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سن  من  أنا”  ألكون   “حرة 
11 – 14 سنه

عن برنامج “حرة ألكون  أنا”
وضع خصيصٍا للفتيات و األوالد من سن 11 – 

14 سنه، هذا البرنامج التعليمي سوف يعطى 
أفراد مجموعتك الفرصة للتوقف قلياٍل و 

التأمل فى العالم من حولهم و فى التأثير 
الذى يحدثه فى طريقة تفكيرهم فى انفسهم و 

فى األخرين.
حيث يكتشفون ان مجتمعهم ،من خالل وسائل 

اإلعالم و أيضا من خالل أقرانهم، يدفعهم ألن 
يتخذوا مظهر معين يمثل تعريفًا محدودًا 

للجمال.
كما سيكتشفون أيضًا مساوئ السعى للوصول 
لهذا المظهر،أو ما نطلق عليه “أسطورة 

الشكل المثالى”، و ان هذه الصورة مستحيلة 
التحقيق فعليًا على ارض الواقع و ان صور 
المشاهير التى يحاولون محاكاتها تخضع 
جميعها للتعديل باستخدام الكومبيوتر.

يتمكن المشاركون من التحدث عن انفسهم 
بحرية فى مواجهة أسطورة الشكل المثالى 
بطرق متعددة تحفز ثقتهم بأجسادهم بشكل 

مبسط و مرح.
و أخيرًا، فإن برنامج “حرة ألكون  أنا” 

يحفز المشاركين التخاذ المبادرة عن طريق 
المشاريع التنفيذية فى محيطهم و نقل ما 

تعلموه ألقرانهم.

يمكن تنفيذ هذه اآلنشطة فى مجموعات الفتيات 
فقط، او فى المجموعات المختلطة من الفتيات 

و الفتيان.
بعض اآلنشطة تتطلب الفصل بين الجنسين، فى 

حين يمكن تنفيذ بعضها بشكل مختلط.
 جميع اآلنشطة يمكن تعديلها لتالئم 

المجموعات المختلطة.

سوف يتعلم املشاركني من سن 11 – 14 
ما يلي:

هناك فى مجتمعاتنا ما يطلق عليه 
أسطورة الشكل المثالى )و هى موجودة 
ايضًا فى كل المجتمعات حول العالم، 

وإن اختلفت خصائصها(

تعريف أسطورة الشكل المثالى طويل و 
معقد و يستحيل الوصول إليه فى الواقع 
)حتى العارضات يتم تعديل صورهن إليكترونيًا(

هناك تكلفة باهظة للسعى وراء تحقيق 
أسطورة الشكل المثالى يتكبدها الفرد 

والمجتمع.

هناك بديل عن أسطورة الشكل المثالى !
نستطيع جميعًا مواجهة أسطورة الشكل 

المثالى أينما تواجدنا بطرق متعددة، سواء عن 
طريق اإلعالم أو مع االهل و االصدقاء.
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إستخدام “حرة ألكون  أنا”
قبل البداية فى تنفيذ البرنامج، يرجي 

أن تقوم القائدات و مساعدات القائدات و 
المتطوعات ممن سيشاركن فى تنفيذ أنشطة 
البرنامج بقراءة دليل القائدات بعناية.
تعرض صفحة 10 فى دليل القائدات كيفية 

استخدام كتيب اآلنشطة الذى تم وضعه خصيصًا 
ليساعدك على فهم كيفية إجراء النشاط، 
و يتضمن “وسائل المساعدة” و إرشادات 

للقائدات.

“حرة ألكون  أنا” هو برنامج عالمى تشارك 
فيه ماليين المرشدات و فتيات الكشافة و 
يقمن بأنشطة كالتى ستمارسها مجموعتك. 

عندما تشاركين انشطة مجموعتك فى “حرة ألكون  
أنا” معهن تصبح مجموعتك جزء من موجة الثقة 
الجسدية فى العالم و التى تهدف إلى توجيه 
اصوات ماليين الفتيات و الشابات لدعم ثقافة 

االختالف و مواجهة قولبة الجمال فى شكل 
واحد.

 www.free-being-me.com زورى موقع 
و شاركى تجربة فرقتك فى برنامج 

“حرة ألكون  أنا” مع فرق اخرى حول 
العالم.

تحصل المشاركات فى برنامج “حرة ألكون  أنا” 
، الالتى يقمن بتنفيذ المشروع الميدانى 
النهائى بتوصيل رسالة البرنامج الثنين 
من قريناتهن على األقل، على شارة “حرة 

ألكون  أنا”. هذه الشارة هى مكافأة تشجيعية 
ألفراد فرقتك كما انها وسيلة تساعد الجمعية 

العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة 
على حصر عدد المشاركات فى البرنامج حول 

العالم.
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ألكون  أنا” فى بداية البرنامج
نسقى مكان لحائط “حرة 

وضع عبارات أو صور تؤثر فيهن 
ارة عن مساحة متاحة للفتيات ل

وهو عب

نامج. ويمكن للمجموعة التقاط 
يجابي و تدعمهن على مدار البر

بشكل إ

ذا الحائط فى نهاية البرنامج.
صورة مع ه

ورة حائط مجموعتك على الموقع 
شاركى ص

  www.free-being-me.com
 

ية لكل عضو بالمجموعة من بين 
داية البرنامج تعيين صديقة سر

يتم فى ب

ائي بدون إخبار هذه الصديقة، 
أفراد المجموعة بشكل عشو

 صديقتها لجعلها تشعر بالرضا 
برنامج، على المشاركة أن تدعم

خالل ال

ة بدون الكشف عن هويتها لهذه 
ن نفسها بطرق تبتكرها المشارك

ع
الصديقة. 

أنه على الصديقة السرية أن ال 
ي على أن تعي جميع المشاركات 

احرص

ز على المظهر ولكن على الصفات
ترك

 بصنع صناديق صغيرة باستخدام 
داية البرنامج تقوم المشاركات

فى ب

األعمال اليدوية، 

الة إيجابية لمشاركة أخرى فى 
نامج، تقوم كل مشاركة بوضع رس

خالل البر

خصيتها او تصرف حميد تقوم به 
 تركز على جوانب إيجابية فى ش

صندوقها

 أن تكتب إسمها على رسالتها. 
دون

اركة مجموعة من الرسائل داخل 
هاية البرنامج يكون لدى كل مش

فى ن

 و جوانب إيجابية فى شخصيتها 
وق الخاص بها تمثل صفات حميدة

الصند

، و تمثل الكنز الموجود بداخلها..  
بها من حولها و عبرن لها عنها

شعر 

لم مناسب للمجوعة عن فتاة أو 
 بداية البرنامج، يمكن عرض في

قبل

قة بقدراتها. )يمكن االستعانه 
 إيجابية صادقة مع نفسها وواث

امرأة

ل فيلم ديزني/بيكسار “شجاعة Brave” أو غيره.
بأحد أفالم الكرتون مث

متوقعًا أن تكون ميريدا وماذا 
الفيلم يمكنك مناقشة كيف كان 

في هذا 

فعلت لتظل صادقة مع نفسها  

دات المشاركات قالئد من الخرز 
ل بداية البرنامج، تصنع القائ

قب

ة من عبارة )أناصديقة محبة و 
ها خمس حبات كل حبة عليها كلم

ألنفسهن ب

ن( و يرتدينها خالل البرنامج. 
مهتمة باألخري

ام بموقف إيجابي داعم لصديقة 
ما تقوم إحدى المشاركات بالقي

و عند

ات القالدة و تعطيها للمشاركة 
عل أو القول تخلع إحدى القائد

لها بالف

لترتديها، 

دة لمشاركة اخرى فى البرنامج 
تحرص المشاركة على تمرير القال

بعدها 

ات و القائدات طوال البرنامج.
ذا، تتنقل القالدة بين المشارك

وهك

القالدة فى بداية البرنامج أواًل
يجب شرح فكرة 

 حائط “حرة 

ألكون  أنا.

