تم تطويره من قبل
الجمعية العالمية
للمرشدات وفتيات
الكشافة في شراكة مع
مشروع تقدير الذات
لمؤسسة دوف

إجراءات بشأن
الثقة اجلسدية

أحد برامج حرة ألكون أنا

انشطة ألطفال
من سن 10-7

إجراءات بشأن الثقة اجلسدية

حزمة أنشطة “حرة ألكون أنا” ،وضعتها الجمعيّة العالميّة
للمرشدات وفتيات الكشَّافة ومشروع دوف ( )DOVEلتقدير الذات

مرحباً!

سوف يصحبك هذا البرنامج أنت ومجموعتك في
رحلة مثيرة ذات أربعة تحديات تساعدك على
تخطيط مشروعك الخاص وإدارته إلحداث فرق
إيجابي في حياة األطفال والشباب.

لقد أظهر بحث مشروع دوف ) (DOVEالعالمي
ًا أنه عندما ال تشعر
لتقدير الذات مؤخر
الفتيات بالرضى حيال مظهرهن ،فإن  8من
 10فتيات يخترن عدم المشاركة في األنشطة
الحياتية المهمة مثل التفاعل مع األصدقاء
واألحباء ،باإلضافة إلى أن  7من  10فتيات 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
الكشافة ) (WAGGGSومشروع دوف )(Dove
لتقدير الذات في شراكة عالمية منذ عام
 ،2013إذ تهدف هذه الشراكة إلى تقديم
أنشطة برنامج “حرة ألكون أنا” لتعزيز
الثقة الجسدية إلى أكثر من  3.5مليون
فتاة وفتى بحلول نهاية عام  .2016وما زال
لدينا الكثير لنفعله! لقد وضعنا برنامج

"إجراءات بشأن الثقة الجسدية" استجابً
ة
لتعقيباتك بطلب الدعم في اتخاذ اإلجراءات
التي ال تقتصر فقط على التوعية بل تطالب
ًا بالتغيير من صانعي القرار ،فهذه هي
أيض
المناصرة.
من خالل األلعاب والمناقشات واألنشطة
اإلبداعية ،ستتعرف مجموعتك على األسباب
التي تجعل الناس ال يشعرون بجمال مظهرهم
وبتميزهم ،باإلضافة إلى األسباب التي قد
تسببها هذه المشكلة ،وستخطط مجموعتك
لمشروع عمل يهدف إلحداث التغيير.
بعد اتخاذك لإلجراءات ،ستشاركين بتجربتك
عبر اإلنترنت مع المرشدات وفتيات الكشَّافة
من جميع أنجاء العالم كي تلهمي اآلخرين
ءا من الحركة العالمية لتحسين
وتصبحي جزً
الثقة الجسدية.
وسوف تكسب مجموعتك شارة "إجراءات بشأن
الثقة الجسدية" ،وهي متاحة في متجر
الجمعية العالمية للمرشدات عبر اإلنترنت
 www.wagggs-shop.orgأو من جمعيتك الوطنية.

شارة إجراءات
بشأن الثقة
الجسدي
صفحة 2
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إجراءات بشأن
الثقة اجلسدية

أحد برامج حرة ألكون أنا

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

• افهمي المشكلة
ّي رؤیة لعالم تسوده
• كو ن
الثقة الجسدیة

التحدي الثاني:

خططي للتغيير
(على جلستني)

• اتفقي مع مجموعتك على غاية
إلجراءاتك وعلى العائق الذي
يحول دون تحقيق غايتك والذي
تريدين إزالته
• اتفقي مع مجموعتك على "أصحاب
القدرة" والذين تريدين طلب
المساعدة منهم
• ضعي خطة عمل

التحدي الثالث:

اصنعي التغيير

صفحة 3

التحدي الرابع:

شاركي بالتغيير

• نفذي خطتك!

• احتفلي بإنجازاتك

ّلي فريقك
• شك

• شاركي بإجراءاتك عبر اإلنترنت

• استخدمي النصائح واألفكار
لتنفيذ مشروعات عمل ناجحة

• خططي للخطوة التالية

انشطة ألطفال شباب وشابات من سن
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قبل أن تبدأ
تنمية املهارات:

الفئة العمرية:

ِكات من
ستنمي المشار
مهاراتهن في العمل
الجماعي ،والتخطيط،
والبحث ،وإدارة الفعاليات،
واتخاذ القرارات ،باإلضافة
إلى إدارة الحمالت ،والعمل
المجتمعي ،والمناصرة.

نشاط هذا البرنامج مخصص لألعمار من  7-10وهناك
ًا نسخة متاحة من النشاط لألطفال والشباب
أيض
األكبر في السن .قد ترغب بعض المجموعات في
تجربة خليط من األنشطة من هذا المنهج ومن منهج
الفئة العمرية األكبر.

كيفية االستخدام:

ستحتاجين على األقل إلى اجتماع واحد تتراوح
مدته بين  1.5-2ساعة للتحدي األول ،واجتماعين
للتحدي الثاني ،وجزء من اجتماع على األقل
للتحدي الرابع .وسيعتمد التحدي الثالث على خطة
العمل التي تقررينها.
يتسم البرنامج بالمرونة .إذ يمكنك القيام
بجميع األنشطة على مدار عدة اجتماعات ،أو يمكنك
توزيعها على مدار فصل دراسي أو أطول .أو يمكنك
التخطيط لمشروع العمل الخاص بك في أثناء رحلة
مخيم أو عطلة!
يرجى الحرص على اتباع األنشطة بالترتيب.

بالخط المائل في بعض
لقد أضفنا بعض النصوص
المواضع لمساعدتك ،وذلك 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/about/
action-on-bodyconfidence

"جرة "حرة ألكون أنا" ":

"إجراءات بشأن الثقة الجسدية" هو برنامج مصاحب
لبرنامج “حرة ألكون أنا” الحالي ،من إنتاج
الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
) (WAGGGSومشروع دوف ) (DOVEلتقدير الذات في
عام  .2013وال 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 األخريات من جميع أنحاء العالم.

صفحة 4

املجتمع احمللي:

أتحتاجين إلى الدعم؟ أترغبين في المشاركة
بأفكارك؟ انضمي لمجموعتنا على فيسبوك ،وتابعي
هاشتاغ [ FreeBeingMe#حرة ألصبح نفسي] أو
 LibreDeSerYo#على تويتر.

استخدام وسائل التواصل االجتماعي والتفاعل عبر
اإلنترنت:

بعض أفكار اإلجراءات في هذه الحزمة تتطلب استخدام
وسائل التواصل االجتماعي .ولذلك ،نحن نوصي بأن
ما لوسائل التواصل
يكون استخدام األطفال تحت  31عاً
االجتماعي تحت إشراف أحد الراشدين  .ويرجى الحرص
على عدم المشاركة بالصور أو مقاطع الفيديو إال
بموافقة أحد الوالدين أو ولي األمر .وبرنامج
"التصفح الذكي" لديه العديد من اإلرشادات بشأن
األمان عبر اإلنترنت.
https://www.wagggs.org/en/whatwe-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
أنا” الذي يمكن تحميله من موقع free-being-
 free-being-me.comأو استخدمي منصة ) (GLOWعبر
االنترنت للدخول إلى دورات “حرة ألكون
أنا”.
http://glow.wagggs.org/

انشطة ألطفال شباب وشابات من سن
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املصطلحات والتعريفات
هناك بعض المصطلحات المستخدمة في هذا البرنامج
ما،
وفي النسخة المخصصة لألعمار من  11-25عاً
والتي لها تعريف محدد لدى الجمعية العالمية
للمرشدات ،فهي ستساعدك على فهم الصيغة
المستخدمة في هذا الدليل.

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 المهارات واألفكار التي يحتجن إليها
لتخطيط األنشطة وتنفيذها وإحداث الفرق نحو حل
مشكلة تدني الثقة الجسدية .وقد يكون مشروع العمل
الخاص بك في مجال المناصرة أو العمل المجتمعي أو
تنظيم الحمالت أو خليط من كل ما سبق! ولكسب شارة
البرنامج ،يجب أن يحقق مشروع العمل الخاص بك
ِكة ،وسوف
االستفادة لثالثة أفراد على األقل لكل مشار
يتم توضيح هذه النقطة بالتفصيل في البرنامج.

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 ممتلئة
الثديين ،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
ًا.
جميل أو وسيم
ليصبح الفرد بها
ً

• لألعمار من  7-10أعوام :لم ندرج هذا المفهوم
في األنشطة ،لكننا نشجع على إدراك أنه ال
يوجد مظهر "مثالي" واحد ،وذلك من خالل
نشاط "األميرة واألمير" ،وأن المضامين التي
نراها ونسمعها والتي تدعو إلى "وهم الصورة
المثالية" هي مضامين خاطئة.

مصطلحات اإلجراءات:

لم ندخل كل هذه المصطلحات في البرنامج
المخصص لألعمار من  7-10أعوام ،ولكن من المفيد
ة أن تفهمي ما وراء أفكار
لك باعتبارك قائدً
اإلجراءات.

صفحة 5

املناصرة:

تعريفها لدى الجمعية العالمية للمرشدات
) (WAGGGSهو -
التأثير على األفراد التخاذ القرارات التي تؤدي
إلى تحسين حياتهم وحياة اآلخرين.
وهذا يعني:

• أننا نؤثر على األفراد (نقنعهم) من خالل
الحديث والفعل والتعليم
• لحثهم على اتخاذ القرارات -على سبيل المثال-
في السياسة/الحكم ،واألفعال ،والمواقف،
والتمويل ،والدعم ،إلخ.
• مما يحسن من حياتنا وحياة اآلخرين ،ويعمل على
تحقيق النتيجة التي نسعى لتحقيقها.

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.
دا لديه سلطة على المستوى الوطني
وقد يكون فرً
وصول إلى
أو العالمي مثل رئيس أو رئيس وزراء،
ً
فرد ذو سلطة في مجتمع محلي مثل محرر في جريدة
محلية أو حتى أب في محيط أسري.

• لألعمار من  7-10أعوام :لقد بسطنا هذه
المصطلحات لهذه الفئة العمرية من خالل تسمية
صناع القرار بـ "أصحاب القدرة" ،أي أنهم
األفراد الذين لديهم القدرة على اتخاذ القرار
في أمر ما ولديهم القدرة على إحداث التغيير.
انشطة ألطفال شباب وشابات من سن
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ملخص البرنامج
التحدي 1
الوقت

النشاط

الحظي التغيير
الوصف

 اجللسة 1خطوات نحو الفعل:

15
دقيقً
ة

أنا مميزة!

لعبة لالحتفاء بالصفات والقدرات
المميزة في كل فرد

تعلم االحتفاء بأنفسهن وتقدير ذواتهن
كما هي ،وإدراك أهمية االختالفات بين
الناس ،في الظاهر والباطن.

10
دقيقً
ة

قائمة األميرة

رسم شخصية أميرة (أو أمير أو أحد
أبطال أفالم الحركة) ،وتحديد السمات
المشتركة حتى يمكن التعرف على
المنظور الضيق للجمال الذي يدعو إليه
ً.
المجتمع عادة

تدرك المشارِكات أن هناك تعريف محدود
للجمال ُيقدم في مجتمعهن.

20
دقيقً
ة

يوم في الحياة

المشاركة في قصة تفاعلية ممتعة

التعرف على منشأ الضغوط التي تدفع
للظهور بمظهر معين وإلى أي مدى يشعر
الناس بها .البدء في التشكيك في
المضامين التي تدفعنا لتغيير مظهرنا.

30
دقيقً
ة

قصة مختلفة!

تأليف مسرحياتك القصيرة للتفكير في
مسارات بديلة لقصة "إيمي"

التفكير في التغييرات البسيطة التي
يمكن أن تحدث لو كان الناس ال يقلقون
حيال مظهرهم ،والفرق الذي يمكن أن
يؤدي إليه ذلك.

5
دقائق

عالم أكون فيه
حرة ألكون أنا

لعبة سريعة تلعب في دائرة للتفكير في
الفرق الذي يمكن أن يحدث في العالم
لو كان الناس يشعرون بالثقة في
مظهرهم.

التفكير في الغايات النهائية التي
يمكنك أن تساعدي على تحقيقها والتي
تلهمك التخاذ اإلجراءات إلحداث هذا
التغيير.

التحدي 2
الوقت
30
دقيقً
ة

النشاط
ما المشكلة؟

خططي للتغيير
الوصف

خطوات نحو الفعل:

التدريب على مسرحيات قصيرة عن المشكالت
التي يمكن أن يؤدي إليها تدني الثقة
الجسدية وتأديتها ،واالقتراع بشأن
الغاية من مشروع العمل الخاص بك

فهم األسباب التي تجعل تدني الثقة
ً ،واالتفاق على مشكلة
الجسدية مشكلة
واحدة ستساعدين على حلها من خالل مشروع
العمل الخاص بك.

لعبة جري ومناقشة ،واالقتراع الختيار
قضية واحدة ترغبين في التركيز عليها

فهم العوائق التي تمنع الناس من الوصول
إلى غايتك ،واختيار عائق واحد للتركيز
عليه في مشروع العمل الخاص بك.
فهم من هم "أصحاب القدرة" وأهمية
مطالبتهم بالتغيير
االتفاق على أصحاب القدرة الذين ستركزين
عليهم في مشروع العمل الخاص بك

30
دقيقً
ة

عوائق
الطريق!

