناقشي معهن 
بشأن األمور التي سارت على ما يرام وما 
كان يمكن تحقيقه بصورة أفضل أو بطريقة 

مختلفة.

3( ما اخلطوة التالية؟ 
ناقشوا معًا بشأن كيفية االستمرار في 

التصدي لوهم الصورة المثالية حتى بعد 
انتهاء المشروع.  وإليك بعض األفكار:

تابعي مع المؤثرين وصناع القرار الذين 	 
استهدفتهم، وذلك حتى تعرفي إذا ما 
كانوا يفعلون ما وعدوا بفعله أم ال.

نظمي أنشطة برنامج “حرة ألكون أنا” مع 	 
مجموعة من الفتيات األصغر عمًرا، أو قدمي 

الدعم لمشروع العمل الخاص بهن.

اتفقي على تنفيذ أحد أنشطة “حرة ألكون 	 
أنا” في كل فترة.

تعهدي باالستمرار حضور اجتماعات »التحدث 	 
بشأن األمور الجسدية« -وهي اجتماعات 

إرشادية/كشفية مجانية- وذلك حتى تصبح 
تلك االجتماعات مساحًة آمنًة لك للحضور 

ولتشعري بأنك »حرة لتصبحي نفسك«. 
)تعرفي على المزيد عن التحدث بشأن 

األمور الجسدية في نسخة الجلسات 14-11 
لبرنامج “حرة ألكون أنا”( 

شاركي مع العالم
 تكملة

 تكملة
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40 دقيقة

4( احتفلي!
لقد أنجزت أمًرا مذهال. فإجراءاتك سوف تساعد 

على جعل العالم مكاًنا أفضل للفتيات حتى 
يشعرن بالثقة في أن يصبحن أنفسهن ويتابعن 
أحالمهن. فلماذا ال تنظمين حفلًة لالحتفال؟ 
ويمكنك دعوة أي شخص قدم الدعم لمشروعك. 

هل انتهيت؟
احسنت صنًعا، فقد ساعدت على خلق عالم يشعر 
فيه الجميع بأنهم »أحرار ليصبحوا وليكونوا 

كما هم «!

احصلي على شارة »إجراءات بشأن الثقة 
الجسدية« الرائعة، وهي متاحة في متجر 

الجمعية العالمية للمرشدات أو من جمعيتك 
www.wagggs-shop.org .الوطنية

استمري في تنمية مهاراتك في املناصرة:
استكشفي حملة »أوقفوا العنف« الخاصة 	 

بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
الكشافة )WAGGGS(، وتعرفي على كيفية 

https://www.wagggs.org/en/ المشاركة
/what-we-do/stop-the-violence

وتعرفي على أهداف التنمية المستدامة 	 
والبرامج التابعة لألمم المتحدة والتي 
يمكنك المشاركة فيها لتخليص العالم من 

/https://www.wagggs.org/en الفقر والظلم 
what-we-do/sustainable-development-

 /goals-and-global-action-theme

 تكملة

شاركي مع العالم
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مرحبًا! شكًرا لك على إكمالك استطالعنا. نحن مهتمون بآرائك وتجاربك بشأن المظهر 
والعوامل التي تؤثر على شعورنا تجاه مظهرنا. وستساعد أسئلتك على تقديم المعلومات 

لمشروع عمل متعلق بالثقة الجسدية خاص بالفرقة/الوحدة: 

    
  باإلضافة إلى تقديم المعلومات للبحث العالمي المتعلق بالثقة الجسدية والتابع

للجمعّية العالمّية للمرشدات وفتيات الكشَّافة

2( نوع اجلنس؟1( ما عمرك؟

3( هل شعرت بالضغط من قبل لتغيير مظهرك البدني لتبدو بمظهر معين )مثل من خالل الحمية 
الغذائية، أو استخدام منتجات معينة، أو تسريحة شعر(؟ 

 

4( إذا كنت قد شعرت بالضغط لتغيير مظهرك، من أين شعرت بهذا الضغط؟ رتب العناصر التالية من األكبر ضغًطا 
)1( إلى األقل ضغًطا )8(

املطبوع 1

11-15

16-20

21-25

  أنثى  

ذكر

أفضل عدم البوح

نعم، أتعرض للكثير من الضغط

نعم، أتعرض لبعض الضغط

ال، القليل من الضغط

ال ضغط على اإلطالق

ال أعرف

اإلعالنات

المجالت

التلفزيون/األفالم

األصدقاء

الناس في المدرسة/
الكلية

العائلة

وسائل التواصل االجتماعي

مصممو األزياء

المتاجر / مواقع الشراء 
عبر اإلنترنت

أخرى

تعليقات )رجاًء شاركنا بأي أفكار أو تجارب أخرى(:

استطالع
إجراءات بشأن الثقة اجلسدية
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6( في الشهر املاضي، هل منعتك املخاوف بشأن مظهرك من:

5( في رأيك، ما هي مخاوف أو شواغل الثقة اجلسدية األكثر شيوًعا بني األفراد في مثل عمرك في املكان الذي تعيش 
فيه؟ يرجى وضع دائرة حول أهم ثالث إجابات   