 الصديق 

السرى 

 صندوق الكنز 

بداخلي

 عرض فيلم

قالدة “الصديقة 

المخلصة” )من 

منطقة الجزر 

األلف(

قبل أن تبدأى :
الصديق السرى و صندوق الكنز

يمكن استخدام األفكار التالية أثناء تنفيذ 
أنشطة البرنامج لجعله اكثر مرحًا و تشويقًا 
. هذه اآلنشطة ليست شرطًا للحصول على شارة 

المشاركة بالبرنامج و يمكن تطبيقها قبل أو 
أثناء تنفيذ أنشطة “حرة ألكون  أنا”

تعرفي على كيفية الحصول على شارة المشاركة 
من دليل القائدات صفحة 7

شاركى
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الجلسة األولى

“حرة ألكون أنا”
اجللسة األولى

إذا سافرتي حول العالم وعبر الزمن، فلن 
يكون من تقابلينهم جميعًا حاملين لنفس 

الفكرة عن تعريف الجمال.
فلماذا يشعر الكثير من الناس في وقتنا 
الحالى أنه ينبغى عليهم جميعا الظهور ب 
“المظهر المثالي” الذي تفرضه مجتمعاتهم؟ 

في هذه الجلسة، سوف نستنبط ما هو “المظهر 
المثالي” في مجتمعكِ،ثم نعرضه بوصفه أسطورة 

الشكل المثالى ! 
وسوف نستكشف من أين تأتي أسطورة الشكل 
المثالى، ولماذا يتسبب إتباعها في جلب 

متاعب حقيقية للناس.

خريطة اجللسة:

المهارات المكتسبة
االدوات المطلوبةالزمن النشاط

أهال بكم فى “حرة ألكون  
أنا”

تعهد المشاركة

اإلتفاق على قواعد 

المشاركة الخاصة بالفريق

لوحة لكتابة قواعد 15 دقيقة
المشاركة

العمل الجماعي، 

التحدث بحرية، 

إحترام االخرين.

10 دقائق

15  دقيقة

5 دقائق

5 دقائق

الجمال حول 
العالم

نموذج 1.1 – حقائق 
عن الجمال حول 

العالم ، عالمات صواب 
و خطأ

إتخاذ القرار، 
الحكم المستقل على 

األمور، فهم الثقافات 
المختلفة

التوتر بالحفلة 

– تعريف أسطورة 
الشكل المثالى

مجلة للموضة و 
المشاهير )أو عدة 
مجالت( لكل مجموعة، 

أقالم و اوراق

العمل الجماعى، 

التفكير السريع

من اين تأتى أسطورة 

الشكل المثالى؟
صفارة او جرس – 

إختياري
التفكير السريع، 

التحدث بحرية

نموذج 1.2 ، أو فيديو إكتشفى االختالفات

دوف عن تطور الجمال 

إذا اتيح عرضه.

الدقة فى مالحظة 
التفاصيل

من الداخل و الخارج
تكلفة أسطورة الشكل 

المثالى

لوحة كبيرة 20 دقيقة
من الورق لكل 
مجموعة ، اقالم

العمل الجماعى، 
النقاش الجماعى

معلومات عن المهمة 
الشخصية – المتحرى 

الذكى

البحث، االستقالليةنموذج 51.3 دقائق
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إجمعى فرقتك على شكل دائرة، و قدمى لهن 
برنامج “حرة ألكون  أنا”

 حرة 
شارة

ن أنا
ألكو

الجلسة األولى

مرحبًا بكم فى 
دقيقتان“حرة ألكون  أنا”  

إشرحى لهن االتى:
سوف نقوم بتنفيذ بعض اآلنشطة التى 

ستساعدنا على التحلى بثقة أكبر فى مظهرنا 
الخارجى.

الشعور باالعتزاز و السعادة بما نبدو عليه 
يطلق عليه “الثقة الجسدية”

سوف نطبق أفكاركن لمساعدة أنفسكن واالخرين 
على الشعور بالثقة الجسدية.

المرشدات و فتيات الكشافة حول العالم 
يشاركن فى برنامج “حرة ألكون  أنا”،و 

يحرصن على مشاركة الرسائل التى يتعلمنها 
من البرنامج مع زميالتهن ليبدأن موجة من 

الثقة بالنفس تمتد حول العالم.عندما 
تشارك كل المرشدات و فتيات الكشافة فى 
العالم فى نقل هذه الرسالة، فذلك يعني 
01 مليون صوت يوجهن رسالة موحدة للعالم 

بأسره.

بإتمام اآلنشطة و تنفيذ الخطة الميدانية 
النهائية للبرنامج سوف تحصلن على شارة 

“حرة ألكون  أنا”
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دقيقتانتعهد املشاركة 

الجلسة األولى

الهدف
تعبر كل مشاركة عن موافقتها على المشاركة 

و االستمتاع بالبرنامج، ليصلن إلى أقصي 
استفادة فى مجال الثقة الجسدية.

نظرة سريعة:
حماسهن للمشاركة فى “حرة قودى فرقتك ليعبرن عن 

ألكون  أنا”

األدوات  
المطلوبة:

ال توجد أى  أدوات مطلوبة

كيفية تنفيذ النشاط
بعد اآلنتهاء من تعريف المجموعة ببرنامج 

“حرة ألكون  أنا”،وجهي لهن الشكر لحضورهن و 
اطلبي منهن ان يعبرن بصيحة عن استعدادهن و 
حماسهن للمشاركة فى الجلسة األولى من “حرة 

ألكون  أنا”

إقتراحات:
تذكرى أنه يمكنك استخدام وسائل 

المساعدة )المكتوبة بخط مميز( لتساعدك 
على توصيل الرسائل األساسية للبرنامج 

بفاعلية. يمكنك إعادة صياغة الجملة مع 
الحفاظ على مضمونها.

شجعى كل مشاركة على اآلنخراط فى 
النشاط..

إلضافة مزيد من المرح للنشاط، يمكنك ان 
تطلبي من كل مشاركة أن تكون إجابتها 
بنعم مصحوبة بحركة. على سبيل المثال، 
قفزة ألعلى أو وثبة لداخل الدائرة أو 
التلويح باأليدى في موجة مكسيكية بأن 

ترفع كل مشاركة يدها الواحدة تلو األخرى 
في تسلسل. 

من الرائع أن يتم ابتكار حركة جديدة كل 
مرة يؤدى فيها تعهد المشاركة الذي يتم 
عند بدء كل جلسة من جلسات البرنامج. 
لماذا ال تطلبي من المشاركات مشاركة 

أفكارهن؟

“هل انتن مستعدات للمشاركة و االستمتاع 
بأولى جلسات حرة ألكون  أنا؟”

الموافقة تصيح : 

“نعم مستعدة”
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سوف نبذل جهدنا للمشاركة بفاعلية

 سوف نستمع لألخرين

سوف نستمع للقائدات

سوف نتعامل بود مع بعضنا البعض 
طوال الوقت

سوف نحترم أراء األخرين

سوف نطلب الدعم من القائدات عند 
الحاجه

الجلسة األولى

10 دقائق
 قواعد املشاركة 
اخلاصة بالفريق

قبل البدء فى تنفيذ البرنامج يتم االتفاق 
عل قواعد يلتزم بها الجميع ليشعروا 

باالرتياح و الثقة فيما بينهم.
اطلبي من أفراد المجموعة و القائدات 

االتفاق على هذ القواعد معًا.
عندما يتفق الجميع على قواعد المشاركة ، 
تكتب و توضع فى مكان تنفيذ البرنامج فى 

مرأى  الجميع.

فيما يلي مثال ملا ميكن ان يتم االتفاق عليه 
من قواعد:

إقتراحات:
هذا النشاط فرصة رائعة للمشاركات 

لممارسة المهارات القيادية عن طريق 
التشاور والتفاوض مع بعضهن البعض. 

شجعى الجميع للمشاركة فى هذا النقاش.

ذكرى مجموعتك بهذه القواعد مع بداية كل 
جلسة من “حرة ألكون  أنا”

إذا كان لمجموعتك قواعد عامة للمشاركة 
فى اآلنشطة بوجه عام، يمكنك االستعانة 

بها و مناقشة أفراد المجموعة إذا 
ماكانت تحتاج أى  تعديل او إضافة. 
إذا لم يكن لمجموعتك قواعد عامة 

للمشاركة، فهذه القواعد التي ستخرجن 
بها من شأنها أن تكون أداة جيدة 

تستخدمها المجموعة فى اآلنشطة اإلرشادية 
األخرى.
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الجلسة األولى

10 دقائق اجلمال حول العالم
الهدف

تتعلم المشاركات انه ال توجد طريقة واحدة 
لتبدين جميلة، الن مقاييس الجمال فى تغير 

مستمر حول العالم و بتغير الزمان. 
فإذا كنا نعيش فى بلد أخر و زمن اخر لكنا 

نسعى للوصول إلى مظهر مختلف تمامًا عما 
نسعى إليه اآلن.