10
دقائق

من لديه
القدرة؟

لعبة تخمين تفاعلية

20
دقيقً
ة

أصحاب القدرة
لدينا

مناقشة جماعية

صفحة 6

على

 -اجللسة 2
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ملخص البرنامج  -تكملة
التحدي 2
الوقت
45
دقيقً
ة
 ساعةواحدة

النشاط
خطة العمل
الخاصة بنا

الوصف

فترة زمنية
مرنة يمكن
تحديدها
حسب
الفعل أو
اإلجراءات
الذي تم
اختيارها

النشاط
ديري مشروعك

خطوات نحو الفعل:

إقامة مناقشات جماعية للتخطيط لخطة
العمل الخاصة التي ستنفذينها

التحدي 3
الوقت

خططي للتغيير

 -اجللسة 3

وضع خطة العمل الخاصة بك

اصنعي التغيير

 اجللسة 4خطوات نحو الفعل:

الوصف
اتبعي خطتك واعملن سوًيا التخاذ
اإلجراءات نحو التغيير المرغوب.
استخدمي النصائح واألفكار ،بما في ذلك:
مراقبة مشروعك
مهارات التأثير على اآلخرين
تشكيل فريقك

التحدي 4

تنفيذ اإلجراءات ،وأفكار اختيارية
لتنمية المهارات

شاركي بالتغيير

 -اجللسة 5

الوقت

النشاط

40
دقيقة -
اجتماع
واحد

شاركي مع العالم

شاركي بقصة مجموعتك على موقع " "حرة ألكون أنا ".

قيّمي!

أفكار بشأن كيفية تقييم نجاح مشروع العمل الخاص بك

ما الخطوة
التالية؟

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

احتفلي!

احتفلي بإنجازاتك واحصلي على شارتك

صفحة 7

الوصف

انشطة ألطفال شباب وشابات من سن
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اجللسة  1النشاط 1

أنا مميزة!

الحظي
التغيير

التحدي األول

حملة سريعة:

لعبة لالحتفاء بالصفات والقدرات
المميزة في كل فرد

 15دقيقة

)1

ًا على
اطلبي من الجميع أن يرسمن خطوط
أوراقهم لتقسيم كل ورقة إلى  6أجزاء.

)2

واطلبي من الجميع أن يبذلن ما في وسعهن
لكتابة أو رسم إجابة واحدة على كل جملة
تقرئينها ،حيث تكون كل إجابة في جزء
تكتب
منفصل في الصفحة .واحرصي على أن ُ
األرقام بجوار كل إجابة.

ستحتاجني:

ورقة وقلم لكل شخص

وضحي لهن أن هذه اإلجابات سوف يشاركن بها
مع اآلخرين في المجموعة.

خطوة نحو الفعل:

تتعلم المشارِكات االحتفاء بأنفسهن وتقدير ذواتهن
كما هي ،وإدراك أهمية االختالفات بين الناس ،في
الظاهر والباطن.

ما عليك فعله:

على مدار الجلسات القادمة ،سوف
وضحي لهن أن
دا .وباعتبارنا من
نؤدي بعض األنشطة الخاصة جً
المرشدات وفتيات الكشافة ،فقد تعهدنا على إحداث
الفرق في العالم الذي نعيش فيه .واألنشطة التي
سنؤديها سوف تحدث الفرق عن طريق مساعدة الناس في
مجتمعنا المحلي لكي يشعروا بالثقة والسعادة.

في هذه الجلسة ،سوف نبدأ بالتفكير في أنفسنا وفي
ة واستثنائيً
ة
األسباب التي تجعل كل واحدة منا مميزً
فقط كما نحن!

صفحة 8

2

ما الذي أحب تناوله؟

3

ما الذي استمتع بفعله خارج
المنزل؟

4

كيف أبدو؟

5

من أحب اللعب معه؟

(مثل الرسم)
(مثل الموز)

(مثل الجري)

من األمور التي تمنع العديد من الناس من الشعور
بالثقة في أنفسهم هو أنهم يقلقون بشأن مظهرهم،
وهذا يعني أنهم ال يشعرون بالقدرة على فعل الكثير
من األشياء ،مثل زيارة األصدقاء ورفع أيديهم في
الفصل .فقط لنتخيل الفرق الذي يظهر في العالم لو
شعر الجميع بالحرية ليصبحوا أنفسهم دون قلق!
ولذلك ،سنتعلم المزيد عن أسباب حدوث هذه المشكلة
ولماذا تجعل الناس يعيشون بطريقة مختلفة ،ثم
سنفكر في التغييرات المطلوبة في مجتمعنا المحلي
إلحداث الفرق .وسنفكر في هؤالء الذين بمقدورهم
المساعدة في إحداث التغيير ،ثم سنضع مشروع للعمل،
وذلك لنصنع التغيير الخاص بنا ونخبر الجميع بما
يجب أن يفعله مجتمعنا لمساعدة الناس في أن يصبحوا
أكثر ثقة وسعادة.

1

أنا بارعة في ماذا؟

6

(مثل شعر بني طويل ومموج
وعينان خضراوان)

(مثل فاطمة)

ما لعبتي المفضلة؟

(مثل الغميضة)

)3

اقطعي الورق لتفصلي اإلجابات الستة عن
بعضها.

)4

تقسم المجموعة إلى  6مجموعات صغيرة.
ُ
اطلبي من كل مجموعة أن يظهرن أوراقهن وأن
ينظر بعضهن إلى إجابات البعض حتى يحفظن
إجابات مجموعتهن.
انشطة ألطفال شباب وشابات من سن
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أنا مميزة!
)5

 15دقيقة

ءا بالجملة
تبدأ أحد المجموعات اللعبة .بدً
األولى ،على المجموعة أن تتذكر إجابة
إحدى أعضاءها .مثال :أنا بارعة في ماذا؟
الرسم!
التحدي للمجموعات الصغيرة األخرى هو أن
ينظرن إلى إجاباتهن على السؤال األول،
ويبحثن عن إجابة مختلفة عن إجابة
أول
المجموعة األولي ،ثم يتسابقن لتسليمها
ً
إلى القائدة التي تقف على مسافة منهن.
أول تفوز
والمجموعة التي تصل إلى القائدة
ً
بنقطة!

)7

عندما تنتهي اللعبة ،هنئي الفريق الحائز
على أكثر النقاط .اطلبي من الجميع أن
يضعن كل األوراق على األرض متفرقً
ة حتى
ينظرن إليها.

ناقشي:

• هل لدى أحد نفس اإلجابة التي لدى شخص آخر؟
• هل كان هناك العديد من االختالفات بين
الجميع؟
• هل تظنين أن االختالفات أمر جيد؟ فعلى سبيل
المثال ،يختلف جميع الناس في مظهرهم،
ولديهم مهارات واهتمامات مختلفة.

نصيحة:

يمكنك أن تزيدي من التحدي
من
خالل وضع عوائق في المسار أو
تأ
دية
أن
شطة
بد
نية
أ
خرى
في طريقهن.

• كيف سيبدو العالم في رأيك لو أصبح الجميع
ما؟ (ممل؟ ال توجد به أفكار
متشابهين تماً
جديدة كما في السابق؟)
ًا مميزون واستثنائيون! فلنصيح
نحن جميع
ًا في وقت واحد
جميع

)6

كرري األمر نفسه لجميع الجمل .وإن كان
لديك وقت ،يمكنك أداء اللعبة مرتين على
التوالي!

با

رلا

مس

سح
لا ي

ءانغلا يف

صفحة 9

ف

ريوصتلا يف

يف

أنا
مميزة!
في الكتابة

اجللسة  1النشاط 2

قائمة األمیرة

 15دقيقة

حملة سريعة:

في مجموعات صغ
يرة ،ترسم المشار
ِكات
شخصية أميرة مش
هورة (أو أمير أو
أحد أبطال أفالم
الحركة) ،ثم يحددن
السمات المشتركة
حتى يمكن التعرف
ع
لى المنظور الضيق
للجمال الذي يدعو
إل
يه مجتمعهن عادة
ً.

نصيحة للتعليم املختلط:

إذا كنت تعملين مع األوالد أيضًا ،فينصح
باتباع تعليمات النشاط ،ولكن أنشئي قائمة
إضافية منفصلة عن صورة األمير أو بطل أفالم
الحركة ذي "المظهر المثالي".

ستحتاجني:

أدوات رسم ،صف
حة ورق كبيرة لكل
مجموعة صغيرة و
صفحة واحدة إضافية
والمطبوع .1

خطوة نحو الفعل:

أن تدرك المشارِكات أن هناك تعريف محدود للجمال
ُيقدم في مجتمعهن.

)1

ِكات في مجموعات صغيرة ذات
نظمي المشار
أعمار متنوعة .أعطي كل مجموعة قطعة ورق
كبيرة وأدوات رسم.

)2

واطلبي من كل مجموعة اختيار شخصية أميرة
شهيرة من القصص الخيالية التي يعرفنها،
واتركي لهن بضع دقائق ليرسمن صورة توضح
مظهر الشخصية .وشجعي أعضاء المجموعة على
مناقشة السمات المحددة لمظهر الشخصية
(مثل الشعر الطويل والعيون الزرقاء)
أثناء الرسم .وركزي على شكل الشخصية
بدل من مالبسها.
ومالمحها
ً

)3

اجمعي المجموعات في دائرة واحدة وضعي
جميع الرسومات في الوسط .

)4

اكتبي في أعلى صفحة أخرى من الورق
"األميرة ذات المظهر المثالي".

ما عليك فعله:
مالحظة مهمة:

• هذا النشاط مقتبس من حزمة أنشطة برنامج
ُضع لمساعدة
" حرة ألكون أنا" .فقد و
ِكات على تحديد التعريف الضيق
المشار
المحدود للجمال في مجتمعاتهن .وإذا
كانت فتياتك قد نفذن برنامج " حرة ألكون
أنا"" ،فيمكنك تخطي هذا النشاط ،ولكن من
المستحسن أن تناقشي األسئلة الموجودة في
نهاية هذا النشاط لتذكير الجميع بالقضية.
تستخدم صورة "األميرة" من
• في هذا النشاطُ ،
ِكات على
القصص الخيالية لمساعدة المشار
تحديد التعريف الضيق المحدود للجمال في
ِكات
مجتمعاتهن .وربما لم تتعرض المشار
األصغر في السن للكثير من وسائل اإلعالم،
ولذلك ،سيركز النشاط عامً
ة على الفكرة
القائلة بإن الفتيات عليهن أن يظهرن
بمظهر معين حتى يصبحن جميالت ،وسيركز
ًا على أن هذه الفكرة ليست صحيحة.
أيض
فيتعمد النشاط أال يتوغل في هذا المفهوم
بالتفصيل ،أو يستغرق الكثير من الوقت في
تحليل سمات الفتاة ذات "المظهر المثالي".

صفحة 10

انظرن إلى كل هذه الرسومات الرائعة! في
رأيكن ،هل كل األميرات يتشابهن في سمات
مظهرهن؟ فلننظر إلى أوجه التشابه التي
يمكننا أن نتعرف عليها.
إذا لم تستطع المجموعة التعرف على أوجه
التشابه ،ساعديهن بأسئلة مثل" :هل هن
طويالت أم قصيرات؟" ،و"كيف تبدو أجسامهن؟"
وعندما تنتهي المجموعة من إنشاء القائمة،
اقرئي السمات عليهن.

انشطة ألطفال شباب وشابات من سن
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قائمة األمیرة
ًا ،األميرة ذات "المظهر المثالي"
حسن
لديها( ...اقرئي كل السمات من القائمة
بصوت عال).
تناقشن في األسئلة التالية ،وشجعي
ِكات على الصياح باإلجابات:
المشار

 )5اسألي بعد ذلك

 15دقيقة

األميرة ذات
املظهر املثالي؟
شعر طويل
عيون زرقاء
...

ًا مدى التشابه بين مظهر كل هؤالء
• أليس غريب
األميرات؟ (نعم!)
• أين نرى مظهر األميرات هذا؟ (وسائل اإلعالم،
والتلفزيون ،واأللعاب ،والمشاهير ،إلخ)
• في العالم الواقعي ،هل تملك جميع الفتيات
كل هذه السمات؟" (ال)
قد نشعر في بعض األحيان كما لو أن العالم
حولنا يخبرنا بأن هناك مظهر واحد فقط
لنبدو جميالت ،وأن علينا أن نبدو بالمظهر
نفسه .وعندما تظهر أمامنا األميرات في
األفالم والتلفزيون بمظهر معين ،فإن هذا
أحد الطرق التي نتلقى بها المضمون بأن
على الفتيات والنساء أن يظهرن بنفس
المظهر.

• إذن في رأيكن ،هل هناك طريقة واحدة لنبدو
جميالت؟ (ال)
ًا أن
أنتن على حق .فبالفعل ،يقال لنا كثير
هناك طريقة واحدة لنبدو جميالت .والقائمة
يعرض علينا
التي كتبنها تصف المظهر الذي ُ
ًا في مجتمعنا .ولكنا ليست صحيحً
ة،
كثير
فهناك طرق عديدة لنبدو جميالت .فال يوجد
شيء يدعى "المظهر المثالي"!
اشطبي على العنوان "مظهر األميرة المثالي" الذي
كتبتيه في أعلى القائمة.
نحن ندرك أنه ال توجد طريقة واحدة لنبدو
ًا نبدو جميالت ،حتى
جميالت ،ألننا جميع
في هذه المجموعة ،وسنرى ذلك بوضوح إذا
سافرنا حول العالم.
في نهاية هذا النشاط ،تخلصي من رسومات األميرة.
ًا غير واقعي يفرضه علينا المجتمع،
فهي تمثل مظهر
ولذلك ال يجب أن ُتعرض خارج سياق هذا النشاط.