املطبوع 1

أخرى:

حجم الجسم

شكل الجسم

نوع الشعر

لون البشرة

حالة البشرة )مثل وجود حب 
الشباب(

مظهر الوجه

ال ينطبق علي
منعتني 
تماًما

منعتني 
كثيًرا

منعتني قليال
لم تمنعني 
على اإلطالق

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

الذهاب إلى الشاطئ 
أو حمام السباحة

الذهاب إلى مناسبة 
اجتماعية أو حفلة 

أو نادي

الذهاب إلى التسوق 
لشراء المالبس

أداء التمارين 
البدنية / الرياضة

إبداء رأيك أو 
الدفاع عن موقفك

الذهاب إلى الطبيب 
أو الممرضة

الذهاب إلى 
المدرسة أو الكلية 

أو العمل

قضاء الوقت مع 
األصدقاء

قضاء الوقت مع 
العائلة

أمور أخرى؟ يرجى 
كتابتها هنا _____

إجراءات بشأن الثقة اجلسدية
استطالع
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3( هل شعرت بالضغط من قبل لتغيير مظهرك البدني لتبدو مبظهر معني )مثل من خالل احلمية الغذائية، أو استخدام منتجات 
معينة، أو تسريحة شعر(؟ 

1( ما عمرك؟ 

اإلعالنات

المجالت

التلفزيون/األفالم

األصدقاء

  الناس في المدرسة/الكلية

العائلة

وسائل التواصل االجتماعي

مصممو األزياء

المتاجر / مواقع الشراء عبر اإلنترنت

)أمور أخرى(

)أمور أخرى(

)أمور أخرى(

 ةباجالا
المرتبة الثالثةالمرتبة الثانيةالمرتبة األولى

11-15

16-20

21-25

2( نوع اجلنس؟
 ةباجالا

 ةباجالا ةباجالا

املطبوع 2

صفحات تلخيص نتائج االستطالع

 أنثى

ذكر  

  آخر  

أفضل عدم البوح

 ةباجالا

نعم، أتعرض للكثير من 
الضغط

نعم، أتعرض لبعض الضغط

ال، القليل من الضغط

ال ضغط على اإلطالق

ال أعرف

4( إذا كنت قد شعرت بأي ضغط لتغيير مظهرك، من أين شعرت بهذا الضغط؟
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 5( في رأيك، ما هي مخاوف أو شواغل الثقة اجلسدية األكثر شيوًعا بني األفراد في مثل عمرك في املكان الذي تعيش فيه؟   

6( في الشهر املاضي، هل منعتك املخاوف بشأن مظهرك من:

املطبوع 2

حجم الجسم

شكل الجسم

نوع الشعر

لون البشرة

حالة البشرة)مثل وجود حب الشباب(

مظهر الوجه

)أمور أخرى(

)أمور أخرى(

ال ينطبق علي
منعتني 
تماًما

منعتني 
كثيًرا

منعتني قليال
لم تمنعني 
على اإلطالق

الذهاب إلى الشاطئ أو 
حمام السباحة

الذهاب إلى مناسبة 
اجتماعية أو حفلة أو نادي

الذهاب إلى التسوق لشراء 
المالبس

أداء التمارين البدنية / 
الرياضة

إبداء رأيك أو الدفاع عن 
موقفك

الذهاب إلى الطبيب أو 
الممرضة

الذهاب إلى المدرسة أو 
الكلية أو العمل

قضاء الوقت مع األصدقاء

قضاء الوقت مع العائلة

صفحات تلخيص نتائج االستطالع

لى و ال ا ثة  لثال ا كز  ا ملر ا في  تيبهم  تر ت  ا مر د  عد

لى و ال ا ثة  لثال ا كز  ا ملر ا في  تيبهم  تر ت  ا مر د  عد
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 العالم الذي 
نريد أن نر

سوف يصبح لدي 
الفتيات فرص 

متكافئة للمشاركة 
في الحياة والعمل

سوف يصبح لدي 
الفتيات المزيد 
من الوقت والطاقة 
لالعتناء بأنفسهن 
والمساهمة في 

المجتمع

سوف تقل 
المضايقات 
والتسلط بين 

األقران

سوف تمدح 
الفتيات 

أصدقائهن لكونهم 
على طبيعتهم 
وليس لمظهرهم

سوف تشعر 
الفتيات بالحرية 
ليصبحن أنفسهن 

الحقيقية

سوف تلقى 
الفتيات التقدير 
نتيجًة لمواهبهن 
ومهاراتهن وليس 

لمظهرهن

سوف تصبح الفتيات 
أكثر صحًة بدنيًا 
من خالل االعتناء 

بأجسادهن

سوف تصبح الفتيات 
أكثر ثقًة للمشاركة 

في الرياضات 
والذهاب للسباحة 

واالختالط مع 
األصدقاء واآلخرين

سوف تصبح 
الفتيات أقل ميال 
لمقارنة أنفسهن 

باآلخرين

سوف تشعر الفتيات 
بالمزيد من 

الثقة  في الوقوف 
والتحدث أمام 

اآلخرين

سوف تنفق 
الفتيات أموالهن 
على األشياء التي 
يحتجنها وليس 
على مظهرهن

العالم الذي نريد أن نراه
املطبوع 3

أفكار العبارات 
)إذا كنت تعملين مع الفتيان أيًضا، غيري كلمة “فتيات” إلى “أطفال أو “شباب”(
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املزيد من املعلومات: جيسي تعمل في قناة تلفزيونية. 
وظيفتها هي تحديد نوع البرامج التي ستعرضها 

القناة، وطلب تقديم البرامج التلفزيونية. 