نظرة سريعة:
بتعريفات مختلفة و متباينةو عبر التاريخ عن الجمال الثقافات المختلفة حول العالم لتتعلم الفتيات كيف عبرت لعبة صواب أو خطأ بشكل تفاعلى 

 األدوات  
المطلوبة:

نموذج 1.1 حقائق عن الجمال 
حول العالم، الفتات تحمل 
كلمات “صواب” و “خطأ” 

كيفية تنفيذ النشاط
اشرحى للمجموعة انهم سيلعبون لعبة 

ليكتشفوا كيف تختلف رؤية الجمال من مكان 
ألخر حول العالم و عبر الزمن.

هدف اللعبة هو معرفة أى  من حقائق الجمال 
حول العالم صواب و أيها خطأ.

وفي الواقع، جميع الحقائق صحيحة – لكن ال 
تخبرى المشاركات بذلك قبل بداية النشاًط!

ضعي عالمة “ صواب”  على جهة من مكان 
تنفيذ النشاط وعالمة “ خطأ” على الجهة 

األخرى. 

قومي بقراءة حقائق عن الجمال ) الجزء 
المكتوب بخط بارز( من الورقة 1.1 . 

ينبغي على الالعبات االستماع إلى العبارة 
كاملة  ثم تجري كل منهن إلى جانب الغرفة 
الذي يمثل اإلجابة التي تعتقد أنها تمثل 

اإلجابة الصحيحة

بمجرد ان تختار كل العبة الجانب الذي 
اختارته، قومي بقراءة المعلومات أسفل 
الحقيقة السابق ذكرها من حقائق الجمال.

ذّكري الالعبات بعدم إتباع ما يفعله 
اآلخرون –بل  ينبغي أن يقررن بانفسهن !

  
هل شعرتن بالمفاجأة كون العبارات 
كلها صحيحة؟ ما هو اكثر ما أصابكن 

بالدهشة؟

إسأليهن بعد اآلنتهاء:

لقد اكتشفنا اآلن أن المجتمعات على مستوى 
العالم في الماضي والحاضر لديها الكثير من 
المفاهيم المختلفة عن الجمال- و اآلن سوف 

ننتقل إلى كيف يري مجتمعنا الجمال.

صواب
خطأ
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الفتاة “مثالية الشكل”؟
نحيفة

سيقان طويلة – متناسقة\طويلة – لكن ليست بالغة الطول
بشرة صافية بدون عيوب
بطن مشدودة غير مترهلة

قوام ملفوف
ريبك ردص

أيدى و أقدام صغيرة – مع أصابع طويلة
وجه متناسق

عيون واسعة، لوزية الشكل
أسنان بيضاء مصفوفة

انف صغير
شفاه ممتلئة

عظام الوجنتين بارزة
شعر المع طويل، منسدل بتموج

الجلسة األولى

15 دقيقة
الشعور بالتوتر أثناء احلفالت:
تعريف أسطورة الشكل املثالى

الهدف
تستوعب المشاركات فكرة أن أسطورة الشكل 

المثالى هى مجرد ما يضعه المجتمع من 
مواصفات للفتاة “مثالية المظهر”.

فهذه المواصفات هى “أسطورة” )أى  فكرة 
مصطنعة وخاطئة(، النه يستحيل أن يستطيع أى  
فرد تحقيقها، و بالطبع ليس صحيحًا انه هناك 

شكل واحد للجمال.
عندما تدرك المشاركات ما هى أسطورة الشكل 
المثالى، سيستمتعن كثيرًا بمواجهتها بطرق 

متعددة عبر  أنشطة “حرة ألكون  أنا”.

*إذا كنتِ تعملين مع فتيات وفتيان، فأنت 

بحاجة إلي التركيز أيضًا علي فكرة المجتمع 
عن المظهر “المثالي” للفتي. اتبعي تعليمات 
النشاط وضعي قائمة إضافية منفصلة للفتيان 

)الفتي ذو “المظهر المثالي”(

نظرة سريعة:
تشكل أسطورة الشكل المثالى.مقومات المظهر الخارجى التى مجموعتك لتجهيز قائمة طويلة من استخدمى المجالت و تناقشي مع بمناسبة إصدار إحدى المجالت.ضعى قائمة بالمدعوين لحفل 

 األدوات 
الموضة والمشاهير لكل مجموعة، مجلة واحدة –على األقل- من مجالت المطلوبة:

اقالم و اوراق.

كيفية تنفيذ النشاط
 )1 من هو الضيف المثالى لمجلة بريق؟

 5 دقائق على االكثر

اطلبي من المشاركات  تكوين مجموعات صغيرة.

اشرحي لكل مجموعة أنهن مسؤوالت عن تنظيم 
حفل لمجلة من المجالت الحديثة لألزياء 

الراقية تسمي »بريق«. وفي ذلك تطلب منهن 
رئيسة المجموعة تنظيم حفل مبهر، وتقديم 

قائمة من الضيفات صاحبات المظهر المثالي. 

تريد رئيستك أن تكون جميع المدعوات لحفل 
مجلة بريق يالئمن مواصفات مجتمعنا للفتاة 

مثالية المظهر، و عليكن اإلتيان باطول 
قائمة ممكنة من السمات التى يجب توافرها 

فيهن. )هذه السمات تتضمن الشعر، شكل 
الجسم، الطول، الوجه(

حفزى الفتيات على كتابة أطول قائمة ممكنة 
من السمات الشكلية.

إعطى لكل مجموعة بعض المجالت ليتصفحنها 
لتساعدهن على وصف “المظهر المثالى”

ضعى قائمة بالسمات الشكلية للفتاة 
 “مثالية المظهر” ؟
المدعوات )7 دقائق(

أثناء تجهيز المجموعات الصغيرة من 
المشاركات للقوائم، جهزى لوحة كبيرة من 

الورق و قومى بتعليقها على مرأى  الجميع و 
اكتبى فى اعالها: الفتاة “مثالية الشكل”

اجمعي أفراد المجموعة بأكملها، واطلبي من 
المشاركات تبادل سمات المظهر الخارجي التي 
خرجن بها لوصف مظهر المدعوة مثالية الشكل. 

وخالل تبادلهن للمواصفات، اكتبي جميع 
المواصفات تحت العنوان بالصفحة مع بيان 

التفاصيل كلما أمكن ذلك. 
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اشطبي علي 
عبارة 

“الفتاة 
مثالية 

المظهر”؟ 
واكتبي بدال 

منها “أسطورة 
الشكل 

المثالى”. 

الجلسة األولى

15 دقيقة
الشعور بالتوتر أثناء احلفالت:
تعريف أسطورة الشكل املثالى

(تابع)

إقتراحات:
إحرصي على تولى المشاركات للقيادة – 
شجعى الجميع على المشاركة فى وضع هذه 

القائمة الطويلة.

يصبح هذا النشاط أكثر مرحًا و فاعلية 
للثقة الجسدية إذا اخرجتي قائمة طويلة 
قدر اإلمكان من صفات المظهر الخارجي. 
حيث أن القائمة الطويلة تظهر مدي ضيق 

وسخف أسطورة الشكل المثالى! 
وكذلك تساعد المشاركات علي أن يدركن 

بوضوح أنه يستحيل علي أي فرد أن يحاكي 
هذه األسطورة. 

اجعلي هذا األمر وكأنه لعبة وتحدي 
حقيقي.

من الممتع أن تستخرجي التناقضات 
بأسطورة الشكل المثالى )مثال: القوام 

الملفوف، البطن الرشيق، الصدر الممتلئ، 
السيقان الطويلة مع األقدام الصغيرة(.

شجعيهن علي أن يكن محددات ويقدمن 
أوصافا أكثر كلما أمكن ذلك. علي سبيل 

المثال، إذا قالت أحداهن “أسنان جيدة”، 
اطلبي معرفة التفاصيل، كأن تقول: أسنان 

بيضاء مستقيمة.

اطلبي أي إجابات تعني أن هناك سمات 
بعينها هي “المثالية”، مثل: بشرة خالية 

من العيوب” هو وصف أفضل من “بشرة 
نقية”.

إذا كانت المشاركات تعانين من أجل 
الوصول إلي أفكار، عليكِ مساعدتهن 

للتركيز علي مواصفات بعينها- مثال: 
“ماذا عن رأسها/ساقيها/ ذراعيها، ما 

كان يجب أن يكون عليه مظهرهن؟

 تعريف أسطورة الشكل المثالى 
)3 دقائق(

عندما تنتهين من إعداد قائمة طويلة من 
المواصفات، إقرأى  عليهن جميع الصفات 

الشكلية و السمات الواردة بها.

وهكذا، فإن الفتاة مثاليــة 
المظهرهي..... )اقرئي جميع الصفات بالقائمة(

في الواقع، ال يوجد ما يسمي بالفتاة 
مثالــية المظهر. وبدال من ذلك، نحن نطلق 
علي هذا المظهر “أسطورة الشكل المثالى”. 