صفحة 11

نصائح:
• إذا كانت مجموعتك تواجه صعوبة في
الرسم ،وزعي عليهن الصور من
صفحة  1لمساعدتهن.
• بينما ترسم المجموعات ،ساعديهن
باألسئلة حتى يستطعن إظهار السمات
التي يرغبن في التعبير عنها في
رسوماتهن ،مثل" :ما طولها؟" ،أو "ما
حجم عينيها؟" ،أو "ما شكل جسمها؟"
وشجعيهن على وضع مسمى للسمات إن شئن.
• عند إنشاء قائمة السمات المشتركة،
شجعي المجموعة على التركيز في السمات
البدنية واستخدام األسئلة لمساعدتهن
إيجاد سمات محددة ،مثل "أعينهن تبدو
متشابهة"" ...كيف ذلك؟ هل أعينهن
كبيرة أم صغيرة؟"

انشطة ألطفال شباب وشابات من سن
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یوم في احلیاة

 20دقيقة

شجعيهن على التفكير في مصدر هذه الفكرة،
مثل :األصدقاء ،والتلفزيون ،والمجالت،
واإلنترنت ،وإلى آخره.

حملة سريعة:

شا
ركي في قصة تفاعلية ممتعة

ستحتاجني:

مطبوع القصة 2

)2

واآلن ،شاركي في قصة ممتعة ،وهي "يوم في
حياة البومة إيمي"!
سوف تبين هذه القصة للمجموعة أن هذه
المضامين السلبية عن المظهر موجودة حولنا
طوال الوقت ،وساعديهن على اإلدراك والشعور
ًا.
بأن هذا األمر ليس طبيعي

خطوة نحو الفعل:

التعرف على منشأ الضغوط التي تدفع للظهور بمظهر
معين وإلى أي مدى يشعر الناس بها .والبدء في
التشكيك في المضامين التي تدفعنا لتغيير مظهرنا.

ما عليك فعله:
)1

وضحي لهن أن:
سبق لنا أن تحدثنا عن الصور والقصص التي
نراها ونسمعها والتي تجعلنا نشعر كما لو
أن هناك طريقة واحدة لنبدو جميالت .ولكننا
ًا نعلم
ًا!! فنحن جميع
نعرف أن هذا ليس صحيح
أهمية الشعور بالفخر بأنفسنا ،وأن نتقبل
ًا ،وأن كلنا جميالت على طريقتنا
اآلخرين أيض
الخاصة.
دا من قبل يقول إنه يتمنى أن
هل سمعتن أحً
يبدو بمظهر مختلف عن مظهره الطبيعي؟

(ربما يرفع العديد من األطفال أيديهن.
أكدي أن هذا األمر شائع ،ولكن ال تبدئي
حوار عما يردن تغييره ،او استمري في
النشاط)
لقد تحدثنا عن األميرات/األمراء/أبطال
الحركة الذين يتشابهون في المظهر.
وتحدثنا عن أن هذا قد يجعلنا نشعر كما
لو أن هناك طريقة واحدة لنبدو جميالت .في
رأيكن ،ما الذي يراه الناس ويسمعونه في
حياتهم اليومية والذي يجعلهم يظنون أن
عليهم تغيير مظهرهم ليتصفوا بالجمال؟

صفحة 12

نصيحة:

يمكن اختيار حيوان آخر في هذه
القصة إن شئت ،وربما تفضلين استخدام
حيوان شائع في بلدك .ستحتاجين فقط إلى
تغيير القصة قليًل واستخدام صوت حيوان
مختلف.

شاركي في القصة:

في أي وقت عندما تسمع أو ترى إيمي أي رسائل أو
مضامين توحي بأن على البوم أن يغير من مظهره،
يجب أن تقفي وتحركي جناحيك وتصدري صوت مثل بومة
غاضبة .وتدربي على صوت البومة قبل أن تبدئي!

انشطة ألطفال شباب وشابات من سن
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یوم في احلیاة

 20دقيقة

من أين سمعت أو رأت إيمي هذه المضامين
بشأن المظهر والجمال طوال يومها؟
ج:
من الراديو ،ومن الصور غير الحقيقية،
وشعارات اإلعالنات ،واألصدقاء ،وسائل
التواصل االجتماعي
ًا يمكن أن تسمع إيمي هذه
من أين أيض
المضامين؟
أفكار:
التلفزيون ،واألفالم ،والعائلة ،والمجالت،
ومتاجر األزياء ،ووسائل التواصل االجتماعي،
واإلنترنت

نصيحة:

إذا أردت إضافة المزيد من
الدراما والحركة في هذه القصة ،يمكنك صنع
عرائس ،بل يمكن تمثيل أجزاء مختلفة من
القصة في مجموعات.

هل تتفقين مع إيمي ،أن العالم سيكون أفضل
إذا شعر الجميع بالحرية ليصبحوا أنفسهم
دون القلق بشأن مظهرهم؟
ًا على قول
شجعيهن جميع

نعم!

 )2ناقشي:

دا مناقشة هذه األسئلة بعد
(من المهم جً
انتهاء القصة)
كم عدد المرات التي أطلقت صوت البومة؟

ج:
 4مرات
لقد سمعت إيمي كل هذه األشياء في يوم واحد.
ويسمع الكثير منا مضامين مثل هذه كل يوم.
كيف يشعر بعض الناس حيال هذا األمر؟
ج:
يشعرون بالقلق ،والحزن ،والرغبة في تغيير
مظهرهم ،وتدني الثقة ،وال يدركون أنهم رائعون
كما هم ،وال يرغبون في الخروج واالستمتاع
بوقتهم

صفحة 13
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قصة مختلفة!

 30دقيقة

حملة سريعة:

با
ستخدام المهارات اإلبداعية
وا
لتم
ثيل
ية،
م
ثلي
تفا
صيل في القصة
كان
من
الم
مكن
أن
ت
حدث بطريقة
مختل
فة ،وفكري في التغيير الذي
سيحدث للناس في القصة.

ستحتاجني:

قصة مختلفة!

اطلبي من كل مجموعة
أن يؤدين مسرحيتهن
الصغيرة لباقي المجموعة
الكبيرة ،وأن يشرحن
بإيجاز ما هو مختلف في
قصتهن وما رأته إيمي أو
سمعته.

ال توجد م
واد مطلوبة ،ولكن قد تقررين
ارتداء م
البس
تنك
رية وصنع ديكورات
لمسرحي
اتك
ال
صغي
رة.

خطوة نحو الفعل:

التفكير في التغييرات البسيطة التي يمكن أن تحدث
لو كان الناس ال يقلقون حيال مظهرهم ،والفرق الذي
يمكن أن يؤدي إليه ذلك.

ما عليك فعله:

في أثناء قصة "يوم في الحياة" ،سمعنا أصوات
الحيوانات أربع مرات ،فقد كانت هناك أربعة أمور
رأتها إيمي أو سمعتها في أثناء يومها والتي كان
من الممكن أن تجعل إيمي تظن أن الظهور بمظهر معين
هو الطريقة الوحدة لتصبح جميلة.

)1

قسمي المجموعة إلى أربع مجموعات صغيرة
على األقل ،وأعطي كل مجموعة أحد المواقف
التي مرت بها إيمي .وإذا كان لديك مجموعة
كبيرة ،يمكنك أن تكلفي أكثر من مجموعة
بالموقف نفسه.

)2

ٍ لكل مجموعة أن يفكرن في سيناريو
قدمي تحد
مختلف كان من الممكن أن يحدث في كل
موقف ،ثم يألفن مسرحية صغيرة لتمثيل
الموقف الجديد .وهناك بعض األفكار باألسفل
لتساعدك! ستحتاجين ألحد البالغين أو فتاة
أكبر في السن مع كل مجموعة لتساعدك في
األفكار ،ولكن شجعي المجموعة بقدر اإلمكان
على إيجاد األفكار بأنفسهن.

صفحة 14

1

أوًل:

الموقف عندما علق مذيعا
الراديو على مظهر الرئيسة.

هذه مشكلة ألن المذيعين حكما على الرئيسة بمظهرها
فقط وليس بالقرارات التي تتخذها في إدارة البلد.
ًا؟ أفكار
كيف يمكن لهذا الموقف أن يكون مختلف
للمسرحية الصغيرة:
• قد يتلقى برنامج الراديو مداخلً
ة
تليفونيً
ة ،ويقول المتصل للمذيعين
أنهما أخطئا عندما اكتفيا بمناقشة مظهر
ًا في
الرئيسة ،ثم قد يدور بينهم حوار
الراديو بشأن هذا األمر.
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قصة مختلفة!
2

ثانيًا:

لوحة
اإلعالنات

هذه مشكلة ألنها تجعل الناس يشعرون بمزيد من القلق
بشأن مظهرهم عندما يذهبون في عطلة ،بدًل من أن
يستمتعوا بوقتهم مع األصدقاء والعائلة.
ًا؟ أفكار
كيف يمكن لهذا الموقف أن يكون مختلف
للمسرحية الصغيرة:
دا يجعل
• قد يكون اإلعالن عن منتج إيجابي جً
ًا ،فقد يكون -على
قضاء العطلة أكثر إمتاع
ًا عن كاميرا حيث يظهر
سبيل المثال -إعالن
الجميع على صورتهم الحقيقية ويبدو عليهم
ًا عن
االستمتاع بوقتهم في الصور ،أو إعالن
ماركة تجارية لمالبس سباحة حيث يظهر الناس
وهم يرتدونها في العطلة ويسبحون بها،
وليس فقط يستعرضون مظهرهم بها!

ثالثًا:

3

ة يعتبرون
أصبح الجميع فجأً
ًا ويريدون مصادقته
أولي رائع
بسبب مظهره الجديد.

هذه مشكلة ألن -في الواقع -طبيعة الناس أهم بكثير
من مظهرهم عند اختيار األصدقاء ،فال يجب إهمال
الناس واستبعادهم بسبب مظهرهم المختلف.
كيف يمكن لهذا الموقف أن يكون مختلف
ًا؟ أفكار
للمسرحية الصغيرة:
• يمكن ألصدقاء أولي في المدرسة أن يعاملوه
بلطف واحترام في كل األوقات ،وذلك حتى ال
يشعر بالحاجة لتغيير مظهره من أجل أن
يندمج مع اآلخرين .ويمكن للمسرحية أن تدور
حول "يوم قصير في حياة أولي" ،وأن تشتمل
على :أولي يتلقى المديح على شيء رائع
فعله ،ويطلب منه اآلخرون أن يلعب معهم وأن
يجلسوا معه على طاولة الغداء.

 30دقيقة

4

ًا:
رابع

صورة الحفلة على الهاتف
المحمول

هذه مشكلة ألن الصديقتين تفكران أكثر في مظهرهما
بدًل من االستمتاع بوقتهما مع أصدقائهما .وقد
تشعران بالمزيد من القلق عند الذهاب إلى حفلة في
مرة قادمة ،ويشعران بالضغط بشأن مظهرهما.
ًا؟ أفكار
كيف يمكن لهذا الموقف أن تكون مختلف
للمسرحية الصغيرة:
• تظهر الصديقتان وهما تستمتعان بوقتهما
بالتقاط الصور في الحفلة ،وفي اليوم
التالي في المدرسة ،تظهر صورهما
ألصدقائهما ويتحدثان عن الوقت الرائع
قضتاه وعن الموسيقى التي رقصا عليها
واألشخاص الذين كانوا هناك ،إلى آخره.
• ويمكن أن نجعل إحدى الصديقتين تقلق بشأن
صورتهما ،بينما تذكرها الصديقة األخرى
بمدى سعادتهما في الصورة وبالوقت الرائع
الذي قضتاه وبجمال مظهرهما في الصورة.

 )3مناقشة سريعة فيما بعد:
• هل تظنين أن الناس في
هذه المواقف يشعرون
بالمزيد من الثقة في
أنفسهم؟

• كيف يؤثر ذلك في شعور الناس في رأيك؟
ً ،ويرغبون في ممارسة
(يجعلهم أكثر سعادة
األنشطة مثل قضاء العطلة والذهاب إلى
الحفالت ويرغبون في أن يصبحوا قادة،
ًا ،ويصبحون أصدقاء أفضل
ويجعلهم أقل قلق
لآلخرين)...
• هل من الصحيح أن نحتاج إلى الظهور مثل
األميرات/أبطال الحركة/األمراء لكي نشعر
بجمال أنفسنا؟ (ال!)
• هل تظنين أن هناك الكثير من الناس في
ًا؟ (ال!) هل
العالم يدركون أن هذا ليس صحيح
تظنين أننا يجب أن نخبرهم بذلك؟ (نعم!)

صفحة 15
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عالم أكون فيه حرة ألكون أنا
حملة سريعة:

نلعب هذه
اللعبة لنتخيل عالم يشعر
فيه الج
ميع
ب
الح
رية ليصبحوا أنفسهم

ستحتاجني:

نسخ
من المطبوع  1تجزء إلى قطع
مفص
لة،
ما
ي
كفي لبيان أو عبارة
واحدة لكل شخص

 05دقيقة

ة باسم "سلطة الفواكه" .اطلبي
سنلعب لعبة تعرف عادً
من أحد المشارِكات أن تبدأ بقراءة عبارتها .وإذا
كان لدى أحد آخر العبارة نفسها ،فعليها أن تجري
حول الدائرة وتحاول أال تكون آخر شخص يصل إلى
مكانه! ثم تقرأ المشارِكة التالية عبارتها ،وهكذا
.
إذا أرادت القائدة أن تجعل الجميع يجري في الوقت
ًا ليكون
نفسه ،فتصيح "في عالمي سيصبح كل شخص حر
أنا !" ثم يصيح الجميع "حرة ألكون أنا!" ،ثم
يركضن حول الدائرة ليعود الجميع إلى مكانه.