وعادًة ما تختار البرامج التي سيصبح لها 

شعبية كبيرة. ولكن، العديد من البرامج 

التي تختارها تشجع الفتيات والنساء على 

تغيير مظهرهن، مثل برامج الحمية الغذائية 

والتجميل بالمكياج.  وال ُتظهر هذه البرامج 

مختلف أنواع األجسام. 

التلفزيونية  البرامج  اللقاء:  أثناء  االعتبار  في  وضعه  يجب  ما 
التي تهتم بالمظهر غالًبا ما تتلقى التمويل من 

شركات اإلعالنات الكبيرة، ثم إنها تجذب أعداًدا 

أن  جيسي  تحرص  ولذلك،  المشاهدين.  من  كبيرًة 

تختار برامج لها شعبية عند المشاهدين وشركات 

اإلعالنات. 

املطبوع 4
قائمة املؤثرين/
صناع القرار 

املقترحة للبرنامج 
احلواري أفكار لصناع القرار

صانع القرار : 
منتجو التلفزيون

االسم: جيسي 
العمر: 34

مكان اإلقامة: نيويورك، الواليات 
المتحدة األمريكية

املزيد من املعلومات: جوليا هي وزيرة التعليم فهي 
مسؤولة عن وضع سياسة التعليم في هوالندا. 

وهي تؤمن إيماًنا راسخًا بأهمية تقديم تعليم 
جيد لألطفال وتجهيزهم لحياة الكبار. ولديها 
ميزانية مخصصة لتقديم تعليم في موضوعات من 
خارج المنهج الرئيسي، ولكن من المحتمل أن 

تقرر أال تنفقها على تعليم الثقة الجسدية ألنها 
ال تظن بأن هذا الموضوع على نفس قدر أهمية 

موضوعات/قضايا أخرى.

ما يجب وضعه في االعتبار أثناء اللقاء: يرغب وزراء الحكومة في أن 
يظلوا في السلطة وأن يعاد انتخابهم مرة أخرى. 

مما يعني أن عليها بذل قصارى جهدها لتنفق 
ميزانيتها المحدودة على المشروعات األكثر 

أهميًة للناس. ثم إنها تحتاج أيًضا أن الحفاظ 
على منصبها في الحكومة، مما يعني أن عليها 

العمل على سياسات يوافق عليها زمالئها اآلخرين 
في الحكومة ورئيس الوزراء أو الرئيس.

صانع القرار : 
وزير حكومي 

االسم: جوليا 
العمر: 53

مكان اإلقامة:دين هاخ، هوالندا

االسم: ماثيو 
العمر: 40

مكان اإلقامة:باريس، فرنسا

مكان اإلقامة:املزيد من املعلومات: يعمل ماثيو مصمًما في بيوت 
األزياء الكبيرة. فهو ينتج مالبس مشوقة وغير 

مسبوقة تؤثر في توجهات الموضة في العديد 

من بلدان العالم. وُتعرض تصميماته على 

منصة العرض بواسطة عارضات األزياء شديدات 

النحافة، ثم إن هذه التصميمات مخصصة فقط 

ألنواع جسم محددة. فهو يظن أن النحافة تعني 

الجمال، ولذلك يصمم المالبس لنوع الجسم هذا 

فقط.

ما يجب وضعه في االعتبار أثناء اللقاء:المحالت واألفراد الذين 
يشترون مالبس ماثيو، والمجالت التي تعلن عنها 

وتقيمها، جميعهم ينتظرون تصميمات تناسب نوع 

جسم معين.  ولذلك، فهو سيقوم بمخاطرة كبيرة 

إن غّير من طريقة عمله.

صانع القرار : 
مصمم األزياء

صانع القرار : 
المدير التنفيذي لشركة 

دعاية وإعالن

املزيد من املعلومات: تدير جابريال وكالًة تنتج اإلعالنات 
للعديد من المنتجات. فهي وفريقها مبدعون في 
عملهم، ويطمحون دائًما أن يكونوا في الصدارة. 
دائًما ما ُتظهر إعالنات شركتها أفراًدا يشبهون 
“وهم الصورة المثالية” إلى أقرب درجة ممكنة، 
إذ عادًة ما يضعون الكثير من المكياج، وُتعّدل 
صورهم مما يجعلها غير واقعية. وتظن جابريال 

أن إذا ظهر شخص بصورة مثالية في اإلعالن، فإن 
العديد من الناس سيشترون المنتج.  