أسطورة الشكل 
المثالى

الفتاة مثالية 
املظهر

أطلبى من المشاركات ان يقمن بتعريف 
»األسطورة«.

و تعريفها هو: هى فكرة يصدقها العديد من 
الناس، و لكنها فى الحقيقة فكرة زائفة

أسطورة الشكل المثالى هى ما يروج له 
المجتمع على أنه “المظهر المثالى” الذى يجب 
للفتاة ان تبدو عليه. و لكنه أسطورة، النه 

يستحيل تحقيقه فى الواقع. فال يمكن أن تجتمع 
كل هذه الصفات فى شخص واحد بشكل طبيعي

إقتراحات:
لتجعلى هذا النشاط مرحًا، اقرئي قائمة 
سمات المظهر الخارجي بطريقة تمثيلية 
للتأكيد علي مدي ضيق أسطورة الشكل 
المثالى واستحالتها وسخافتها فى 

الواقع. 

إهتمى جدًا بالجزء الذى تقومين فيه 
بالشطب على عنوان “الفتاة مثالية 

الشكل” و كتابة “أسطورة الشكل المثالى” 
بدالً منه حتى تتمكنين من توضيح الفكرة 

جيدًا.

تذكرى ان الهدف من هذا النشاط ليس 
إنتقاد مظهر أى  شخص كان. فما نقصده هو 
ان “أسطورة الشكل المثالى” تضع تعريف 
مجال ضيق و محدود و غير واقعى للفتيان 
و الفتيات ليتم اعتبارهم على قدر من 

الجمال.

إذا أعربت المشاركات عن إمكانية الوصول 
ألسطورة الشكل المثالى كما فى حالة أحد 

المشاهير، ذكريهن بأن غالبية الصور 
التى يرونها للمشاهير و العارضات يتم 
تعديلها إليكترونيًا لتتماشي مع أسطورة 

الشكل المثالى، وهذا ما سنتعرض له الحقًا 
فى هذه الجلسة.
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الجلسة األولى

نظرة سريعة:
أسطورة الشكل المثالىعصف ذهنى سريع لكشف أصل 

األدوات  
المطلوبة:

صفارة أو جرس- إختياري

5 دقائق

الهدف
تدرك المشاركات أن المجتمع هو من  يخلق 

ويعزز أسطورة الشكل المثالى. وكذلك يدركن 
أن مقومات الجمال تتغير عبر الزمن وتتنوع 

بين الثقافات، ولذا فهي ال تستحق عناء 
السعى وراء تحقيقها.

من أين تأتى أسطورة 
الشكل املثالى؟

كيفية تنفيذ النشاط
تقوم المجموعة كلها سويًا بجلسة عصف ذهنى 

سريعة.

تقرأ واحدة من القائدات كل سؤال مما يلي 
بالترتيب وتشجع المشاركات علي اإلجابة 

وطرح األفكار بصوت عاٍل. وعند سماعكِ لإلجابة 
الفائزة )المبينة باألسفل(، اقرعي الجرس، 

استخدمي الصفارة أو اصدري صوتا مضحكا.

عند شعورك أن المشاركات قد استوعبن وجهة 
النظر الرئيسية، انتقلي فورا إلي السؤال 

التالي كي تحافظين علي فاعلية وحماس 
الجلسة.

إقتراحات:
إحرصى خالل برنامج »حرة ألكون  أنا« على 
ان تبتعد المشاركات عن الحديث  حول أي 

جوانب إيجابية ُمتصورة ألسطورة الشكل 
المثالى، ألن هذا األمر سيقلل من ثقتهم 
الجسدية ويزيد من الضغط الواقع عليهن 
فيما يختص بالجمال، الشيئ الذى نحاول 

مواجهته و التغلب عليه.. 

عبِّري
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الجلسة األولى

5 دقائق
من أين تأتى أسطورة الشكل املثالى؟

(تابع)

أسئلة
)1 تخيلي أن حفلة مجلة “بريق” كانت 

منذ 200 عام، هل كانت المدعوات صاحبات 
“المظهر المثالي” سيظهرن بنفس المظهر؟ 

عللى إجابتك.

اإلجابة الفائزة:

علي سبيل المثال، علي مر التاريخ تباينت 
صورة الجمال من زمن ألخر.  

فمثالً، في عصر النهضــة في أوروبا فإن كبر 
منطقتي الفخذ والبطن كان يعتبر من مقومات 

الجمال. 
بينما في القرن التاسع عشر، انتشرت 

مشدات الخصر للنساء لتجعل خصورهن نحيلة 
ومؤخراتهن كبيرة. 

يمكنك أيضا أن تشيري إلي بعض الحقائق في 
لعبة حقائق عن الجمال حول العالم.

)2 هل كانت المدعوة صاحبة »المظهر 
المثالي« ستظهر بنفس المظهر إذا كانت 

حفلة مجلة بريق« قد أقيمت في دولة 
أخري؟”

إختارى دولة تختلف تمامًا عن بلدك

اإلجابة الفائزة: ال !

علي سبيل المثال، بعض النساء في أثيوبيا 
يقمن بمد شفاههن بأقراص كبيرة معتبرين ذلك 

مظهرًا جميالً. 
وفي شمال أمريكا يعتبر اللون البرونزي 

للبشرة جذابَا، بينما في بعض الدول  
األسيوية فإن البشرة األكثر بياضًا تعتبر 

أكثر جاذبية في النساء. 
ومرة أخرى نجد أن لعبة حقائق عن الجمال 

حول العالم تثبت وجهة النظر هذه. 

)3 “في رأيك من أين تأتى أسطورة الشكل 
المثالى؟”

اإلجابة الفائزة:
من وسائل اإلعالم، من صناع الموضة، من مراكز 

إنقاص الوزن و الحميات الغذائية، شركات 
مستحضرات التجميل.....

)4 أين تعرفتى على أسطورة الشكل المثالى 
و شاهدتيها؟

اإلجابة الفائزة:
من األسرة، األصدقاء، وسائل اإلعالم )البرامج 
التليفزيونية، األفالم، المجالت،اإلعألنات، على 

اآلنترنت(، إعألنات مراكز إنقاص الوزن...

)5 “كيف تعتقدين أن اتباع أسطورة الشكل 
المثالى يجعل من هن في عمركِ يشعرن تجاه 

مظهرهن؟”

اإلجابة الفائزة:
تجعلهم يشعرن بضغط مستمر، حيث يتولد لديهن 

شعور بأن أجسادهن ليست جيدة الشكل كما 
يشعرن بالقلق من مظهرهن.

)6 بماذا تخبرنا وسائل اإلعالم لتشجعنا 
على السعى وراء أسطورة الشكل المثالى؟

تخبرنا بأننا سنكون حينها محبوبون ، 
ناجحون ، أغنياء ، مشهورون....

)7 هل تعتقدن حقيقة أن كل هذه الوعود 
بالثراء و النجاح و غيرها ستتحقق إذا 
ظهرنا بهذا المظهر؟ بمعنى اخر، هل كل 
المشاهير ،ممن يملكون صورة تقترب من 
أسطورة الشكل المثالى، يعيشون حياة 

مثالية؟

اإلجابة الفائزة:

علي األرجح أن كل تلك األمور ال تتحقق فى 
الواقع، وخاصة أنه يصعب علي أي فرد أن 
يحاكي أسطورة الشكل المثالى بشكل طبيعي 

في المقام األول؛ حتى أن المشاهير وعارضات 
األزياء ممن يقتربن جدا من مظهر أسطورة 
الشكل المثالى ال يعشن حياة مثالية. علي 

سبيل المثال، فأغلبهن يعانين من مشكالت على 
صعيد العمل و فى الحياة الشخصية، وغالبا 
ما يعانين من افتقاد الخصوصية في حياتهن.
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نظرة سريعة:
فى الصورة قبل و بعد التعديل.المشاركات على إكتشاف االختالفات باستخدام فيديو أو صور، حفزى 

 األدوات 
 www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46Uعن تطور الجمال إذا أمكن عرضه.نموذج 1.2 من صفحة 50، فيديو دوف المطلوبة:

الجلسة األولى

5 دقائق أوجدى االختالفات
الهدف

تدرك المشاركات استحالة الوصول إلى أسطورة 
الشكل المثالي؛ حتى أن المشاهير وعارضات 
األزياء ال يمكنهن محاكاتها تماما، حيث أن 
صورهن دائما ما تخضع للتعديل في المجالت 

واإلعألنات الدعائية. 