خطوات نحو الفعل:

نصيحة للمجموعات
التعليمية املختلطة:

تفكر المشارِكات في الغايات النهائية التي يرغبن
في أن يحققها العالم وأن يشعر باإللهام التخاذ
اإلجراءات إلحداث هذا التغيير.

في العبارات ،غيّري كلمة "فتيات" إلى
"فتيان" أو "أطفال" أو "أشخاص" إذا كنت
تفضلين.

ما عليك فعله:

هل تريدين فعل شيء إلحداث الفرق ،ومساعدة الناس
على الشعور بالحرية ليصبحوا أنفسهم وأال يقلقوا
بشأن مظهرهم؟ (اإلجابة :نعم!!)

المطبوع  3أو انسخيها ،وجزئيه
اطبعي نسخ من
إلى قطع مفصلة ،يجب أن يكون هناك ما يكفي من
العبارات حتى يكون لكل شخص في المجموعة عبارة
واحدة .واحرصي أن يكون لمشارِكتين على األقل
العبارة نفسها .واستخدمي عبارات أقل إذا كان
لديك مجموعة أصغر في العدد.

لختام هذه الجلسة ،يمكنك أن تقولي:
في الجلسة القادمة ،سوف نضع مشروع العمل الخاص
بنا حتى نساعد على إنشاء عالم يكون فيه الجميع
ًا ليصبح نفسه ،حيث ال يقلق الناس من مظهرهم
حر
ويشعرون بالمزيد من الثقة والحرية ليكونوا على
طبيعتهم.

اطلبي من الجميع الوقوف في دائرة .واخلطي
العبارات ووزعيها عليهن.
 ...س
وف تشعر
الفتيات
بالمزيد
م
ن
ا
ل
ث
قة
للوقو
ف والتح
تقضي
دث أمام
 .سوف
الوقت
..
اآلخرين
يد من
المز
قائهن
فتيات
ع أصد
ال
متع م
الم

تعامل
سوف ُ
سه من
...
در نف
بالق
هناك
ات
يكون
الفتي ة ولن
ا
لمساو
ايقات
ا
مض
تسلطًا
أو
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ما املشكلة؟

خططي
للتغيير

التحدي الثاني

حملة سريعة:

ريب على مسرحيات قصيرة عن
التد
التي يمكن أن يؤدي إليها
المشكالت
الثقة الجسدية وتأديتها،
تدني
واالقتراع الختيار غايتك

 30دقيقة

• عالم أكون فيه حرة ألصبح نفسي :فكرنا على
نطاق واسع! فكيف سيبدو العالم إذا لم
يشعر الناس بالقلق من مظهرهم؟

ستحتاجني:

المطبوع  - 2نسخة واحدة

خطوات نحو الفعل:

فهم األسباب التي تجعل تدني الثقة الجسدية مشكلً
ة،
واالتفاق على مشكلة واحدة ستساعدين على حلها من
خالل مشروع العمل الخاص بك.

ما عليك فعله:

قبل البدء ،اطلبي من الجميع أن يذكرنك بما فعلنه
في الجلسة السابقة ،والدروس المستفادة من ذلك.
وإليك تذكرة لمساعدتك:
• أنا مميزة :لعبنا لعبة لنحتفي بسماتنا
المميزة ،في الظاهر والباطن
• قائمة األميرة/األمير/بطل الحركة :رسمنا
أميرات/أمراء/أبطال حركة ،وأدركنا أنهم
ًا لديهم سمات متشابهة .ولكن تعلمنا
جميع
أنه ال توجد طريقة واحدة لنتصف بالجمال!
• يوم في الحياة :شاركنا في قصة "إيمي
البومة" ،ورأينا أنها تتلقى الكثير من
المضامين من األصدقاء والعائلة واإلعالم
واإلعالنات ،والتي تحثها على أن تظهر بصورة
معينة حتى تبدو جميلة وتنضم إلى اآلخرين.
وتناقشنا أن هذه المضامين تصيب الناس
بالقلق وتجعلهم أقل ثقً
ة ،وأدركنا أنها
ليست صحيحً
ة!
ّلنا صيغ مختلفة من قصة
• قصة مختلفة :مث
وبدل من أن نجعل الشخصيات تشعر
إيمي،
ً
بالقلق بسبب مظهرهم ،جعلناهم يشعرون
بالدعم واالحترام لكونهم على طبيعتهم،
وزدنا من فرص شعورهم بالثقة واالستعداد
للمشاركة وتجربة أمور جديدة.

صفحة 17

يشعر الناس بأن عليهم أن يظهروا
وضحي لهن أن:
مثل األميرات أو األمراء الذين رسمناهم لكي يتصفوا
بالجمال .وفي جلستي التخطيط للتغير التاليتين،
ستساعدنا أنشطتنا على فهم المزيد عن األسباب التي
تجعل من ذلك مشكلً
ة لهؤالء الناس .سنبدأ في التفكير
في مشروع العمل الخاص بنا ،وما المشكلة التي نريد
حلها .وسنفكر في الناس الذين يمكنهم مساعدتنا!

العبي لعبة التخمني هذه:
)1

تقسم المجموعة إلى  7مجموعات صغيرة أو
ُ
إلى أزواج( .وإذا لم يكن لديك العدد
الكافي من األفراد ،فيمكنك اختيار أي
المشكالت المطلوب تمثيلها)
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ما املشكلة؟
)2

 30دقيقة

ة مختلفً
أعطي كل مجموعة مشكلً
ة من القائمة
المطبوع  .4وال تدعي كل
الموجودة في
مجموعة ترى المشكلة التي لدي المجموعات
األخرى .اتركي بضع دقائق حتى تتدرب
المجموعات على تمثيل المشكلة ،أو رسمها
أو تمثيلها دون كالم إن شئن.

أفكار:
• ألن هذه المضامين تستمر في إخبار الناس
بأن عليهم أن يبدو مثل األميرات واألمراء
أو عارضي األزياء أو نجوم التلفزيون

نصيحة:

• وتجعلهم يظنون أن ليس بإمكانهم أن
يتصفوا بالجمال فقط كما هم

يجب على القائدات أن يقدمن
الدعم لكل مجموعة
أثناء تخطيطهن ،وذلك
قبل أن يظهرن ت
مثيلهن أو رسوماتهن لألخريات.
وإذا أر
دت ،يمكن للقائدات أن يمثلن كل
مشكلة وتقوم ال
مشارِكات بالتخمين .واحرصي أال
يكون التمثيل
عن أشخاص حقيقيين .وإذا فضلت
بعض المشارِكات
أال يمثلن ،فال بأس ،إذ يمكنهن
تولي دور اإلخراج!

)3

اجمعي المجموعة مرة أخرى .واطلبي من كل
مجموعة صغيرة أن يقدمن أداءهن بالترتيب
ِكات .وعلى الجمهور
للجمهور من باقي المشار
أن يخمن المشكلة التي تؤديها المجموعة.
اجعلي فترة التمثيل ال تتجاوز دقيقً
ة أو
دقيقتان لكل مجموعة.
وعند االنتهاء من تخمين جميع المشكالت،
اسألي:

• في رأيكن ،لماذا تسمع الكثير من المضامين
بشأن مظهر الناس -كما في قصة إيمي -من
مصادر مثل اإلعالنات واألصدقاء والعائلة
والتلفزيون والراديو واإلنترنت ،والتي
يمكنها أن تجعل الناس يشعرون بهذه
الطريقة ويفعلون هذه األشياء؟

• وقد يظنون أيضًا أن اآلخرين قد ال يحبونهم
بنفس القدر إذا لم يظهروا مثل األميرات
واألمراء
• تمنع هذه المضامين الناس من معرفة أن
جميعنا مميز وجميل .فال يدرك الناس أنك
لست بحاجة لتغيير أي شيء في مظهرك
الطبيعي.

)4

من المهم أن
مهم  -اشرحي لهن:
ندرك أن هناك العديد من األسباب التي
تجعل الناس يشعرون ويتصرفون مثل الناس
ًا نشعر بالخجل
في مسرحياتنا .فنحن جميع
والقلق في بعض األحيان .وإذا شعر أحدنا
بالحزن أو القلق ألي سبب من األسباب ،أو
يخشى بشأن أمر ما ،فال يجب أن تبقي هذا في
نفسك ،احرصي على التحدث إلى شخص ما تثقين
فيه ،مثل أحد والديك أو معلم أو إحدانا
نحن القائدات.
لقد أدينا هذا النشاط ليساعدنا على
إدراك أن بعض الناس يقلقون بشأن مظهرهم
وال يدركون أنهم مميزون ويتصفون بالجمال
على طبيعتهم ،وذلك قد يسبب لهم المشكالت
وتفوتهم الفرصة لقضاء وقت ممتع وفعل
األشياء المثيرة.
ولذلك ،إذا كان بمقدورنا المساعدة على
إيقاف تلك المضامين مثل تلك التي سمعتها
إيمي ،يمكننا مساعدة المزيد من الناس على
الشعور بالثقة لفعل أمور جديدة والشعور
بالمزيد من السعادة ،إذا تمكننا من فعل
ًا أكثر متعً
ة
ذلك ،سيصبح العالم مكان
ًا!
ة وإبداع
وإثارً

صفحة 18
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ما املشكلة؟

 30دقيقة

 )5اختاري مشكلتك:

• لقد سمعت وتحدث عن سبع مشكالت مختلفة
يمكنها أن تحدث ،وذلك بسبب المضامين التي
تجعل الناس يشعرون بأن عليهم الظهور مثل
األميرات واألمراء الذين رسمتهم ،إذ إن
هذه المضامين تأتي من التلفزيون والمجالت
واألصدقاء والعائلة واإلنترنت واألفالم وغير
ذلك.

بعض الناس...
...يقلقون بشأن
الوقوف والتحدث
أمام اآلخرين

...يشعرون بأن
اآلخرين يهتمون
بمظهرهم أكثر
من مواهبهم
ومهاراتهم

...ال يريدون
قضاء الوقت مع
أصدقائهم

...يقارنون
أنفسهن باآلخرين

...ال يشعرون
بالثقة للخروج
والمشاركة في
الرياضات واأللعاب

...يمدحون
أصدقاءهم لمظهرهم
وليس لكونهم على
طبيعتهم

• واآلن حان الوقت لتحديد أي المشكالت تريدين
ًا من خالل مشروع العمل
أن تصنع فيها فرق
الخاص بك .ويمكنك اختيار أحد المشكالت
المذكورة في هذا النشاط ،أو اختيار مشكلة
أخرى من اقتراح مجموعتك.
ِكات
ًا! ربما عليك أن تشجعي المشار
• أجري تصويت
على يتحدثن أمام الجميع عن المشكلة التي
تثير اهتمامهن قبل البدء في االقتراع ،أو أن
أول.
تقللي من عدد االختيارات
ً
• واآلن ،يمكنك اعتبار هذا غايً
ة لمشروع العمل
المطبوع  5حتى
الخاص بك! اكتبيه على
يراه الجميع ،مثل ما يلي:

...يتعرضون
للمضايقة والتسلط
بسبب مظهرهم

"هدفنا هو ...مساعدة الفتيات على أن يشعرن
بالثقة للخروج والمشاركة في الرياضات واأللعاب".
"هدفنا هو ...المساعدة على الحد من مضايقة
الفتيات والتسلط عليهن بسبب مظهرهن"
تذكري :الغاية هي الرؤية التي تلهمك .فلن
تستطيعين تحقيق غايتك بأكملها ،ولكن إجراءاتك
ستساعد على تقريبنا نحوها

صفحة 19
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عوائق في الطریق!

 30دقيقة

خطوات نحو الفعل:

حملة سريعة:

فهم العوائق التي تمنع الناس من الوصول إلى
غايتك ،واختيار عائق واحد للتركيز عليه في مشروع
العمل الخاص بك.

لعبة جري ومناقشة،
واالقتراع الختيار
قضية واحدة ترغبين
في التركيز عليها

ما عليك فعله:

ستحتاجني:

نرغب أن نجعل المزيد من الناس يدركون أنهم
مميزون ويتصفون بالجمال فقط على طبيعتهم .ونود أن
نساعدك على تحقيق غايتك!
هل تتذكرين قصة إيمي؟ لقد رأت وسمعت العديد من
المضامين التي يمكنها أن تجعل الناس يشعرون
بالقلق بشأن مظهرهم .ونحن نعلم اآلن أنواع
المشاكل التي يمكن أن تحدث للناس بسبب ذلك.

سنلعب اآلن لعبة لنفكر لما يمكن لهذه المضامين أن
تجعل الناس يشعرون بهذه الطريقة ،فستقربنا هذه
ة إلى األمام نحو مشروع العمل الخاص
اللعبة خطوً
بنا!