ما يجب وضعه في االعتبار أثناء اللقاء: هناك العديد من وكاالت 
اإلعالن التي تمتلك الموهبة، وعلى جابريال أن 

تستمر في المنافسة لتحافظ على نجاحها. وإذا 
لم توافق إحدى الشركات على الطريقة التي تعلن 
به وكالتها عن منتج ما، فإن هذه الشركة سوف 

تستخدم وكالة إعالنات أخرى، ولذلك يجب أن يصبح 
اإلعالن شعبًيا لدى الجمهور وأن يؤدي إلى زيادة 

المبيعات. 

االسم: جابريال 
العمر: 38

مكان اإلقامة:ريو دي جانيرو، 
البرازيل
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املطبوع 4
قائمة املؤثرين/
صناع القرار 

املقترحة للبرنامج 
احلواري أفكار لصناع القرار

صانع القرار : 
مخرج األفالم

املزيد من املعلومات: ِكيان هم مخرج أفالم شهير في 
بوليوود. فهم يصنع األفالم الكبيرة التي تجذب 

جمهور كبير. ويؤمن إيماًنا راسخًا بأهمية 
أن تعبر أفالم بوليوود عن مواقف من الحياة 

الواقعية، وأن تأخذ النساء المزيد من األدوار 
الرئيسية في األفالم. ومع ذلك، فإن النساء 

والرجال الذين يختارهم للتمثيل في أفالمه ما 
يزال يتم اختيارهم وفًقا لمظهرهم باإلضافة إلى 
مهارتهم في التمثيل، فهناك مجموعة محددة جًدا 
من السمات “المثالية” التي يجب أن تتوفر في 
الممثلين ليتم اختيارهم في األدوار الرئيسية.

ما يجب وضعه في االعتبار أثناء اللقاء: يختار جمهور األفالم ما 
يرغب في مشاهدته، وتختار دور عرض السنيما 
األفالم التي تعرضها، ويحدد الممثلون األفالم 

التي يرغبون في التمثيل فيها.  ثم إن مخرجي 
األفالم يحتاجون إلى تحقيق أفالم ناجحة لجني 

المال ولينظر إليهم الناس على أنهم األفضل في 
مجالهم. 

االسم: ِكيان 
العمر: 43

مكان اإلقامة:مومباي، الهند

املزيد من املعلومات: يدير جوزيف مدرسًة كبيرًة ذات سمعة 
طيبة تركز على إعداد األطفال لمستقبلهم من 

خالل درجات االمتحانات الجيدة واألنشطة اإلضافية 

مثل ممارسة الرياضة. ويدرك جوزيف أن هناك 

تالميذ يتأثرون بـ “وهم الصورة المثالية” في 

مدرسته، ولكنه ال يظن أن هذه مشكلة كبيرة 

مقارنًة بتحديات أخرى في المدرسة، مثل التسلط 

بين األقران.

ما يجب وضعه في االعتبار أثناء اللقاء: على مدرسة جوزيف أن 
تنافس المدارس األخرى في المنطقة في نتائج 

االمتحانات الجيدة والنجاح في الرياضة. ثم إن 

أولياء األمور والتالميذ يجب أن يشعروا بأن 

المدرسة تستمع إلى آرائهم وتقدرها. 

املزيد من املعلومات:أسس هنري موقع التواصل االجتماعي 
الخاص به عندما كان عمره 71 عاًما فقط. فهو 

يحب أن يتيح للشباب المساحة لتكوين الصداقات 

والمشاركة بحياتهم. رؤية هنري هي أن يكون لديه 

مساحة للمشاركة اإليجابية تشجع على التنوع 

واإلبداع. يدرك هنري بوجود مشكلة التسلط 

والضغوط المتعلقة بالمظهر، ولكنه يخشى أن يقوم 

بتغيرات في موقعه اإللكتروني والتي قد تنفر 

الناس من استخدامه.

ما يجب وضعه في االعتبار أثناء اللقاء: لقد حقق هنري الكثير من 
المال من شركته، ولكنه قد يخسر كل شيء إذا 

بدأ الناس في استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

المنافسة، وإذا توقف شركات اإلعالنات عن عرض 

اإلعالنات على موقعه.

صانع القرار : 
المدير التنفيذي ألحد الشركات 

المقدمة

االسم: هنري 
العمر: 28

مكان اإلقامة:كاليفورنيا، 
الواليات المتحدة األمريكية

صانع القرار : 
 مدير مدرسة

االسم: جوزيف 
العمر: 57

مكان اإلقامة: نايروبي، كينيا

املزيد من املعلومات: أميليا مسؤولة عن اتخاذ القرارات 
النهائية بشأن أي المنتجات ستشتريها الشركة 

لتباع في المحالت. فهذه شركة عريقة موثوق 
بها. وتبيع شركتها العديد من المنتجات وتروج 

لها، إذ إن الشركة تدعي أن هذه المنتجات 
تساعد الناس على تحسين مظهرهم، فعلى سبيل 
المثال: تساعد المنتجات على فقدان الوزن 
وبناء العضالت والتخلص من التجاعيد وإلى 

آخره.  فتمثل هذه المنتجات نسبًة كبيرًة من 
مبيعات الشركة. 