كيفية تنفيذ النشاط
سوف نستعرض اآلن الصور المستخدمة في 

المجالت ووسائل اإلعالم األخرى مثل مجلة “بريق”. 
سوف نكتشف معا التقنيات اإلليكترونية التي 
استخدمت في تعديل تلك الصور، وكيف أنها 
تسهم في استمرار أسطورة الشكل المثالى. 

فى مجموعات صغيرة،بإمكانك التالى:

 )1استخدام نموذج 1.2
قارنى الصور قبل و بعد التعديل، و اكتشفى 

أكبر عدد ممكن من االختالفات

)2 مشاهدة فيديو تطور الجمال من دوف، 
والحظى كم الخطوات التى تعرضت لها العارضة 
و كم التغيير الذى تم لصورتها من البداية 

للنهاية.
يمكنك عرض الفيديو مرتين إلعطاء الفرصة 

للمجموعة لمالحظة التغييرات التى تمت لصورة 
العارضة.

  

ماهو شعورك و انت اآلن تعلمين أنه حتى 
صور العارضات و المشاهير يتم تعديلها 
النهن ال يعتبرن جميالت بما فيه الكفايه 

لتعرض صورهن بدون تحسين؟

هل أسطورة الشكل المثالى مثالية فعالً؟ 
أم انه هناك طرق عديدة و متنوعة 

للجمال و التميز؟

وجهى للمشاركات 
األسئلة التالية:

اطلبي من المشاركات أن تتجه كل منهن إلي 
مشاركة اخرى، وامنحيهن وقتا كي تخبر كل 

منهن األخرى؛ لماذا يعتقدن أن أسطورة الشكل 
المثالى هي أمر مستحيل تحقيقه.  هذه فرصة 
أمام الفتيات لتولي زمام القيادة للتعبير 

عن أسباب رفضهن ألسطورة الشكل المثالى. 

سوف نستعرض بعض هذه األفكار فى اآلنشطة 
المقبلة من “حرة ألكون  أنا”
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)قلة 
تقدير 

الذات،عدم 
الثقة فى 
قدراتهم، 

مشاكل بسبب 
 المظهر،

 
صعوبة 

التركيز داخل 
الفصل، عدم االستمتاع 

بالحفالت، درجات دراسية 
متدنية، عدم الرغبة فى ممارسة 
الرياضة، الغيرة بين 

االصدقاء، الشعور 
باإلرهاق، عدم 
الوصول ألقصى 
قدراتهم – حيث 
يعوقهم القلق 
من مظهرهم عن 

تحقيق اهدافهم، 
التعرض 

للمضايقات أو مضايقة 
االخرين ممن ُيعتقد 
انهم “مختلفون” عن 
الشكل الذى يفترض 

أنه مثالى، ضياع كثير 
من الوقت و المال 

على مستحضرات التجميل، 
اللجوء للحميات الغذائية 
التى قد تكون غير صحية، 
الشعور بالحزن العتقادهم 
أنهم ال يبدون بمظهر جيد 

االخرين(يعجب 

الجلسة األولى

20 دقيقة

نظرة سريعة:
المثالى و األثار السلبية التى وراء تحقيق أسطورة الشكل معًا على التوصل لتكلفة السعى شكل شخص ما،تعمل المشاركات باستخدام رسم تخطيطي يحدد 

تتبع هذا السعى.
األدوات  المطلوبة:

أوراق، أقالم

الهدف
تفكر المشاركات فيما يكبدهن السعى وراء 

أسطورة الشكل المثالى ، كيف يمكن أن تجعل 
الشباب والشابات في جميع أنحاء العالم 
يشعرون باإلحباط، وكيف أنها تتسبب في 

تثبيط عزيمتهم عن الوصول لكامل قدراتهن؛ 
وكيف أنها تؤثر علي مجتمعاتهن المحلية 

والعالمية. 

 عددى السلبيات داخليًا و خارجيًا
 )10 دقائق(

قسمى المشاركات لمجموعات صغيرة، أعطى كل 
مجموعة لوحة كبيرة من الورق لرسم مخطط 

بسيط لشخص . مخطط واحد لكل مجموعة

لقد ناقشنا من اين تأتى أسطورة الشكل 
المثالى – واآلن دعونا نتحدث عن الخسائر 

التي تلحق بهؤالء الذين يحاولون محاكاة هذه 
األسطورة. وبعبارة أخرى، إذا شعر الناس 
بالضغط وحاولوا تغيير مظهرهم لمحاكاة 
أسطورة الشكل المثالى، فما هي اآلثار 

السلبية التي قد يعانيها هؤالء األفراد جراء 
هذا األمر؟ 

االثار السلبية داخليًا

فكري مع مجموعتك في السلبيات التي 
تصيب األفراد الذين يحاولون محاكاة أسطورة 

الشكل المثالى، ودوني تلك األفكار داخل 
الرسم التخطيطي للشخص. كيف يشعر هؤالء 

األشخاص؟ ماذا يفتقدون، ما هى االشياء التى 
يمتنعون عن ممارستها، أو ما األشياء التى ال 
يستمتعون بأدائها؟  ربما يعانون قلة تقدير 
الذات أو يفتقرون إلي الثقة كي يذهبون إلي 

ممارسة السباحة مثالً. 
تحدي نفسك للتفكير بأكبر قدر ممكن من 

الخسائر أو السلبيات. 

تابعى أداء كل المجموعات وشجعي المشاركات 
علي ملء الرسم التخطيطي للشخص قدر اإلمكان.  

تكتب السلبيات الداخلية المقترحة داخل 
نموذج الشخص كما بالشكل. 

كيفية تنفيذ النشاط

من الداخل و اخلارج:
تكلفة أسطورة الشكل املثالى
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)الشعور 

بالتعاسة فى 

المدرسة،  

زيادة 

الضغوط 

على 

الجميع 

ليظهروا 

بمظهر 

جيد، ثقافة 

االستفزاز و 

المضايقة،عدم 

شعور الفتيات 

بالثقة ليتولين 

القيادة، أعباء 

زائدة على 

نظام الرعاية 

الصحية، 

أضرار 

للبيئة 

نتيجة 

تعبئة العديد 

من مستحضرات 

التجميل 

وغيرها، 

انعدام التنوع 

فى ثقافاتنا 

ومحاولة 

الجميع تقليد 

بعضهم البعض(

الجلسة األولى

15 دقيقة
األثار السلبية خارجيًا

واآلن نود أن تفكري في اآلثار السلبية 
التي تلحق بالمجتمعات المحلية والعالمية 

إذا حاول الناس محاكاة أسطورة الشكل 
المثالى.

علي سبيل المثال: كيف تؤثر هذه األسطورة 
بشكل سلبي علي معاملة األفراد بعضهم بعضا 
في المدارس، وعلي ثقة الشباب والشابات 

بقدراتهم لصنع عالما أفضل ومناقشة القضايا 
التي تؤثر عليهم؟ 

دوني جميع الخسائر التي تلحق بالمجتمع وما 
حولنا جراء اتباع أسطورة الشكل المثالى.

تدون السلبيات الخارجية المقترحة خارج 
حدود النموذج المرسوم للشخص.

إقتراحات:
امنحي المجموعة وقتا لتقديم أفكارهن 

الخاصة، هذا النشاط له عظيم األثر عندما 
تقدم الفتيات بأنفسهن قائمة بالخسائر. 

إذا تعثرت بعض المجموعات، امنحيهن 
مثاال باستخدام اإليضاحات الموجودة بهذه 
الصفحة، وهنئيهن عندما يقدمن بأنفسهن 

قائمة بالخسائر. 

شجعيهن علي العمل معا كفريق عمل إليجاد 
أكبر قدر ممكن من السلبيات؛ فكلما زادت 
الخسائر التي يفكرن فيها، زادت فاعلية 
هذا النشاط علي تقتهن الجسدية، وتعززت 

مهاراتهن القيادية. 

لتتحقق قيادة الفتيات فعليًا لهذا 
النشاط، تأكدى من أن كل مشاِركة قد دونت 
نقطة سلبية واحدة علي األقل. اطلبي من 
كل مشاركة أن تتحدث بحرية، وامنحيهن 
فرصة الحديث عالنية لإلفصاح عن معرفتهن 
بأن أسطورة الشكل المثالى ليست باألمر 

الجيد الواجب إتباعه.  

من الداخل و اخلارج:
تكلفة أسطورة الشكل املثالى

(تابع)
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الجلسة األولى

15 دقيقة
من الداخل و اخلارج:

(تابع)تكلفة أسطورة الشكل املثالى

)2 التخلى عن أسطورة الشكل المثالى !
)10 دقائق(

اطلبي من المشاركات أن يشاركن بعض سلبيات 
أسطورة الشكل المثالى التي توصلن إليها 

مع المجموعة كلها. 