)1

اطلبي من الجميع أن يقفن في أحد أطراف
غرفة االجتماع .ضعي الالفتة التي صنعتها في
الطرف اآلخر من غرفة االجتماع ،والمكتوب
عليها الغاية التي اتفقتن عليها للتو،
مثل" :هدفنا هو ...مساعدة الفتيات على
أن يشعرن بالثقة للخروج والمشاركة في
الرياضات واأللعاب".
ويمثل
عامً
ة.
ينتقل
الطرف

العبو هذه اللعبة الفتيات/الفتيان
إذ إن الهدف من هذه اللعبة هو
الجميع من أحد أطراف الغرفة إلى
اآلخر.

هل تظنن أن من السهل
اطرحي السؤال:
الوصول إلى غايتنا اآلن؟ نعم! اطلبي من
الجميع أن يركضن إلى الطرف اآلخر ليتأكدن
من ذلك .واآلن اطلبي من الجميع أن يعدن
إلى أماكنهن.

)2

في المرة القادمة سيكون
اشرحي لهن:
لدينا بعض العوائق (حواجز) في الطريق
لنتجاوزها!

نصيحة:

نق
ترح أن تسمي العوائق "حواجز"
بدل
ً
من
ذ
لك.
و
نحن نطلق كلمة
"عوائق" على أي شيء يقف في
الط
ريق
وي
جعل من
الصعب التقدم إلى األمام.

صفحة 20

المطب
وع  - 6نسخة واحدة

• اختاري أحد العوائق من "قائمة العوائق"
أدناه ،واطلبي من إحدى المتطوعات أن
تقف في منتصف غرفة االجتماع ،وتمثل دور
العائق .ويمكنك أن تصنعي الفتة تمسك بها
المتطوعة لتذكر الجميع بنوع العائق الذي
تمثله ،مثل "إعالنات"
• بينما تظل المتطوعة في مكانها ،تحدثي
قليل مع المجموعة عن هذا العائق ،واالسباب
ً
التي تجعله يمنع الفتيات أو الفتيان من
الوصول إلى الغاية التي اخترتنها .وفكري
في األمور التي يفعلها هذا العائق والتي
تجعل الناس يشعرون بالقلق بشأن مظهرهم
(توجد أفكار لكل عائق في األسفل).
• واآلن ،اطلبي من باقي المجموعة أن يركضن
ويحاولن الوصول إلى الغاية في الطرف
اآلخر .وعلى المتطوعة التي تمثل العائق أن
تحاول إمساك من يحاول العبور بجوارها!
ومن تمسك بها تخرج من اللعبة وال تركض مرة
ِكة في المناقشات.
أخرى ،ولكنا تظل مشار

)3

قليل
هل أصبح من الصعب
اطرحي السؤال:
ً
العبور إلى الجهة األخرى في هذه المرة؟
اتركي المتطوعة األولى في مكانها ،واختاري
متطوعً
ً .وافعلي معها كما سبق
ة جديدة
دا من القائمة ،واطلبي
واختاري عائق
ًا جديً
ة أخرى ،وعلى
من المجموعة أن يركضن ومرً
المتطوعات الالتي يمثلن العوائق أن يحاولن
إمساك من يحاول العبور بجوارهن ،ومن يتم
االمساك به تخرج من اللعبة.
استمري في إضافة عوائق جديدة ،وناقشيهن
ًا بشأن كل عائق.
سريع
وبعد كل مرة من الجري ،اطرحي السؤال:
قليل العبور إلى
هل أصبح من الصعب
ً
الجهة األخرى في هذه المرة؟
انشطة ألطفال شباب وشابات من سن
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عند االنتهاء من اللعب آلخر مرة بعد استخدام
ِكات
جميع العوائق ،انظري إلى عدد المشار
الباقيات في اللعبة ،وعدد من خرجن منها.
هل وصل الجميع إلى
واطرحي السؤال:
الغاية؟ هل كان هناك من لم تستطع الوصول
ما ما يحدث في
بسبب العوائق؟ فهذا تماً
الحياة الواقعية! ونحن نريد مساعدة المزيد
من الناس على الوصول إلى الغاية.
ناقشي :لماذا تتمكن هذه العوائق من منع
الناس من الوصول إلى غايتنا؟
إليك هذا المثال لمساعدتك ،إذا كانت
الغاية هي "مساعدة المزيد من الفتيات
على أن يشعرن بالثقة للخروج والمشاركة في
الرياضات واأللعاب" ،فإن العوائق قد تجعل
الفتيات يشعرن:

• بالقلق من أن ينظر الناس إليهن عندما
يمارسن الرياضة
• بعدم الثقة واالستعداد للمشاركة
• بأن أصدقاءهن ال يريدوا اللعب معهن أو قد
ال يختاروهن في الفريق
• ممارسة الرياضة واأللعاب ستجعلك تتعرقين
وتجعل مظهرك غير مرتب! فإذا كانت الفتيات
يرغبن أن يظهرن مثل األميرات طوال الوقت،
فلن يرغبن في اللعب.

 30دقيقة

 )5اختاري عائقك:

ة أخرى! في هذه
• حان الوقت لالقتراع مرً
المرة ،على المجموعة أن تقترعن الختيار
العائق الذي يرغبن في المساعدة على التغلب
عليه من خالل مشروع العمل الخاص بهن.
ِكات أن يتحدثن
ويمكنك أن تطلبي من المشار
أمام الجميع عن أكثر العوائق التي تثير
اهتمامهن ،إن كان لديك الوقت .فكري في
األمور التي تمثل أكبر العوائق التي تحول
دون تحقيق غايتك ،وفي األمور التي قد تسبب
مشكلة معينة في مجتمعك المحلي في رأيك.

نصيحة:

قد تكون بعض العوائق أكثر صلً
ة
بغايتك من العوائق األخرى ،ولذلك يمكن
للقائدات أن يقللن من عدد االختيارات إن
كان ذلك مناسبًا .وُيفضل أيضًا أن تجعليها
دا ،فمثًل إذا كانت ستتحدثين عن
أكثر تحديً
ثقة الفتيات لممارسة الرياضة ،فيمكنك أن
يحدد خيار "اإلعالنات" ليتحول إلى "اإلعالنات
ُ
للمعدات الرياضية".

• اكتبي عائقك على
أسفل الغاية.

المطبوع  6واعرضيه

العائق الذي ترغبين في إزالته هو...
"اإلعالنات تجعل الفتيات يشعرن بالقلق من
مظهرهن"
هدفنا هو " أن تشعر المزيد من الفتيات
بالثقة للخروج والمشاركة في الرياضات
واأللعاب"

صفحة 21
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 30دقيقة

قائمة العوائق:

العوائق المقترحة هي من قصة إيمي مع إضافة بعض األفكار األخرى .وفهي مصادر المضامين التي تسبب تدني
الثقة الجسدية .يرجى استخدام العوائق التي تبدو أكثر صلً
ة بمجتمعك المحلي وبالغاية التي اخترتها
بقدر ما تشائين .ولك الحرية في إضافة أفكارك!

العوائق
ماذا
يفعلون؟

وسائل التواصل
االجتماعي عبر
اإلنترنت
قد يعلق الناس على
صور اآلخرين ،أو
ينشرون صورهم التي
يبدون فيها مثل صور
األميرات/األميرات،
وبذلك يشعر الجميع
ًا
أن عليهم أيض
أن يظهروا بهذا
ًا.
المظهر دائم

صفحة 22

الراديو وبرامج
التلفزيون
يتحدث المذيعون
عن مظهر الناس
وليس عما يجعلهم
يجيدون أعمالهم أو
ما يجعلهم أشخاص
صالحين.

اإلعالنات

في بعض األحيان،
تعلن اإلعالنات عن
بعض األشياء التي
تدعي أنه بمقدورها
أن تجعلكن تظهرن
بمظهر األميرات
أو األمراء الذين
رسمتهن .أو تقتصر
اإلعالنات على
استخدام األميرات
األشخاص األكثر
ها باألميرات أو
شبً
األمراء.

األصدقاء في
املدرسة
قد يتحدثون عن مظهر
الناس ،أو يعاملون
الناس معاملً
ة
مختلفً
ة إذا كان لهم
مظهر مختلف.

مجالت الفتيات/
الفتيان

املالبس في
احملالت

األفالم

ًا
تعرض فقط صور
ها
شب
األكثر
لألشخاص
ً
باألميرات/األمراء،
ويعرضون نصائح بشأن
الطرق التي تغيري
بها مظهرك.

في بعض األحيان،
ُتصنع المالبس فقط
لألشخاص الذين لديهم
حجم جسم وشكل معين،
أو قد تمثل موضً
ة
ال يريد الجميع
اّتباعها.

أبطال األفالم من
الشخصيات التي تبدو
مثل األميرات أو
األمراء فقط.

انشطة ألطفال شباب وشابات من سن
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من لديه القدرة؟

 10دقيقة

حملة سريعة:

لعبة تخمين تفاعلية

ستحتاجني:

ال توجد أدوات مطلوبة

فقوملا

1

خطوات نحو الفعل:

فهم من هم "أصحاب القدرة" وأهمية مطالبتهم
بالتغيير

هناك من يقوم بالتسلط على زمالئه
في المدرسة ويجب إيقاف ذلك .من هو
صاحب القدرة؟

• األطفال

• مدير المدرسة
• اآلباء

ما عليك فعله:
وضحي:

سيفعل مشروع العمل أمرين:

• سنطالب بالتغيير الذي نريد أن نراه

اإلجابة :مدير المدرسة هو صاحب القدرة ،ألن بمقدوره
أن يصنع القرار لتغيير الطريقة التي تتعامل بها
المدرسة مع المتسلطين .أما األطفال واآلباء فيمكنهم
إخبار مدير المدرسة بالمشكلة وطلب التغيير.

• سنخبر اآلخرين عن التغيير الذي نريد أن نراه
ونطلب منهم أن يساعدونا في نشر الخبر
نحن اآلن نعرف الغاية التي نعمل نحوها والعائق
الذي نريد أن نساعد على إزالته( .أشيري إلى
الالفتات التي صنعتها) .واآلن سنحتاج إلى تحديد
األشخاص الذين يمكننا أن نطلب منهم صناعة التغيير
الذي سيساعد على تحقيق ذلك ،وتحديد ما يمكننا
أن نطلبه منهم .سوف نسمي األشخاص الذين يصنعون
القرارات التي تصنع التغيير "أصحاب القدرة" ،وذلك
ألن لديهم القدرة على إحداث الفرق .وسيساعد هذا
النشاط على توضيح من هو صاحب القدرة.

)1

اطلبي من الجميع اختيار وضعية قوة تستخدم
لإلشارة إلى "صاحب القدرة" ،مثل الوقوف
بشموخ مع وضع اليدين على الخصر!

)2

اشرحي لهم أنك ستقرئين مواقف مختلفة
ثم تقرئين ثالثة أنواع من األشخاص .وعلى
ّ من هو "صاحب القدرة"
ِكات أن يخمن
المشار
(الشخص القادر على صناعة قرار يمكنه
تغيير الموقف) ،وعندما يسمعون اسمه عليهم
أن يتخذوا وضع القوة!

صفحة 23

فقوملا

2

بدأت إحدى المجالت في كتابة بعض
الموضوعات عن كيفية تغيير المظهر
بدًل من الموضوعات عن األنواع
المختلفة من الناس .من هو صاحب القدرة الذي
بإمكانه إحداث التغيير؟
• محرر المجلة
• القراء

• األشخاص الذين ينشرون إعالناتهم في المجلة
اإلجابة :محرر المجلة هو من يصنع القرار بشأن
الموضوعات التي تنشرها المجلة .أما القراء
واألشخاص الذين ينشرون إعالناتهم في المجلة فيمكنهم
المطالبة بالتغيير.
انشطة ألطفال شباب وشابات من سن

10-7

تكملة

من لديه القدرة؟

فقوملا

3

 10دقيقة

فقوملا

5

تقرر إحدى شركات اإلعالنات أن نعلن
علن األشياء فقط بطريقة تجعل الناس
يشعرون باالرتياح تجاه أنفسهم
ومظهرهم .من هو صاحب القدرة الذي بإمكانه تقرير
هذا؟

تريد إحدى الحكومات أن تجعل
المدارس تخصص بعض الوقت لجلسات
تهدف لجعل التالميذ يشعرون بالثقة
في أنفسهم وفي مظهرهم .من هو صاحب القدرة الذي
بإمكانه تحقيق ذلك؟

• الناس الذين يرون اإلعالنات

• معلمو المدارس

• األشخاص المبدعون الذين يصنعون اإلعالنات

• األطفال في المدارس

اإلجابة :الرئيس! فهو من بإمكانه اتخاذ القرارات
المهمة بشأن طريقة عمل الشركة .أما الناس الذين
يرون اإلعالنات واألشخاص المبدعون الذين يصنعونها
فبإمكانهم المطالبة بالتغيير.

اإلجابة :وزير التعليم أو أحد أعضاء مجلس الشعب
فبمقدورهم تحديد ما يجب تعليمه في المدارس.
أما المدرسون واألطفال فبإمكانهم إخبار الحكومة
بالتغييرات المطلوبة.

• رئيس شركة اإلعالنات

• وزير التعليم أو أحد أعضاء مجلس الشعب

يمكنك إضافة المزيد من المواقف األكثر صلة
ً
بمجتمعك على المستوى المحلي والعام.