ما يجب وضعه في االعتبار أثناء اللقاء: تحتاج شركة أميليا إلى 
منافسة شركات أخرى مشابهة وإلى جني األرباح. 
وستظل الشركة تبحث دائًما عن طرق جديدة لتصبح 

أفضل من شركات الصحة والجمال المنافسة. 

صانع القرار : 
مسؤولة المشتريات في  سلسلة  

محالت للطعام الصحي

االسم: أميليا 
العمر: 47

مكان اإلقامة:  ميلبورن، أستراليا



انشطة ألطفال شباب وشابات من سن 11-25  صفحة 44

Influencer:  

 

Name:  

Age:  
Lives:  

قائمة املؤثرين/
صناع القرار 

املقترحة للبرنامج 
احلواري

املطبوع 4

مكان اإلقامة:المزيد من المعلومات: المجلة التي 
تعمل بها علياء تقدم موضوعات عن اسلوب 

الحياة ونصائح الجمال للنساء. فالمجلة 

ناجحة، وتقدر الكثير من النساء األفكار 

والنصائح التي تعرضها. تمثل عارضات األزياء 

الالتي تعرضهن المجلة أنواع محدودة من 

األجسام، ثم إن العديد من الموضوعات تدور 

حول مظهرك وقدرته على تحسين حياتك.

ما يجب وضعه في االعتبار أثناء اللقاء: تتنافس مجلة علياء مع 
المجالت األخرى في المبيعات، ولذلك فهي تحرص 

على أن يثير المحتوى اهتمام النساء بما فيه 

الكفاية حتى يستمر العمل في تحقيق األرباح. 

وهي تحت ضغط من وكاالت اإلعالن التي ترغب في 

عرض منتجاتها في المجلة.

صانع القرار : 
محررة في مجلة نسائية

املزيد من املعلومات: متاجر صوفي لألزياء لديها تأثير 
هائل فيما يعتبره المراهقون في اسبانيا 
“رائعًا” وأنيًقا. أما المتاجر فهي ممتعة 

ومبهرة، حيث نجد الموسيقى الرائعة التي تجذب 
الشباب لتفقد المالبس. وال ُتعرض مالبس الفتيات 
إال على عرائس العرض النحيفة جًدا، أما مالبس 
الفتيان ُتعرض على عرائس العرض ذات العضالت 
المفتولة، فهذه المالبس صممت لتناسب أفراد 

لهم نوع جسم محدد. 

ما يجب وضعه في االعتبار أثناء اللقاء: ترغب صوفي في أن تجعل 
متاجرها ومالبسها تبدو ممتعة وعصرية ورائعة، 

وهي تشعر أن طريقة تصميم المالبس وطريقة 
عرضها تؤدي هذا الغرض. ثم إن متاجرها تنافس 
العديد من متاجر األزياء األخرى، لذلك تريد أن 

تظل وثيقة الصلة بعمالئها من المراهقين. 

صانع القرار : 
 صاحبة سلسلة متاجر للموضة

االسم: صوفيا 
العمر: 50

مكان اإلقامة: مدريد، اسبانيا

املزيد من املعلومات: مارلين لديها مجموعة من األصدقاء 
الرائعين. فهم على وفاق مع بعضهم البعض، 

ويقضون وقًتا ممتًعا مًعا. مارلين مرحة وذكية، 
وأصدقائها يثقون في رأيها. أصبحت مارلين 

مهتمة جًدا بالمظهر مؤخًرا، فهي تقرأ العديد 
من مجالت الموضة وتقضى وقًتا طويال في االهتمام 

بصورها على مواقع التواصل االجتماعي لتحرص 
على أن تبدو “مثالية” في كل صورة.  ثم إنها 

تعطى أصدقاءها النصائح واألفكار عن كيفية 
تغيير مظهرهم. وقد بدأ يشعر أصدقاؤها بالضغط 

التباع نصائحها.

ما يجب وضعه في االعتبار أثناء اللقاء: تقضى مارلين وقًتا في 
قراءة مجالت الموضة وعلى مواقع التواصل 

االجتماعي، مما يجعلها تشعر بالضغط لتبدو 
مثل “وهم الصورة المثالية”. وهي تود أن تبدو 

األكثر نضًجا من بين أصدقائها. 

املؤثر:
صديقة

السم: مارلين
العمر: 13

مكان اإلقامة: الغوس، نيجيريا

االسم: علياء 
العمر: 37

مكان اإلقامة: مسقط، ُعمان

املؤثرين / صناع 
القرار للعرض احلواري
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قائمة صناع 
القرار للعرض 

احلواري
املطبوع 4

أفكار للمؤثرين

املزيد من املعلومات: كيكو نجمة كبيرة على موقع 
“يوتيوب”. إذ تتمحور جميع مقاطع الفيديو 

الخاصة بها حول حياتها في مرحلة المراهقة، 
ومئات األالف من الشباب يشاهدون ويسمعون آرائها 

في الموسيقى والموضة واألمور الممتعة التي 
يمكن ممارستها.  فهي لديها تأثير كبير. 