اآلن اطلبي من المشاركات أن يفصحن عالنية 
عن إجاباتهن علي األسئلة التالية: 

  

من المستفيد من أسطورة الشكل 
المثالى؟

إجابات مقترحة: مراكز الحميات 
الغذائية، وسائل اإلعالم، صناعة 

الموضة.

بالنظر إلى كل السلبيات التى توصلتم 
إليها سواء داخليًا أو خارجيًا، هل 

استفدتم انتم شخصيًا من أسطورة الشكل 
 المثالى؟

ال !

إنى راحلة !
أطلبى من المشاركات التظاهر بانهن سيتركن 

العمل بمجلة “بريق” ليوضحن بشكل علنى 
رفضهن ألسطورة الشكل المثالى.

اآلن، وقد قد قررتِ الرحيل عن المجلة، 
ألنها تشجع الناس علي إتباع أسطورة الشكل 

المثالى، وأنت ترفضين هذا األمر، 
سوف تبدئين في جلستنا القادمة مجلتك 

الخاصة التي تقدم يد العون للجميع ليشعروا 
بالحرية فى أن يصبحوا أنفسهم.  

واآلن، ماذا ستقولين لرئيستك وأنتِ تتركين 
العمل بمجلة “بريق”؟ 

إنه الوقت المالئم إلخبارها عن سبب اعتقادك 
في عدم جدوى إتباع أسطورة الشكل المثالى. 
خذي بضع دقائق بمفردك وفكري فيما تودين أن 

تقولي لها. 
من الممكن ان تفكرى في السلبيات التي 
خرجنا بها لتونا في هذا النشاط سواء 

داخليا أو خارجيا. 

إمنحى المشاركات بضع دقائق ليفكرن بشكل 
فردى فيما يمكن ان يقلن بهذا الشأن.

أطلبى من المشاركات ان تمثل كل واحدة منهن 
امام مجموعتها دور الموظفة المستقيلة 

ويبدأن كالمهن بجملة” أنامستقيلة النى أرفض 
أسطورة الشكل المثالى” ثم يكملن بما 

اخترنه من عبارات.
إذا سمح الوقت،  اطلبى من المجموعات 

الصغيرة أن يشاركوا ما توصلوا إليه من 
افكار مع الجميع.

إقتراحات:
شجعي المشاركات علي االستمتاع بهذا 
النشاط- يمكنهن تمثيل أنهن يخرجن 

مندفعات من مكاتب مجلة “بريق”

تحققي من أن كل مشاركة قد نالت الفرصة 
لإلفصاح عالنية بتصريحها أمام صديقاتها، 
وتحققي من أن تصريحاتهن تضم تحديهن و 

رفضهن ألسطورة الشكل المثالى.

لقد احسنتن صنعٍا بإخبار المديرة عن رفضكن 
ألسطورة الشكل المثالى 

فنحن نريد أن يشعر الجميع بالحرية ليكونوا 
أنفسهم. 

فعندما نشعر بالحرية في أن نكون أنفسنا، 
يمكننا أن نقوم باألشياء التي نحبها كما 

يمكننا االعتناء بأنفسنا وباآلخرين مع شعورنا 
باالمتنان لما يمكن ألجسادنا أن تؤديه.

أنا مستقيلة !
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الجلسة األولى

5 دقائق
شرح املهمة الشخصية – 

احملققة البارعة

نظرة سريعة:
وراء اتباع هذه االمثلة.يعتقدن انه من السيئ السعى فى محيطهن،ويذكرن لماذا أمثلة ألسطورة الشكل المثالى تقوم المشاركات بالبحث عن القادمة من “حرة ألكون  أنا”، فى المنزل ، وقبل الجلسة 

األدوات  
المطلوبة:

نموذج 1.3

الهدف
مطلوب من المشاركات تحدى أسطورة الشكل 
المثالى فى أمثلة يخترنها من الواقع.

كيفية تنفيذ النشاط
قومى بشرح المهمة الشخصية:

قبل الجلسة القادمة من برنامج “حرة 
ألكون  أنا”، أريدكِ أن تجرى بحثًا فى وسائل 

اإلعالم – اكتشفي وأعرضي نموذجا ألسطورة 
الشكل المثالى واجهتيه في وسائل اإلعالم في 
مجتمعكِ. ألصقي النموذج علي ورقة، دوني سبب 
رفضك لهذا النموذج، واحضريه معك في الجلسة 

التالية!

أعرضي علي المشاركات ظهر الورقة الخاص بك، 
واطلب منهن تدوين إجاباتهن علي األسئلة، 

لغرض تبادلها في الجلسة التالية.

  

أسطورة الشكل المثالى زائفة 
ألنها........

محاولة محاكاة أسطورة الشكل المثالى 
غير مجدية النها.........

االسئلة كالتالى:

إقتراحات:
ربما لم تعتد المشاركات علي تنفيذ 
المهام الشخصية بين الجلسات- وضحي 

لهن أنهن سوف ينفذن القليل من المهام 
المختلفة خالل فترة برنامج “حرة 

ألكون  أنا”، وأن جميع المهام ممتعة 
وشيقة،وأنها ستساعدهن علي تعزيز الثقة 

الجسدية النفسهن ولغيرهن.
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الجلسة الثانية

 “حرة ألكون أنا”
اجللسة الثانية

يتعرض األطفال والشباب والشابات يوميا 
لوابل من الصور والرسائل عبر وسائل اإلعالم. 

حيث تقوم برامج التلفزيون واإلعألنات 
والمجالت بدفعهم لمحاكاة أسطورة الشكل 

المثالى، وتسهم في  خلق الضغط الذي نشعر 
به لمحاولة اتباعها. 

وقد تبين أن التعرض لفكرة “المظهر 
المثالي” من خالل المجالت يقلل من الثقة 

الجسدية. 

هذه الجلسة تمنح المشاركات الفرصة لتولي 
القيادة وتحدى هذه األسطورة، وإنتاج فقرة 
تلفزيونية لعرض الحقيقة خلف أسطورة الشكل 
المثالى، وإنشاء مجلتهن الخاصة التي صممت 

لتعزيز الثقة الجسدية!

خريطة اجللسة:
 إريك ستايس وهيذر شو )1994(

اآلثار السلبية لتصوير وسائل اإلعالم للنحافة كصورة مثالية للمرأة، 
 وعالقتها بأعراض مرض النهم

مجلة علم النفس االجتماعي واإلكلنيكي

المهارات المكتسبة
االدوات المطلوبةالزمن النشاط

التحدث بحريةدقيقتانتعهد المشاركة

5 دقائق

30 دقيقة

30 دقيقة

5 دقائق

مناقشة مهمة 

المحققة البارعة
نماذج المهمة 

الشخصية المحققة 

البارعة )وقد تم 
استكمالها(

مشاركة االفكار، 
عرض المعلومات

اإلعالم البديل

أهم اآلنباء عن الثقة 
الجسدية
غالف مجلة

ورقة  - واحدة لكل 

مجموعة، أقالم تلوين، 

المتاح من األدوات  
الفنية

نموذج 2.1 – واحد 

لكل مجموعة صغيرة

العمل الجماعى، 

اإلبتكار، التمثيل، 
اإللقاء أمام 

الجمهور

المهمة الشخصية:
رسائل الصداقة

نموذج 2.2 – واحد 
لكل مشاركة

اإلبتكار، توضيح 
الرسالة
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 “نعم مستعدات”

نظرة سريعة:
حماسهن للمشاركة فى “حرة قودى فرقتك ليعبرن عن 

ألكون  أنا”

األدوات  
المطلوبة:

ال توجد أى  أدوات مطلوبة

الهدف
تعبر كل مشاركة عن موافقتها على المشاركة 

و االستمتاع بالبرنامج، ليصلن إلى أقصي 
استفادة فى مجال الثقة الجسدية.

كيفية تنفيذ النشاط
بعد اآلنتهاء من تعريف المجموعة ببرنامج 
“حرة ألكون  أنا”،وجهي لهن الشكر لحضورهن 

و اطلبي منهن ان يعبرن بصيحة عن استعدادهن 
و حماسهن للمشاركة فى الجلسة الثانية من 

“حرة ألكون  أنا”

“هل انتن مستعدات للمشاركة و االستمتاع 
بأولى جلسات حرة ألكون  أنا؟”

حرة ألكون  أنا، اجللسة الثانية
تعهد املشاركة

الجلسة الثانية

دقيقتان



حرة ألكون أنا | أنشطة للمرحلة العمرية من 11-14 سنةصفحة 20

أسطورة الشكل 
المثالي

...