 )3اسألي بعد ذلك:
فقوملا

4

إحدى بيوت األزياء الشهيرة تقرر أن
تصنع المالبس للناس من جميع أحجام
الجسم وأشكاله .من هو صاحب القدرة
الذي بإمكانه إحداث هذا التغيير؟
• مصمم األزياء المسؤول

• األشخاص الذين يصنعون المالبس
• األشخاص الذين يشترون المالبس
اإلجابة :مصمم األزياء ،فهو من بإمكانه اتخاذ قرار
مهم مثل ذلك .أما األشخاص الذين يصنعون المالبس
ويشترونها فيمكنهم المطالبة بالتغيير.

صفحة 24

هل يمكن ألحد منكن أن توضح اآلن من هو صاحب
القدرة؟ هو الشخص المسؤول! هو من لديه
القدرة على صناعة قرار ما يمكنه إحداث
التغيير.
هل الحظت أن هناك أشخاص آخرين بإمكانهم
المطالبة بالتغيير؟ أي شخص بإمكانه
المطالبة بالتغيير .وقد تكون مطالبة
أصحاب القدرة بالتغيير هي الشيء الوحيد
الذي بإمكانه إقناعهم بإحداث التغيير،
ًا مهمون!
ولذلك نحن جميع

انشطة ألطفال شباب وشابات من سن
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اجللسة  2النشاط 4

أصحاب القدرة لدينا
حملة سريعة:

مناقشة جماعية

ستحتاجني:

المطبوع  - 7نسخة واحدة

 20دقيقة

إليك هذا المثال لمساعدتك ،إذا كان
العائق هو "اإلعالنات التي تجعل الفتيات
يشعرن بالقلق بشأن مظهرهن" ،فإن غايتك هي
"مساعدة المزيد من الفتيات على أن يشعرن
بالثقة للخروج والمشاركة في الرياضات
واأللعاب" ،وقد يكون أصحاب القدرة هم:
• رؤساء شركات اإلعالن التي تصنع
اإلعالنات

خطوات نحو الفعل:

االتفاق على أصحاب القدرة الذين ستركزن عليهم في
مشروع العمل الخاص بكن

ما عليك فعله:

النشاط األخير في هذه الجلسة مخصص لالتفاق أي من
أصحاب القدرة ستطالبه مجموعتك بالتغيير.

)1

اجلسن في دائرة ،وضعي الالفتات التي
صنعتنها حتى اآلن في المنتصف حتى يراها
المطبوع  5و)6
الجميع (من

)2

"من هم أصحاب القدرة الذين
اسألي
لديهم قدرة التغلب على العائق الذي
لدينا؟"

• رؤساء شركات المالبس الرياضية التي
تطلب صنع اإلعالنات لمنتجاتهم التي
تجعل الناس يشعرون بالحاجة للظهور
بمظهر معين حتى يتمكنوا من ممارسة
الرياضة
• موظفو الحكومة المسؤولون عن
السماح لإلعالنات أن يراها الجمهور

أما إذا كان العائق هو "مضايقة األطفال
في المدارس وتسلطهم لبعضهم البعض بسبب
مظهرهم" ،فيمكن ألصحاب القدرة أن يكونوا:
• مديري المدارس
• المسؤولين عن التعليم في الحكومة

إذا كان هناك
أكثر من واحد من أصحاب
القدرة الذين بمقدورهم
إحداث الفرق في العائق
واحدا
الذي لديك ،اختاري
ً
فقط تريدين التركيز عليه

صفحة 25
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أصحاب القدرة لدينا
نصيحة:

هذا نشاط صعب على األطفال الصغار ،لذلك
ينبغي للقائدات مساعدتهم في هذا النشاط
من خالل إعطاء االقتراحات .ويمكن للقائدات
استقاء األفكار من المشارِكات أيضًا ،فمن
المفيد أن يكون لديك مصدران لألفكار!

 20دقيقة

• رئيس شركات اإلعالن (يحدد نوع اإلعالنات التي
تنتجها الشركة)
• أحد مسؤولي الحكومة على المستوى المحلي
أو الوطني (يسن القوانين ويحدد كمية
األموال التي تنفقها الحكومة)
• رئيس سلسلة متاجر كبيرة للموضة (يحدد نوع
المالبس التي تبيعها)
• مخرج أفالم (يحدد من يجب أن يمثل في
أفالمهم)

يمكنك األفكار بشأن أصحاب القدرة وفصلها على قطع
دا ،وذلك حتى
ورق منفصلة وعرضها إن كان ذلك مفيً
تري أي من أصحاب القدرة يناسب العائق الذي لديك.
• منتج تلفزيون (يحدد أي من برامج
تقدم)
التلفزيون ُ
• مصمم أزياء (يحدد أي المالبس تنتجها شركة
كبيرة لصناعة األزياء)

صفحة 26

• أحد رؤساء مواقع التواصل االجتماعي (يحدد
تعرض على الموقع أو آلية
نوع األشياء التي ُ
عمل موقع التواصل االجتماعي)
• مدير مدرسة (يحدد ما يحدث في مدرسته)

)3

المطبوع  7لكتابة أصحاب
استخدمي
القدرة الذين حددتهم ،اعرضيها أسفل
الغاية والعائق .واطلبي من المتطوعات أن
ًا بالعائق الذي
يقرأن من أول الغاية ،مرور
ترغبن في التغلب عليه ،حتى أصحاب القدرة
الذين سوف تصلن إليهم.

انشطة ألطفال شباب وشابات من سن
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اجللسة 3

خطة العمل اخلاصة بنا
حملة سريعة:

إقامة م
ناقشات جماعية للتخطيط لخطة
العمل
الخ
اصة
ا
لتي ستنفذنها

ستحتاجني:

المطبوع  8و9

خطوات نحو الفعل:

وضع خطة العمل الخاصة بك

ما عليك فعله:

سنضع اآلن خطة لمشروع العمل الخاص بك!

 45دقيقة
 ساعة واحدةواكتشفنا في قصة إيمي البومة أن الناس
يسمعون مضامين طوال الوقت توحي بأن
دا بما فيه الكفاية .فهذه
مظهرهم ليس جيً
مشكلة كبيرة ألنها تمنع الناس من الشعور
بالحرية ليصبحوا على طبيعتهم ،وتجعلهم
يشعرون بالقلق والحزن.
ثم إننا اتفقنا على غاية نريد تحقيقها من
خالل مشروع العمل الخاص بنا ،وهي ...
واتفقنا على أحد العوائق (الحواجز) الذي
سوف يساعد مشروع العمل الخاص بنا على
التغلب عليه ،وهو ...
ووجدنا من هم لديهم القدرة على إحداث
الفرق ،واتفقنا على صاحب القدرة الذي نرغب
الوصول إليه وطلب التغيير منه ،وهو ...
المطبوعات  5و 6و 7التي تم
اعرضي
كتابتها حتى يراها الجميع.

نصائح:
• قبل بدأ هذه الجلسة ،سيكون
من المفيد القيام ببعض األبحاث لفهم
المزيد عن العائق الذي اخترتنه
وأصحاب القدرة المحددين الذين ترغب
مجموعتك في استهدافهم.
• وستتطلب هذه الجلسة للكثير من
التوجيه من القائدة ،ولكن شجعي
ِكات على التحدث والمشاركة
المشار
بأفكارهن في كل خطوة.
• سيكون هناك الكثير من الجلوس
والتحدث في هذه الجلسة! فلماذا ال
تجربين أحد أنشطة بناء الفريق من
أنشطة الجلسة القادمة (صفحة  )xxأو
لعب أحد األلعاب النشطة المفضلة لدى
مجموعتك للتمهيد للجلسة؟

 )1حتدثي ً
قليل عما أجنزمتوه حتى اآلن.
لقد تحدثنا عن األشياء التي تجعلنا مميزين
وأهمية أن يحظى الجميع باالحترام لكونهم
على طبيعتهم.

صفحة 27

أشخاص ذو سلطة

عائق

هدف

 )2وضع خطة العمل اخلاصة بك

هناك جزآن لإلجراءات التي تنوي التخطيط
لها:

• الوصول إلى صاحب القدرة ومطالبتهم
بالتغيير الذي ترغبين في رؤيته
• إشراك اآلخرين من مجتمعك المحلي ،ولتحصلي
على شارتك ،يجب أن تصل مجموعتك إلى 3
أفراد على األقل من مجتمعك المحلي لكل فرد
من مجموعتك (فعلى سبيل المثال ،إذا كان
عدد مجموعتك  10أشخاص ،فيجب الوصول إلى
ًا على األقل)
 30شخص
ًا لمشروع
المطبوع  8نموذج
يوجد في
العمل متاح لك ،والذي يمكنك اآلن البدء في
إكماله ليساعدك على تحديد ما تريدين عمله
على وجه التحديد في مشروع العمل الخاص بك.
انشطة ألطفال شباب وشابات من سن
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خطة العمل اخلاصة بنا
ًا
• اجمعي المجموعة في دائرة ،وأكملن الخطة مع
ما.
من خالل مناقشة كل جزء كلما استمريتن قدً
وللمساعدة في الحفاظ على سير المناقشة
وللحرص على أن يتحدث كل منكن في دوره،
يمكنك استخدام طريقة لتنظيم المناقشة مثل
طريقة "عصا التحدث" .فقط ستحتاجين إلى أداة
ِكات في
(مثل عصا) يمكن تناقلها بين المشار
المجموعة .وإذا أرادت أحد المشاركات التحدث،
فعليها أن ترفع يدها وال يمكنها أن تتحدث إال
عندما تمسك باألداة في يدها.
يطلب النموذج من مجموعتك االستفادة من
الغايات والعوائق وأصحاب القدرة الذين
اتفقتن عليهم حتى اآلن .وإليك بعض األفكار
لتساعدك في إكمال كل جزء من خطتك:
يهدف هذا الجزء
لتحديد أي من أصحاب
القدرة تتواصلن معه.
ويمكن للقائدات إنشاء
قائمة قصيرة لالختيار
منها .فعلى سبيل المثال ،حددي أسماء المديرين
التنفيذيين للشركات التي تنتج إعالنات ال تشجع على
الثقة الجسدية ،أو ربما أعضاء الحكومة المحلية أو
الوطنية المسؤولين عن التعليم أو األطفال والشباب.

من سنتواصل
معه:

 45دقيقة
 ساعة واحدةفي هذا الجزء ستحتجن
إلى تحديد بدقة ما
ستطالبن به صاحب
القدرة أن يفعله.
وسيساعدكن في ذلك البحث
عن معلومات عن أصحاب القدرة الذين سيساعدونكن.
فكرن في:

التغيير الذي
سوف نطالب به:

• ما وظيفة صاحب القدرة الذي اخترناه ،وما القدرة
التي لديه أو القرارات التي بمقدوره صناعتها؟
• هل هم على استعداد لمساعدة الناس على تحسين
ثقتهم؟ هل فعلوا أي شيء مشابه لهذا من قبل؟
• هل من المحتمل أن ينجحوا في صنع التغيير؟ ما
زال بإمكانكن المطالبة بتغييرات كبيرة ،حتى وإن
لم يكن في ظنكن أن هذا ممكنًا ،فرفع أصواتكن
بالتغيير ما زال بإمكانه إحداث الفرق.
• هل من السهل الوصول إليهم (كما هو الحال في
مدير المدرسة) أو من الصعب الوصول إليهم (كما
هو الحال في محرر مجلة وطنية شهيرة)؟
• هل بإمكانكن التعرف على المزيد بشأنهم؟ ربما
لديهم حسابات في مواقع التواصل االجتماعي أو
تم إجراء لقاء معهم في الصحافة المحلية أو
الوطنية .ما هي اهتماماتهم؟

ﻏﺎﯾﺘﻨﺎ واﻟﻌﺎﺋﻖ
اﻟﺬي ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ
إزاﻟﺘﮫ

ﺻﺎﺣﺐ/أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺪرة
اﻟﺬﯾﻦ ﺳﻨﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﮭﻢ

ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ
اﻟﻤﺤﻠﻲ

صفحة 28
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خطة العمل اخلاصة بنا

 45دقيقة
 -ساعة واحدة

كوني محددة!

حاولي أن تجعلي التغيير الذي
تطالبين به موجز وواضح بقدر اإلمكان،
وذلك حتى يستطيع صاحب القدرة أن يفهم ما
تريدينه بالتحديد .فعلى سبيل المثال،
اطلبي من محرر إحدى المجالت أن يستبدل
قصً
ة عن إحدى الشخصيات الملهمة بإحدى
الم
وضوعات
المعتادة (ويمكنك اقتراح
ا
لموضوع
ا
ألول!) ،أو اطلبي من أحد مديري
ا
لمدارس
أن
يخصص ساعً
ة واحدً
ة كل شهر
في
ا
لمدرسة
لجلسة لبناء الثقة ومكافحة
التسلط.

كيف سيمكننا أن نتواصل
معهم ونطالبهم بالتغيير:

إليك بعض
األفكار بشأن
كيفية التواصل مع أحد صناع القرار:

• اكتبي خطاًبا (أو أرسلي نفس الخطاب موجه من
كل عضو من أعضاء مجموعتك)
ًا
دا إلكتروني
• أرسلي إليهم بريً
• أرسلي تغريدة من على تويتر (يمكن للقادة فعل
ذلك نيابً
ة عن المجموعة)
• سجلي مقطع فيديو وأرسليه من خالل مواقع
التواصل االجتماعي
ة لفعالية
ء معهم  /أرسلي إليهم دعوً
• اطلبي لقاً
ما
ًا
• اتصلي بهم تليفوني
• اصنعي عريضة واجمعي التوقيعات وأرسليها
إليهم
ة نيابً
• اطلبي من أحدهم أن يرسل إليهم رسالً
ة
عنك ،على سبيل المثال ،يمكن ألحد أعضاء
الحكومة أن ينقل رسالتك إلى الحكومة /
البرلمان  /الكونجرس  /مجلس الشعب.