تهتم كيكو كثيًرا بالمظهر، والكثير من مقاطع 
الفيديو الخاصة بها عن كيفية وضع المكياج 
وارتداء المالبس المناسبة لتحسين المظهر. 

ما يجب وضعه في االعتبار أثناء اللقاء: هناك العديد من مدوني 
الفيديو على مواقع التواصل االجتماعي، فإذن، 

كيكو لديها العديد من المنافسين. ثم إنها 
تتربح من ذلك، فتحتاج إلى إنتاج مقاطع 

الفيديو التي تجذب جمهوًرا كبيًرا والتي يمولها 
أصحاب اإلعالنات. فوكاالت إعالن منتجات التجميل 
والصحة يدفعون المال لمدوني الفيديو للترويج 

لمنتجاتها. 

املؤثر:
كاتب مدونة فيديو للتواصل 

االجتماعي

السم: كيكو
العمر: 17

مكان اإلقامة: أوساكا، اليابان

املزيد من املعلومات: مريم هي أم لفتاتين مراهقتين. 
وهي تحبهما كثيًرا، ولكنها تظن أن من المهم 

أن تبدوا جميلتان. فتحرص على أن تبدو 

ابنتيها بمظهر مثالي دائًما، وتتحقق من 

مظهرهما قبل أن تغادرا المنزل. وقد كبرت 

الفتاتان وهما يظنان أن عليهما أن يبدوا 

بمظهر جميل حتى يحققا النجاح والسعادة.  

ما يجب وضعه في االعتبار أثناء اللقاء: لقد قام والدا مريم 
بتربيتها على أن المظهر مهم جًدا لنجاح 

الفتيات. ثم إن معظم أفراد عائلتها 

وأصدقائها المحيطين بها لديهم الشعور نفسه.

املؤثر:
أم

السم: مريم
العمر: 45

مكان اإلقامة: مدينة تونس، دولة 
تونس

مكان اإلقامة:المزيد من المعلومات: يعمل كارل 
كاتًبا حًرا في الصحف والمجالت. فهو يكتب 

القصص عن المشاهير في العالم، وألن لديه 

العديد من العالقات في عالم المشاهير، فهو 

ناجح جًدا في العثور على المعلومات عن 

حياتهم، بينما يفشل الصحفيون اآلخرون في 

ذلك. وتركز القصص عادًة في مظهر المشاهير 

الباهر ونمط حياتهم.

ما يجب وضعه في االعتبار أثناء اللقاء: يعمل كارل صحفًيا حًرا، 
مما يعني أنه ال يضمن أي عمل، ولذلك يعتمد 

على كتابة ما تريده الصحف والمجالت وما يثير 

اهتمام قرائها. 

املزيد من املعلومات: زهراء مغنية موهوبة جًدا، ويعجب 
بها الماليين. فهي دائًما في أخبار المشاهير 

في الحفالت، وتعمل جاهدة في الحفاظ على 
شهرتها عبر اإلنترنت. وتهتم كثيًرا بمعجبيها، 
إذ إن الكثير منهم من الفتيات، وترغب في أن 
تصبح قدوة جيدة لهن. ومع ذلك، فإن وجودها 

في مواقع التواصل االجتماعي ولقاءاتها 
تركز كثيًرا على مظهرها بدال من مواهبها 

واهتماماتها وطريقة تفكيرها التي تدفعها 
للعمل الدؤوب. 

ما يجب وضعه في االعتبار أثناء اللقاء: زهراء لديها نادي كبير 
ودولي للمعجبين عبر اإلنترنت، وما تفعله له 

تأثير كبير في اآلخرين.

املؤثر:
صحفي

السم: كارل
العمر: 28

مكان اإلقامة: مالمو، السويد

املؤثر:
 مغنية مشهورة

السم: االسم: زهرا
العمر: 31

مكان اإلقامة: استنبول، تركيا
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املطبوع 4

صفحات بيضاء لتنسخي وتنشئي 
السير اخلاصة بك

صانع القرار: 

االسم: 

العمر:

مكان اإلقامة: 

ما يجب وضعه في االعتبار أثناء اللقاء: 

املزيد من املعلومات:  

االسم: 

العمر:

مكان اإلقامة: 

املزيد من املعلومات:  

ما يجب وضعه في االعتبار أثناء اللقاء: 

املؤثر: 

قائمة املؤثرين/
صناع القرار 

املقترحة للبرنامج 
احلواري
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املطبوع 5

افهمي ما إذا كان المؤثر أو صانع . 1
القرار على دراية بالمشكلة التي 

بمقدورهم فعل شيًئا ما لحلها

هل تدري بأن تدني الثقة الجسدية يمنع 
الفتيات )والفتيان( من تحقيق أقصى 

امكانياتهم في الحياة؟

هل تظن أن ما تفعله قد يكون له أي 
تأثير في شعور الشباب حيال مظهرهم؟

تعرفي على المؤثر أو صانع القرار، . 2
واستكشاف القدرة التي يملكها، ومن 

يمكنه التأثير عليه، وقراراته التي لها 
أثر سلبي، ونوع القرارات التي يمكن أن 

يكون لها أثر إيجابي في المشكلة. 