الجلسة الثانية

5 دقائق

خالله الصور التى قمن بإعدادها.خالل حوار حماسي سريع يتبادلن قمن بتحديها مع بعضهن البعض من بأسطورة الشكل المثالى وكيف تتشارك الفتيات نماذجهن الخاصة نظرة سريعة:

 األدوات
المطلوبة:

أمثلة ألسطورة الشكل المثالى 
التى اعدتها المشاركات

الهدف
تدرك المشاركات ان أسطورة الشكل المثالى 
موجودة فى كل مكان فى مجتمعهن، و لكنهن 
يستطعن تحديها عن طريق توضيح لماذا هى 

مستحيلة التحقيق وال تستحق عناء السعى وراء 
الوصول إليها

مناقشة:املهمة الشخصية 
احملققة البارعة

كيفية تنفيذ النشاط
شكرا لكن جميعا علي بحثكن المذهل- لقد 

عرضتن العديد من النماذج ألسطورة الشكل 
المثالى! 

واآلن أمامكن الفرصة لتبادل رأيكن حول هذه 
األسطورة مع بعضكن البعض. 

اطلبي من الجميع أن يتحركن بحرية في 
الغرفة. وعندما تقولي “شاركي!” عليهن أن 
يتوقفن، وتتحدث كل واحدة منهن مع أول من 

تقابلها. يجب علي كل واحدة أن: 

ترفع الصورة التي وجدتها ألسطورة الشكل 
المثالى، وتقرأ العبارات المكتوبة علي 

خلفية الورقة:

“محاولة  محاكاة أسطورة الشكل المثالى غير 
مجدية ألنها......”

“أسطورة الشكل المثالى يستحيل تحقيقها 
ألنها.....”

بعد دقيقتين، صيحي بصوت عالى “شاركي!”. كل 
أثنتين مع بعضهما عليهما أن تتبادال الصور، 

ثم يتحرك الجميع للبحث عن شخصية جديدة 
للتحدث إليها، رافعين الصورة الجديدة، 
ويقرأن العبارات المكتوبة خلف الصورة. 
ينبغي أن يتسم تنفيذ النشاط بالكثير من 

الحيوية و الحوار.

اشكري المشاركات علي مشاركتهن للنماذج.

لقد رأينا أن وسائل اإلعالم غالبا ما تروج 
ألسطورة الشكل المثالى  بأشكال مختلفة. 

سوف تكون لديكن الفرصة للتعبير عن ارائكن 
وتغيير اإلعالم للترويج للثقة الجسدية بدالً 

من أسطورة الشكل المثالى ! 
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الجلسة الثانية

إعقدى مؤمترك الصحفى

30 دقيقةأهم اآلنباء عن الثقة اجلسدية 

الهدف
تتحدى المشاركات أسطورة الشكل المثالى و 
يعملن إليجاد بدائل إيجابية لها بمفرداتهن 

الخاصة.

إلتباع أسطورة الشكل المثالى. من خالل إعالنهن عن سبب رفضهن تطورن فيها مهاراتهن القيادية تعيش المشاركات لحظات ممتعة قرار ترك العمل في مجلة “بريق”، عقد مؤتمر صحفي حول السبب وراء نظرة سريعة:

 األدوات 
المطلوبة:

نموذج 2.1 – واحد لكل مجموعة 
صغيرة

كيفية تنفيذ النشاط
)1 تجهيز بيان صحفى )15 دقيقة(

يعطيكن هذا النشاط فرصة للعمل الجماعى و 
لإلبداع و االبتكار

تذكرن انه فى الجلسة السابقة اتخذتن 
قرار بترك مجلة “بريق”

و اآلن تعقدين مؤتمرًا صحفيًا لإلدالء ببيان عن 
سبب اتخاذك لقرار ترك مجلة “بريق” و لماذا 

تعتبرين أن محاولة الوصول ألسطورة الشكل 
المثالى إهدار للوقت.

فيما يلى ثالث نقاط أساسية يجب ان يتضمنها 
هذا البيان:

أخبري الفتيات و الفتيان عن أسطورة 
الشكل المثالى و كيف تصل إلينا

تحدثى عن سلبيات و أضرار محاولة محاكاة 
أسطورة الشكل المثالى، و لماذا قررتى 

ترك العمل بمجلة “بريق”

إنصحى الفتيات و الفتيان بخصوص ما 
يمكنهم قوله او فعله لمواجهة الضغط 

الواقع عليهم بسبب أسطورة الشكل المثالى

عندما يريد اإلعالميون توصيل فكرة ما، 
فإنهم يحتاجون إلى مهارات معينة لتوصيل 
رسالتهم بطريقة قوية وواضحة. ولذا عندما 
تعكفين علي إعداد بيانك الصحفي، تحققي من 
وضوح كلماتك المستخدمة في البيان. وتحققي 

من إنك تستخدمين تصريحات واضحة لتعريف 
جمهورك بأسباب رفضك ألسطورة الشكل المثالى. 
يفضل لو استعنتى بنشاط السلبيات الخارجية 

والداخلية الستخدام بعض األفكار منه في 
بيانك الصحفي.

سنعطيكى بعض الوقت إلعداد البيان الصحفي، 
ثم ستعقدين مؤتمرا صحفيا إللقاء هذا البيان 

علنًا.

امنحي المشاركات 15 دقيقة إلعداد بياناتهن 
الصحفية فى مجموعات صغيرة. امنحيهن نموذج 
2.1- ليس المطلوب استخدام النموذج حرفيًا، 
ولكن فقط  ليساعدهن علي اإلتيان بافكارهن 

الخاصة.

إقامة المؤتمر الصحفى: )15 دقيقة(
اطلبي من كل مجموعة صغيرة قراءة/ أداء 

بيأناتهن الصحفية لبقية المشاركات. عليهن 
الجلوس أمام باقى المشاركات و كأنهن 

جالسات على منصة.
وحتى يشارك الجميع، اطلبي من الجمهور أن 
يلعبن أدوار صحفيين، وأن يدوّن باختصار 

الرسائل الرئيسية التي تأتي في فكرهن خالل 
متابعتهن للمؤتمر الصحفي. 

إحرصى على ان تنال كل مجموعة حفاوة 
وتصفيقا بعد انتهاء مؤتمرهن الصحفي.

أحسنتن على هذه البيأنات الصحفية الخالقة 
والمرحة! هل بإمكان أي منكن أن تشاركنا 

ما دونت من رسائل خالل متابعة المؤتمر 
الصحفي؟ ماذا كانت طريقتكن المفضلة لتحدى 

أسطورة الشكل المثالى؟

إقتراحات:
إذا كانت مجموعتك بحاجة إلي دعم لتنفيذ 
النشاط، حاولي استخدام األفكار الموجودة 

بنموذج 2.1.
إذا كنتِ تعملين في مجموعة كبيرة، إقسمى 

المجموعة لنصفين عند الجزء الخاص 
بتمثيل عقد المؤتمر الصحفى، بحيث تشارك 

كل الفتيات فى النشاط.
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الجلسة الثانية

إعقدى مؤمترك الصحفى

30 دقيقة غالف ملجلة
الهدف

تدرك الفتيات انه هناك بديل رائع ألسطورة 
الشكل المثالى.

نظرة سريعة:
أسطورة الشكل المثالىالخاصة لنشر بديل عن تصمم الفتيات غالف مجلتهن 

األدوات  
المطلوبة:

ورقة واحدة لكل مشاركة، 
أقالم تلوين، أدوات فنية 

حسب المتاح

كيفية تنفيذ النشاط
لقد تركتى اآلن العمل بمجلة “بريق”، 

وقررتى أن تقيمي مجلتك الخاصة، وهي مجلة 
تمد يد العون للفتيات كي يشعرن شعورا جيدا 

نحو مظهرهن.

مهمتك اآلن ان تجمعى افكارك لتصميم غالف 
للمجلة. 

)1 إجتماع لتصميم الغالف )10 دقائق(

اقترب الموعد النهائى و فريق العمل 
بالمجلة لم ينتهى من تصميم الغالف بعد! 

اعملن معًا لوضع خطة لتنفيذ العمل.