صفحة 29

مجتمعنا احمللي:

لتستحقي شارة
"إجراءات بشأن
الثقة الجسدية"
الخاصة بك ،من المهم
أن تتواصلي مع ثالثة أشخاص على األقل لكل
ِكة ،وذلك لتخبريهم بالتغيير الذي تريدين
مشار
صنعه وتطلبي منهم المساعدة .إشراك األصدقاء
والعائلة وأعضاء المجتمع المحلي سوف يعني أن
رسالتك ستنتشر على نطاق أوسع وأن صاحب القدرة
ميل لإلصغاء إلى ما تطالبين به.
سيكون أكثر
ً
وإليك بعض األفكار عن كيفية الوصول إلى مجتمعك
المحلي:

الفعالية:

ادعي االصدقاء والعائلة وأعضاء
المجتمع المحلي .قدمي الطعام والشراب
ووسائل الترفيه .انشري رسالتك أو اجعليهم
يشاركون في التغيير الذي ترغبين في صنعه
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 مسيرة/تظاهر :

اختاري المكان والزمان
لتجمعي الناس للمسيرة أو التظاهر في مكان
عام للمطالبة بالتغيير الذي تريدينه .حاولي
أن تكوني في مكان سوف يراك منه صناع القرار
ويسمعونك.

اخلطابات  /التواصل مع صناع القرار:

هل تنوين
ارسال الخطابات إلى صناع القرار؟ يمكنك أن
تطلبي من األصدقاء والعائلة أن يفعلوا ذلك
ًا .وكلما زادت الخطابات ،زاد األثر .أو
أيض
يمكنك فعل الشيء نفسه عبر اإلنترنت ،اطلبي
من جميع من تعرفيهم أن يرسلوا "التغريدات"
ًا في الوقت نفسه ،ويمكنك
لصانع القرار جميع
تصوير فيديو لك وأنت تقرئين الخطاب ،ينشره
الجميع.

العرائض:

اطلبي من األصدقاء والعائلة والمجتمع
أن يوقعوا على عريضة تبين أنهم يتفقون مع
ما تطالبين به .حاولي تقديمها لصانع القرار
ًا أو ارسالها بالبريد كما ورد أعاله.
شخصي
انشطة ألطفال شباب وشابات من سن
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خطة العمل اخلاصة بنا
أنشئي حركة:

اعملي مع اآلخرين لصنع نسخة من
األمور التي تمثل العوائق مثل برنامج تلفزيوني
أو مجلة أو إعالن ،على أن تشجع الجميع ألن
يشعروا بالجمال والتميز لكونهم على طبيعتهم.
وانشريها في هيئة 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 اجلسدية:

نظمي جلسات من أنشطة تذوق
الطعام من برنامج "إجراءات بشأن الثقة الجسدية"
أو برنامج "حرة ألصبح نفسي ألكون أنا".

نظمي حتدي:

اطلبي من الناس أن يتعهدوا بفعل شيء
واحد يجعل الناس يشعرون بالمزيد من الثقة في
أنفسهم ويقلل من شعورهم بالقلق بشأن مظهرهم،
فيمكن على -سبيل المثال -مدح الناس لكونهم على
طبيعتهم وليس لمظهرهم.

اصنعي فيلم:

هذه فرصتك لتنشري إلى العالم التغيير
الذي تريدين إحداثه .ويمكنك تنظيم اللقاءات مع
الناس من مجتمعك المحلي ومن مجموعتك ،أو يمكنك
أداء قصة فكاهية أو قصيدة أو رقصة.

التفاعل عبر اإلنترنت

(تقوم به القائدات أو
ًا الالتي تزيد أعمارهن عن
الفتيات األكبر سن
ما) :استخدمي وسائل التواصل االجتماعي
 13عاً
إلشراك الناس في قضيتك .واطلبي من أصدقائك أن
ينشروا المحتوى الخاص بك عبر وسائل التواصل
االجتماعي وينشئوا المحتوى الخاص بهم ويضيفوا
التعليقات ويشاركوا في اإلجراء تطلبينه منهم،
أو اكتفي باستخدام وسائل التواصل االجتماعي
في الترويج لفعالية أو مسيرة ما تريدين منهم
حضورها .أنشئي الهاشتاغ الخاص بك أو استخدمي
[#FreeBeingMeحرة ألصبح نفسي] لربط جهودك
بجهودنا العالمية.

 45دقيقة
 -ساعة واحدة

نصيحة:

إذا كان لديك العديد من
ا
ألفكار ،يمكنك كتابتها واالقتراع
ب
شأن
ها،
و
ذلك
الت
خاذ القرار بشأن ما
يجب فعله.

مهم :للحصول على شارة "إجراءات بشأن
الثقة الجسدية" ،يجب أن تصل إجراءات
مجموعتك إلى  3أشخاص آخرين على األقل لكل
ًا يصل إليهم مجموعة
ِكة( .مثال 03 :شخص
مشار
ِكات)
مكونة من  01مشار
وهذا يعني أنه يجب على الناس أن يشاركوا
بصورة نشطة في إجراءاتك .فعلى سبيل
المثال ،يمكنهم أن يوقعوا على العريضة
ًا مع
التي قدمتها وأن يشاركوا بها أيض
متابعيهم باستخدام التعليقات ليوضحوا
أهمية توقيعهم لهذه العريضة .أو يمكنهم
حضور إحدى الفعاليات التي تنظمينها،
والمشاركة في األنشطة.

 )3اتفقي على املهام التي يجب تنفيذها في
مجموعات صغيرة

• فور االنتهاء من تحديد ما ترغبين عمله،
عليك أن تعرفي أي المهام يجب تنفيذها
لتحقيق غايتك ،واطلبي المتطوعات لكل مهمة
ووزعي هؤالء المتطوعات إلى مجموعات صغيرة.
• واختاري أحد المتطوعات من كل مجموعة
لتصبح قائدة عليها ،باإلضافة إلى أحد
البالغات أو قائدة شابة لتساعدهن.
ًا
المطبوع  9ليكون نموذج
• يمكنك استخدام
يساعد كل مجموعة على تحديد مهامهن .وهناك
المطبوع  9.1ليساعدك.
مثال في

نصيحة:

هذا وقت مناسب للتأكد أن
لديك الوقت والموارد والدعم لتنفيذ ما
خططت له .وال تخافي من أن تغيري خططك!

صفحة 30
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اجللسة 4

أديري
مشروعك

اصنعي
التغيير

التحدي الثالث

تتوقف هذه اخلطوة عليك!

فاآلن ،لقد خططي للمشروع ،ومبقدورك
تنفيذه.

جم المشروع الذي خططت له
ومهما كان ح
تي سيستغرقها ،اتبعي هذه
أو المدة ال
لمساعدتك على الحصول على
النصائح
ئج من مشروعك ومن فريقك
أفضل النتا
الرائع.

 )1كيف حالنا اآلن؟ راقبي مشروعك

ساعدي في أن يجري مشروع العمل الخاص
ًا للخطة .ففي أثناء وقت إدارة
بك وفق
المشروع ،اسألي نفسك األسئلة التالية:

• هل نحن نفعل ما اتفقنا عليه؟ (غيري في
الخطة حسب الحاجة ،ولكن تأكدي من أنكن
تركزن على ما ترغبن في تحقيقه)
ًا للجدول الزمني؟
• هل نعمل وفق
• هل لدينا ما يكفي من المساعدة والدعم
إلنجاز ما خططنا له؟ (ال تستغرقي الكثير من
الوقت)
• هل نحقق ما خططنا إلنجازه؟
• هل خطة العمل على ما يرام؟ هل يمكن
تحسينها؟
يحدث التغيير الذي نريده أو
• هل مشروعنا ُ
يساعد على تحقيقه؟

 )2كيفية التأثير في األفراد

يا كان صاحب القدرة ،ستحتاجين أن
أً
تقنعيهم بطريقة تفكيرك .استخدمي هذه
النصائح للمساعدة!

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

صفحة 31

فترة زمنية مرنة

• أظهري اهتمامك بشخصه وبما يفعله
• أطلبي ما تريدين ووضحيه
• أظهري مدى فهمك لقضية الثقة الجسدية،
وأهمية أن يدرك الفتيات/الفتيات أنهم
مميزون واستثنائيون على طبيعتهم وحسب،
وتذكري أنك أدرى بما تشعر به الفتيات
• امتدحي األعمال الجيدة التي سبق أن قام
بها صاحب القدرة
• أظهري احترامك لوجهة نظر صاحب القدرة
وآرائه
• كوني واضحة فيما تطالبين به

 )3كيفية بناء فريقك

قومي ببناء فريقك! خاصً
ة إذا كان لديك
ًا ويستغرق المزيد
مشروع آخر أكثر طموح
من الوقت ،أو كنت تأخذين إجازة قصيرة
بين تحدياتك ،فمن الجيد أن تجمعي الفريق
دا وتبني فريقك.
مجدً
جربي هذه األلعاب .هذه من حزمة أنشطة
)[ (#TeamGirlفريق الفتيات] الخاصة
بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات
الكشافة )(WAGGGS

نهر
التماسيح

ًا من أجل :نقل فريقك
ستعملن مع
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
ة
مجموعة بعض المربعات الورقية على أن تكون كبيرً
بما فيه الكفاية ليكون بمقدور شخص واحد أن يقف
دا من المربعات يساوي
عليها .أعطي لكل مجموعة عدً
ً :لمجموعة مكونة
 3/1من عدد أعضاء المجموعة (فمثل
من  9أعضاء ،أعطيهن فقط  3مربعات 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؟
انشطة ألطفال شباب وشابات من سن
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أديري مشروعك
قومي
بإنشائه

ًا من أجل :إنشاء نموذج
ستعملن مع
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.

فترة زمنية مرنة

اجلزيرة
املتقلصة

ًا من أجل :أن يبقى
ستعملن مع
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 مساحً
ة
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.

في توازن
أطول
برج

ًا من أجل:
ستعملن مع
إنشاء 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
دا ،مثل الشريط
الحفاظ على البرج صامً
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.

صفحة 32

ًا من أجل:
ستعملن مع
البقاء في وضع منتصب
في دائرة!

اطلبي من الجميع
الوقوف في دائرة على 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
دا لكن يملن بأجسامهم
على األرض جيً
إلى الخلف بأقصى استطاعتهن
ويحافظن على توازنهن باالعتماد
على الدائرة المشبوكة .وعندما
يعتاد الجميع على هذه
الوضعية ،دوري حول الدائرة
ورقمي أعضاء الدائرة برقم
" "1و" "2بالتناوب .واآلن،
اطلبي من كل واحدة رقمها ""1
أن تميل بجسمها إلى منتصف ،ومن كل
واحدة رقمها " "2أن تميل بجسمها إلى
الخارج ،ثم يتبادلن األوضاع .يجب أن
تظل الدائرة متوازنة.

انشطة ألطفال شباب وشابات من سن
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اجللسة 5

شاركي
بالتغيير

شاركي مع
العالم

التحدي الرابع

 40دقيقة

حملة سريعة:

منا
قشة جماعية وألعاب لمراجعة
مشروع العمل

ستحتاجني:

ورق وأقالم

شا ر ك

النتيجة:

لالحتفال بما تم بنجاح أو ما كان يجب أن يتم
دا للمستقبل واالحتفال
بشكل أفضل ،وللتعلم استعداً
بإنجازاتكن

ما عليك فعله:

ًا!! لقد أنجزت مشروعك ،ونأمل أن تكوني
أحسنت صنع
استمتعت طوال الطريق .وعندما تديرين مشروعًا 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.

 )1شاركي مع العالم

تود الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات
الكشافة ) (WAGGGSودوف ) (Doveمن كل من
نفذ برنامج "إجراءات بشأن الثقة الجسدية"
أن يشارك بتجربته معنا .فهناك أمران
نطلبهما منك!

صفحة 33

شاركي بقصة مجموعتك

من خالل موقع "حرة ألكون أنا".
إذ ستُنشر 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
اذهبي إلى وأجيبي عن األسئلة الموجزة وشاركي
بالصور ومقاطع الفيديو
لماذا ال تنشري قصتك عبر وسائل التواصل االجتماعي؟
استخدمي هاشتاغ #FreeBeingMe
انشطة ألطفال شباب وشابات من سن
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شاركي مع العالم
 )2ق ّيمي!
 )1التقييم الكلي

ِكات
ما األمور الذي استمتعت بها المشار
وتلك التي لم يستمتعن بها في خطة العمل
الخاصة بهن؟ جربي هذه األفكار:

دا" في أحد أطراف
أعلى وأسفل :ضعي عالمة "استمتعت جً
الغرفة ،وعالمة "لم استمتع على اإلطالق" في الطرف
المقابل .ثم نادي باألنشطة المختلفة التي قمتن
بها في مشروعكن ،واطلبي من المشارِكات الجري
ًا لشعورهن
والوقوف في أي موضع بين الطرفين وفق
تجاه ذلك النشاط .فعلى سبيل المثال" :كتابة
الخطابات لمدير المدرسة" ،أو "التحدث أمام
األصدقاء واآلباء" ،أو "صنع مقطع الفيديو الخاص
بنا".
عبري عنه :أعطي المشارِكات دقيقً
ة 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.