أخبرني بالمزيد عما تفعله

كم عدد الناس الذين يقرأون مجلتك / 
يشترون منتجاتك الغذائية / يذهبون إلى 

مدرستك، إلخ...

كيف تتخذ القرارات؟ هل تفكر في األثر 
الذي سيحدثه ذلك في xx؟

اسألي عن قرار معين اتخذوه مؤخًرا وكان 
له تأثيًرا في الثقة الجسدية لدى الشباب 

من يستمع إليك / يأخذ بنصائحك؟

األسئلة املقترحة للقاءات البرنامج احلواري

اكتشفي ما الذي يمكن أن يغير رأي . 3
المؤثر ويجعله يفكر ويتصرف بطريقة 

مختلفة.

هل أنت مهتم بقضية الثقة الجسدية لدى 
الشباب؟ 

في رأيك، من أين يتعلم الشباب القلق 
بشأن مظهرهم؟

هل تظن أن لديك أي مسؤولية في 
المساعدة على تنشئة األطفال في مجتمع 

به ضغوط أقل للظهور بمظهر معين؟

اقنعي المؤثر أو صانع القرار كي ُيحدث . 4
التغيير. ويمكنك عرض نصائح أو حلول 

عملية لمساعدة المؤثر أو صانع القرار 
على التفكير في الخطوة التي يمكنه أن 

يخطوها لتحسين الوضع. 

في رأيك، ما الذي يمكن تغييره في هذا 
العالم إلحداث الفرق في هذه القضية؟ 

)يمكنك تقديم اقتراحات(

ما الذي يمكنك فعله للمساعدة في تحقيق 
ذلك التغيير؟ 

هل هناك عوائق أو عقبات تمنعك من فعل 
هذا؟

كيف ستستفيد من الترويج للثقة الجسدية 
بدال من “وهم الصورة المثالية”؟



انشطة ألطفال شباب وشابات من سن 11-25  صفحة 48

املطبوع 6

ما املناصرة؟

هي التأثير في األفراد التخاذ القرارات التي 
تؤدي إلى تحسين حياتهم وحياة اآلخرين.

وهذا 
يعني:

أننا نؤثر في األفراد 
)نقنعهم(

- من خالل الحديث 
والفعل والتعليم

...حلثهم على اتخاذ 
القرارات، 

على سبيل المثال: 
في السياسة/

الحكم، واألفعال، 
والمواقف، 
والتمويل، 

والدعم، إلخ.

...مما يحسن من حياتنا وحياة 
اآلخرين، 

ويعمل نحو تحقيق 
النتيجة التي 
نسعى لتحقيقها.

مهاًل! قبل أن تبدئي... من املهم أن تعرفي:

وتذكري، معظم مبادرات 
المناصرة تمثل خطوًة صغيرًة 

نحو رؤية أشمل لعالم أفضل. 

فال يمكنك تحقيق كل شيء، 

ولكن كل فعل يساعد في تحقيق 

تغيير.  

المشكلة 
التي تريدين 
المساعدة على 

حلها

التغيير الذي 
تريدين أن تحققيه 
وكيف سيُحدث ذلك 

فرًقا

صناع القرار الذين 
تريدين التأثير 
فيهم، والقرار أو 
الفرق الذي يمكنهم 
اتخاذه نحو التغيير

المعلومات التي 
ترغبين في تقديمها 
لهذا الشخص بشأن 

قضيتك



انشطة ألطفال شباب وشابات من سن 11-25  صفحة 49

املطبوع 7

التفاعل عبر اإلنترنت: استخدمي وسائل 
التواصل االجتماعي إلشراك الناس في قضيتك. 

واطلبي من أصدقائك أن ينشروا المحتوى الخاص 
بك عبر وسائل التواصل االجتماعي وينشئوا 
المحتوى الخاص بهم ويضيفوا التعليقات 
ويشاركوا في  إجراء تطلبينه منهم، أو 

اكتفي باستخدام وسائل التواصل االجتماعي في 
الترويج لفعالية أو مسيرة ما تريدين منهم 

حضورها. انشئي الهاشتاغ الخاص بك أو استخدمي 
FreeBeingMe# ]حرة ألصبح نفسي[ لربط جهودك 
بجهودنا العالمية. )على القائدات أن تدير 
أنشطة التواصل االجتماعي نيابًة عن الفتيات 

الالتي تقل أعمارهن عن 31 عاًما(

الفعالية: ادعي االصدقاء والعائلة وأعضاء 
المجتمع المحلي. قدمي الطعام والشراب ووسائل 

التفاعل مع مجتمعك احمللي

 مجتمعك المحلي 
يمثل التفاعل مع

وع العمل الخاص 
زًءا مهًما من مشر

ج

 شارة “إجراءات 
بك. ولتحصلي على

الجسدية”، عليك:
بشأن الثقة 

 •
ناع القرار أو 

تواصل مع أحد ص
ال

لب التغيير منه
المؤثرين، وط

 •
فراد على األقل 

صول إلى ثالثة أ
الو

لكل مشاِركة من 
مجتمعك المحلي 

من 

 كانت مجموعتك 
وعتك )فمثال إذا

مجم

جب الوصول إلى 
من 01 أفراد، ي

مكونة 

عديد من الطرق 
رًدا(. وهناك ال

03 ف

يك بعض األفكار 
تحقيق ذلك، وإل

ل

دتك على البدء!
لمساع

مشروعك 
التخاذ 

اإلجراءات

مشروعك 
التخاذ 

اإلجراءات

الترفيه. انشري رسالتك أو اشركيهم في حملتك 
من خالل الخطاب والعروض واألداء والمتحدثين 

المدعوين. لماذا ال تنظمين عرض أزياء “للنساء 
والفتيات الحقيقيات” وتسلطين الضوء من خالله 
على األزياء المناسبة لجميع األعمار ومختلف 

أنواع األجسام والقدرات الجسدية؟

مسيرة: اختاري المكان والزمان لتجمعي الناس 
افتراضًيا )على تويتر مثال( أو على أرض الواقع 

للمسيرة أو التظاهر في مكان عام للمطالبة 
بالتغيير الذي تريدينه. احرصي على أن تكوني 

في مكان يراك منه صناع القرار ويسمعونك. 

الخطابات / التواصل مع صناع القرار: هل تنوين 
ارسال الخطابات إلى صناع القرار؟ يمكنك أن 
تطلبي من األصدقاء والعائلة أن يفعلوا ذلك 
أيًضا. وكلما زادت الخطابات، زاد األثر. أو 

يمكنك فعل الشيء نفسه عبر اإلنترنت، اطلبي من 
جميع من تعرفيهم أن يرسلوا “التغريدات” لصانع 

القرار جميًعا في الوقت نفسه، ويمكنك تصوير 
فيديو لك وأنت تقرئين الخطاب، حيث ينشره 

الجميع.

العرائض: اطلبي من األصدقاء والعائلة والمجتمع 
أن يوقعوا على عريضة تبين أنهم يتفقون مع 

ما تطالبين به. حاولي تقديمها لصانع القرار 
شخصًيا أو ارسالها بالبريد كما ورد أعاله.

أنشئي حركة: اعملي مع اآلخرين لتضعي وتنشري 
رؤيتك الخاصة لـمصدر من المصادر التي تهتم 
بالمظهر، على أن يكون “خالي من وهم الصورة 

المثالية”، مثل مقطع فيديو على اإلنترنت، أو 
مجلة، أو عرض أزياء، أو يمكنك إنشاء حركة 

تدعو إلى االمتناع عن استخدام اللغة التي تشجع 
على “وهم الصورة المثالية” طوال يوم كامل في 

األماكن العامة مثل المدارس. 

تعزيز الثقة الجسدية: نظمي جلسات من أنشطة 
تذوق الطعام من برنامج “إجراءات بشأن الثقة 

الجسدية” أو برنامج “حرة ألصبح نفسي”.

نظمي تحدي: اطلبي من الناس أن يتعهدوا بفعل 
شيء واحد يساعد على تخفيف ضغوط “وهم الصورة 

المثالية” على اآلخرين، فيمكن على -سبيل 
المثال- مدح الناس لكونهم على طبيعتهم وليس 

لمظهرهم.

اصنعي فيلم: هذه فرصتك لتنشري إلى 
العالم التغيير الذي تريدين إحداثه. 

استخدمي النتائج من استطالعك، 
أو اللقاءات مع الناس من 

مجتمعك المحلي ومن مجموعتك، أو 
أدي قصة فكاهية أو رقصة
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املطبوع 8

خطة العمل اخلاصة بنا

غايتنا: هي الهدف 
األشمل واألعم الذي 
سيعمل مشروع العمل 
الخاص بك على تحقيقه

أهدافنا: هي اإلنجازات 
المحددة التي ستساعد 

على تحقيق غاياتك. )3-1 
جمل قصيرة(. اجعلي 

أهدافك تتماشى مع نموذج 
!)SMART(

صناع القرار 
الذين سنستهدفهم

المؤثرون 
الذين سنستهدفهم

صور
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متى 
سنحتاج 
إلى 
العمل 
معه؟

ما الذي 
نحتاجه؟

من ستتولى 
المسؤولية؟

متى 
سنحتاج 
إلى 

إنجازه؟ 

هذا 
النشاط 
مرتبط 
بأي 
األهداف؟

احة كافية 
لديك مس

بي في نسخ 
بة، قد ترغ

للكتا

عل الجدول 
وين هذا وج

عنا

ورقة أكبر 
اص بك على 

الخ

علي واحدة 
 الورق. اج

من

المجموعات 
ذه لكل من 

من ه

 الخاصة بك
الصغيرة

املطبوع 8

خطة العمل اخلاصة بنا

النشاط 
الذي 
يتعين 
أدائه
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إجراءات بشأن 
الثقة اجلسدية

أحد برامج حرة ألكون أنا