 )2ماذا حققنا؟

• انظري إلى األشياء الرئيسية التي قررت
فعلها في خطة العمل الخاصة بك.

 40دقيقة
 )3ما اخلطوة التالية؟

ً بشأن كيفية االستمرار في
ناقشوا معا
تشجيع الناس على أن يشعروا بالجمال
والتميز حتى بعد انتهاء مشروعك اآلن.
وإليك بعض األفكار:

• تابعي مع أصحاب القدرة حتى تعرفي ما إذا
كانوا يفعلون ما وعدوا بفعله أم ال
• نظمي أنشطة برنامج “حرة ألكون أنا” مع
ًا ،أو
مجموعة أخرى من الفتيات األصغر عمر
قدمي الدعم لمشروع العمل الخاص بهن
• وافقي على تنفيذ إحدى أنشطة “حرة ألكون
أنا” في كل فصل دراسي
ًا آخر عن
ِكة بأن تخبر شخص
• تتعهد كل مشار
مشروع العمل الخاص بكن وعن التغيير الذي
رغبتن في إحداثه

 )4احتفلي!
مذهل .فإجراءاتك سوف
ًا
لقد أنجزت أمر
ً
ًا أفضل للفتيات
تساعد على جعل العالم مكان
والفتيان حتى يشعروا بالثقة في أن يصبحوا
أنفسهم ويتابعوا أحالمهم .فلماذا ال تنظمين
حفلً
ة لالحتفال؟ ويمكنك دعوة أي شخص قدم
الدعم لمشروعك.

• اطلبي من الجميع الوقوف .ولكل جزء من
الخطة ،اطلبي من الجميع تمديد أيدهن ألعلى
إذا كن يشعرن أنهن قد حققن هذا الجزء ،أو
تمديد أيديهن ناحية األرض إذا شعرن أنهن
لم يحققن هذا الجزء 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.
وتذكري ،ربما لم تستطيعي تحقيق التغيير الذي كنت
ترغبين فيه ،ولكن ربما جعلت الناس يتحدثون في
األمر ،وأثرت اهتمام أصحاب القدرة في المشكلة.
فهذا أمر بالغ األهمية وما زال يعد نجاحًا!
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تكملة

شاركي مع العالم

هل انتهيت؟

ًا ،فقد ساعدت على خلق عالم يشعر فيه
أحسنت صنع
الجميع بأنهم "أحرار ليصبحوا أنفسهم"!
احصلي على شارة "إجراءات
بشأن الثقة الجسدية"
الرائعة ،وهي متاحة في متجر
الجمعية العالمية للمرشدات
أو من جمعيتك الوطنية.

www.wagggs-shop.org

 40دقيقة

استمري في تنمية مهاراتك في املناصرة:
• لقد ساعد عملك في هذا المشروع على تمكين
الفتيات والنساء ،وهذا يمثل الهدف الخامس
من أهداف التنمية المستدامة .وتعرفي
على أهداف التنمية المستدامة والمزيد من
البرامج التي يمكنك المشاركة فيها لتخليص
العالم من الفقر والظلم

www.wagggs.org/en/what-we-do/
sustainable-development-goals-andglobal-action-theme/

• استكشفي حملة "أوقفوا العنف" الخاصة
بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات
الكشافة ) ،(WAGGGSوتعرفي على كيفية
المشاركة

https://www.wagggs.org/en/what-wedo/stop-the-violence/
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املطبوع 1

قائمة األميرة وصاحب القوة اخلارقة
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املطبوع 2

یوم في احلیاة

إميي
هي بومة.

تعيش مع عائلتها في شجرة كبيرة على أطراف المدينة .وتحب قراءة الكتب،
وتستمتع باستكشاف الغابة مع أصدقائها .ولديها عينان برتقاليتان كبيرتان،
بنّية اللون مرقطة.
وأجنحة ُ

في أحد األيام ،استيقظت إيمي في عشا كالعادة،
وقفزت من عشها لتحضر بعض الفطور .وقررت أن تشغل
الراديو لسماع األخبار لتتعرف على ما يحدث في
العالم .كان هناك مذيعين يتحدثان مع بعضهما .قال
أحدهما..." :في المؤتمر الوطني أمس ،كانت ريشات
دا ،فهي لم تظهر
رئيسة البوم تبدو غير مرتبة جً
هووه!
بمظهر جيد على اإلطالق"...

كانت إيمي على وشك أن تجيبها ،ولكن عندئذ أدركت
أن ليس لديها وقت للتحدث ألنها تأخرت عن مدرستها!
عانقت إيمي أمها وهي تودعها ،ثم التقطت حقيبتها
وطارت إلى الخارج.
وبينما تحلق في الهواء ،نظرت إيمي إلى المدينة
أسفلها ،وإلى األشجار واألنهار في األفق .وكانت
ًا لدرجة أنها أوشكت على
تستمتع بالمنظر كثير
االصطدام بلوحة إعالنات ضخمة! ثم صاحت "إييك!!" وهي
تستعيد توازنها.
ونظرت إلى لوحة اإلعالنات الجديدة وقالت "ما هذا؟".
لقد كان عليها صورة كبيرة لبومة تتهيأ للتصوير
على الشاطئ .وبدت البومة التي في الصورة رشيقً
ة
وبراقة العينين وذات ريش ناعم ،إنها لم تبدو
حقيقيً
ة.

ة
لم تستمع إيمي إلى المزيد ألن أمها قد دخلت طائرً
وأطفأت الراديو! وقالت وهي تتذمر" :لماذا علينا
أن نهتم بمظهر الرئيسة؟ أليس من األهم أن نتحدث
عن أقوال الناس وأفعالهم وليس مظهرهم؟"

صفحة 37
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تكملة

یوم في احلیاة
وتحت الصورة ،توجد الفتة تقول" :افقدي الوزن
ًا في أجازتك! جربي حميتنا
ًا رائع
لتملكين مظهر
هووه! فكرت إيمي في
الغذائية الجديدة".
اإلجازة التي قضتها مع عائلتها وفي استكشاف أماكن
جديدة .وتساءلت في نفسها" :لماذا يحتاج أي شخص أن
يغير من مظهره ليستمتع بوقته؟".
كانت إيمي على وشك الوصول إلى مدرستها ،وهبطت إلى
ملعب المدرسة لتحيي أصدقاءها .وسألتهم" :مرحبًا يا
أصدقاء! ماذا يحدث؟" .فقد كان الجميع مجتمعين،
ويتهامسون .قال أحد أصدقاء إيمي" :انظري هناك،
إنه أولي! لم نراه منذ فترة طويلة ،انظري إليه
اآلن! إنه يبدو مثل عارضي األزياء! من كان يظن أن
بمقدوره أن يتغير إلى هذه الدرجة ،فهو كان يبدو
ًا"...
ممًل في الماضي ،لكنه اآلن يبدو رائع

هووه!

دق جرس المدرسة لتبدأ الحصص ،فطار الجميع إلى
فصولهم .سمعت إيمي بومتين كبيرتان يتحدثان سوًيا
بينما مرت بجوارهما .وكانا ينظران إلى هاتفيهما
بقلق شديد .وصاحت إحداهما "كال! انظري إلى هذه
الصورة ،ال أصدق أنهم نشروها على اإلنترنت ،فأنا
أبدو فظيعً
ة! انظري إلى جناحيّ! يا إلهي"..
ة من
هووه! نظرت إيمي إلى الهاتف وتمر طائرً
جوارهما .كان جميع من في الصورة يبدون كما لو
كانوا يستمتعون بوقتهم! تنهدت إيمي وفكرت" :لماذا
ال يدركون أنهم يبدون سعداء ويظهر عليهم الجمال
على طبيعتهم؟"
بعد أن طارت إلى فصلها،
ًا
أخذت إيمي تتخيل عالم
حيث تشعر كل بومة بالثقة
والسعادة بمظهرهم ،وال
يشعروا بالحاجة إلى
التغيير إلرضاء أحد .يا
له من عالم رائع...

ة لطيفً
شعرت إيمي بالحيرة .فقد كان أولي بومً
ة
وطيبً
ة ،وكان العديد من الناس يتجاهلونه في
ة أصبح
الماضي ،لكنه اآلن غيّر من مظهره ،وفجأً
الجميع يريدون أن يعرفوه .تساءلت إيمي في نفسها:
"لماذا يجب أن يؤثر مظهرنا على الطريقة التي
يعاملنا بها أصدقاؤنا؟.
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املطبوع 3

عالم أكون فيه حرة ألكون أنا
في عاملنا...

 ...سوف تشعر
الفتيات باملزيد من الثقة للوقوف
والتحدث أمام اآلخرين

 ...سوف َتلقى
الفتيات التقدير نتيج ًة ملواهبهن
ومهاراتهن وليس ملظهرهن

 ...سوف تقضي
الفتيات املزيد من الوقت املمتع مع
أصدقائهن

 ...سوف ُتعامل
الفتيات بالقدر نفسه من املساواة
ولن يكون هناك مضايقات
أو ً
تسلطا

 ...لن تشعر الفتيات
باحلاجة ملقارنة أنفسهن
باآلخرين

 ...سوف تصبح الفتيات
أكثر ثق ًة للخروج واملشاركة في
الرياضات واأللعاب

 ...سوف متدح الفتيات أصدقائهن
لكونهم على طبيعتهم وليس
ملظهرهم
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املطبوع 4

ما املشكلة؟
تشعر هذه
الفتاة بالقلق
من الوقوف
والتحدث أمام
اآلخرين

تشعر هذه الفتاة
بأن اآلخرين
يهتمون مبظهرها
أكثر من مواهبها
ومهاراتها

ال تريد هذه
الفتاة أن تقضي
الوقت مع
أصدقائها

تتعرض هذه
الفتاة
للمضايقة
والتسلط
بسبب مظهرها

تقارن هذه
الفتاة نفسها
باآلخرين

ال تشعر هذه
الفتاة بالثقة
للمشاركة في
الرياضات
واأللعاب

مدح هذه الفتاة
أصدقاءها
ملظهرهم وليس
لكونهم على
طبيعتهم
صفحة 40
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املطبوع 5

غايتنا

غايتنا
هي:
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املطبوع 6

عوائق في الطریق!

العائق الذي
نرغب في إزالته
هو:
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املطبوع 7

أصحاب القدرة لدينا
أصحاب القدرة
الذين سنطالبهم
بالتغيير هم...
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املطبوع 8

منوذج خطة العمل
غايتنا والعائق
الذي نرغب في
إزالته

صاحب/أصحاب
القدرة الذين
سنتواصل معهم

مجتمعنا
المحلي
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املطبوع 8.1

ُتطبع
مجمو صفحة لكل
عة صغيرة.

منوذج خطة العمل
غايتنا والعائق
الذي نرغب في
إزالته

صاحب/أصحاب
القدرة الذين
سنتواصل معهم

و
إ
ل
ي
ك
م
ث
ا
ل:

من المطبوعات  5و6

نوع صاحب القدرة (من المطبوع ( )7مثل محرر مجلة):
من سنتواصل معه (مثل السيدة  ،XXمحررة مجلة الفتيات):

كيف سنتواصل معهم ونطلب منهم التغيير (مثل كتابة خطاب من المجموعة ،وإرسال رسالة

بريد إلكتروني أو في البريد الورقي ،وقراءة الخطاب في
مقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل االجتماعي)

التغيير الذي سنطالب به (مثل الطلب من محررة مجلة الفتيات أن تنشر

قصة عن فتاة ملهمة بدًل من صفحة الموضوعات المعتادة عن المكياج)

مجتمعنا
المحلي

ما سنفعله إلشراك أصدقائنا وعائالتنا ومجتمعنا المحلي:
(مثل دعوتهم لحضور اجتماع للتعرف على المزيد بشأن القضية وطلب
منهم نشر مقطع الفيديو الخاص بك عبر اإلنترنت ،وتوقيع عريضة)
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املطبوع 9

مهامنا
مجموعتنا ستقوم بـ:

ما املهام التي
نحتاج أن
ننجزها؟

صفحة 46

متى سنحتاج
أن ننجزها؟

من سيقود
هذه املهمة؟

ما الذي
نحتاجه؟

من
سيساعدنا؟
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املطبوع 9.1

ُتطبع
مجمو صفحة لكل
عة صغيرة.

مهامنا

و
إ
ل
ي
ك
م
ث
ا
ل:

مجموعتنا ستقوم بـ:
مجموعتنا ستقوم بـ :كتابة خطاب وإرساله إلى صاحب القدرة الذي اخترناه

ما املهام التي
نحتاج أن
ننجزها؟

من سيقود
هذه املهمة؟

متى سنحتاج
أن ننجزها؟

ما الذي
نحتاجه؟

من
سيساعدنا؟

مناقشة أفكار للخطاب

في االجتماع التالي

جيس

ورق وأقالم

بوجا (قائدتنا)

كتابة اخلطاب

في االجتماع التالي

إيلي

ورق وأقالم

بوجا (قائدتنا)

تف ّقدي اخلطاب مع باقي
املجموعة

في نهاية االجتماع
التالي

هيال (قراءة اخلطاب)

اخلطاب

بوجا (قائدتنا)

عمل التغييرات عند
احلاجة وطباعة اخلطاب

في االجتماع التالي

صفحة 47

جني (تسجيل األفكار
من املجموعة)

بوجا (قائدتنا)

كومبيوتر وطابعة
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إجراءات بشأن
الثقة اجلسدية

أحد برامج حرة ألكون أنا

www.free-being-me.com