أطلبي من المجموعات مراعاة ثالث نقاط:

 الصور:
ماهى الصور التى سيختارها فريقك للتعبير 
على انه هناك العديد و العديد من األشكال 
التى يظهر بها الناس فى الحياة الواقعية؟

 العناوين:
ماهى عناوين الموضوعات التى ستقمن 

باختيارها؟ ينبغى ان يكون هناك موضوعين  
)على األقل(  للفتيات و الفتيان حول كيفية 

تحسين ثقتهم الجسدية

 إسم المجلة:
ماهو اإلسم الذى ستختاره مجموعتك للمجلة 

ليكون ملهمًا و مشوقًا و معززًا للثقة 
الجسدية؟

)2 أفكار فردية للغالف )10 دقائق(
قررت رئيسة التحرير أن تقوم كل مشاركة 

بتصميم الغالف الخاص بمجلتها،  و أن تحدد 
محتوى الغالف و كيف سيكون شكله.

اطلبي من المشاركات -فرديًا- أن يبتكرن 
تصميمهن الخاص لغالف المجلة الذي يتالءم مع 
إرشادات التصميم الخاصة بفريق العمل، وأن 

يبدعن كما يرغبن فى التصميم. تحققي من 
ان يتضمن التصميم النقاط الثالث التي تم 

االتفاق بشأنها في اجتماع التصميم )الصور، 
العناوين واسم المجلة(.

)3 تقديم التقارير )10 دقائق(
اطلبي من فريق التصميم عرض أفكارهن لغالف 

المجلة علي الحائط. 

اطلبي من كل مجموعة بالترتيب، أن تقوم 
بطرح أفكارها- سواء على الجميع إذا كان 

هناك وقُت لذلك، أو طرحها علي مجموعة أخرى. 
ذّكري المشاركات بالحديث عن النقاط الثالث 

المتفق عليها باجتماع التصميم )الصور، 
العناوين واسم المجلة(. 

بعد حديث كل مجموعة، اطلبي من المشاركات 
مزيدا من التوضيح ألفكارهن:

شكرًا لكم على كل هذه األفكار الرائعة !

  

؟ لما اخترتن تلك الصور؟ كيف ساعدتكن 
الصور علي إظهار بديل ألسطورة الشكل 

المثالى؟

إلي أي مدي تعتقدي أن عناوين الغالف 
سوف تساعد الفتيات والفتيان علي رؤية 
استحالة تحقيق أسطورة الشكل المثالى، 

أو إدراك سلبيات محاولة محاكاتها؟

كيف ستساعد مجلتك الفتيات والفتيان 
علي تفهم عدم إحتياجهم إلي االلتفات 

إلي الضغوط الواقعة عليهم للظهور مثل 
أسطورة الشكل المثالى؟

إذا رغبن في قضاء مزيدا من الوقت في العمل 
علي تلك  األغلفة، شجعي المشاركات علي 

أخذها معهن إلي المنزل.
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الجلسة الثانية

5 دقائق

نظرة سريعة:
أسطورة الشكل المثالىصديقتها على عدم اتباع تشجع فيها كل مشاركة للصداقة بين الجلسات، المشاركات بكتابة رسائل فى ثنائيات، تقوم 

األدوات  
المطلوبة:

نموذج 2.2 – واحد لكل 
مشاركة

الهدف
تعزز المشاركات استيعابهن ألسطورة الشكل 

المثالى، وسبب استحالة تحقيقها، وسبب عدم 
جدوى محاولة محاكاتها. ثم يقمن بتبادل هذه 

الرسائل مع صديقة لهن.

املهمة الشخصية: 
رسائل الصداقة. 

كيفية تنفيذ النشاط
وزعى نموذج 2.2

المهمة الشخصية المطلوب منكن تنفيذها 
من اآلن و حتى الجلسة القادمة هى أن تكتبي 
رسالة لصديقة حقيقية في حياتك. ينبغى ان 

تشجعها هذه الرسالة على عدم محاولة محاكاة 
أسطورة الشكل المثالى. واشرحي في رسالتك 

ما يلي:

لماذا تعتقدين أن محاولة الظهور كما 
أسطورة الشكل المثالى تحمل الكثير من 

السلبيات.

لماذا تعتقدين أن محاولة الظهور مثل 
أسطورة الشكل المثالى أمر مستحيل – وال 

يمكن ألحد ان يبدو بهذا الشكل.

ماذا بمقدورصديقتك أن تفعله أو تقوله 
لمواجهة الضغوط الواقعة عليها للظهور كما 

فى أسطورة الشكل المثالى.

تذكرى ان ينصب تركيزك على الرسالة، ال ان 
يكون تركيزك على شكل صديقتك. فالهدف هو 

مساعدة صديقتك على أن تشعر بالحرية لتكون 
نفسها.

تأكدي أن جميع المشاركات قد فهمن ما عليهن 
القيام به.

اطلبي من المشاركات إحضار رسائلهن معهن في 
الجلسة التالية.

إقتراحات:
ينبغي علي المشاركات كتابة رسائلهن 

لشخصية موجودة حقا في حياتهن. ربما تكون 
صديقة، فتاة أصغر، زميلة لها بفريق 

المرشدات/ فتيات الكشافة، أو أي شخص من 
بين أصدقائها في حياتها الفعلية.
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الجلسة الثالثة

“حرة ألكون أنا”
اجللسة الثالثة

إن انتمائنا لحركة المرشدات و فتيات 
الكشافة يجعلنا جزء من حركة تربوية قائمة 

علي الصداقة التي تنشأ في مجتمعاتنا 
ونتشاركها في جميع أنحاء العالم! ستكتشف 
المشاركات في هذه الجلسة أنهن ال يستطعن 

فقط تحدي أسطورة الشكل المثالى لتحرير 
أنفسهن منها، بل كذلك يمكنهن تحدي هذه 

األسطورة لتحرير صديقاتهن منها أيضا، وصنع 
فرقا حقيقا. 

خريطة اجللسة:

المهارات المكتسبة
االدوات المطلوبةالزمن النشاط

التحدث بحريةدقيقتانتعهد المشاركة

20 دقيقة

40 دقيقة

5 دقائق

مناقشة – رسائل 
الصداقة

نماذج رسائل الصداقة 
)كاملة(

التحدث بثقة 
أمام األخرين

)1 نموذج  3.1- مطويه مهمة الصداقة
من الورق

)2 لوحة كبيرة من 

الورق المقوى، مقص، 
أقالم عريضه

)3 نموذج 3.2 - قصاصات

)4 بطاقات من الورق 

المقوى، قوالب دائرية 

)مثل كوب أو غيره(، 

دبابيس مشبك، أقالم أو 

فرش تلوين، ما يتوفر 

من أدوات فنيه، شريط 
الصق قوى

)5 قطع صغيرة من 
الورق، أقالم

العمل الجماعى، 

سرعة البديهة، 

التحدث بحرية، 
اإلبتكار

شرح المهمة 
الشخصية:

مرايتى يا مرايتى

نموذج 3.3 – نسخة 

واحدة لكل مشاركة
الثقة بالنفس، 

السلوك اإليجابي
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الجلسة الثالثة

 “نعم مستعدات”

نظرة سريعة:
حماسهن للمشاركة فى “حرة قودى فرقتك ليعبرن عن 

ألكون  أنا”

األدوات  
المطلوبة:

ال توجد أى  أدوات مطلوبة

الهدف
تعبر كل مشاركة عن موافقتها على المشاركة 

و االستمتاع بالبرنامج، ليصلن إلى أقصي 
استفادة فى مجال الثقة الجسدية.

هذا التعهد اللفظى يساعد المشاركات على 
المشاركة بفاعلية أكبر، كما له أثر كبير 

على زيادة الثقة الجسدية لديهن

كيفية تنفيذ النشاط
بعد اآلنتهاء من تعريف المجموعة ببرنامج 
“حرة ألكون  أنا”،وجهي لهن الشكر لحضورهن 

و اطلبي منهن ان يعبرن بصيحة عن استعدادهن 
و حماسهن للمشاركة فى الجلسة الثالثة من 

“حرة ألكون  أنا”

“هل انتن مستعدات للمشاركة و االستمتاع 
بثالث جلسات “حرة ألكون  أنا”؟”

الموافقة تصيح

مرحبًا بكم فى اجللسة الثالثة
دقيقتانتعهد املشاركة 
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الجلسة الثالثة

مشاركة: املهمة الشخصية 
20 دقيقةرسائل الصداقة 

الهدف
تعزز المشاركات استيعابهن للسلبيات التي 
تنتج عن اتباع أسطورة الشكل المثالى، كما 

يعتدن على الحديث أمام سائر المشاركات 
معبرات عن رفضهن لهذه األسطورة.

نظرة سريعة:
على مواجهة أسطورة الشكل لدعم و تشجيع بعضهن البعض امام المجموعات الصغيرة المشاركات باستعراض رسائلهن من الجلسة السابقة،تقوم باستخدام رسائل الصداقة 

المثالى.

األدوات  
المطلوبة:
رسائل الصداقة

كيفية تنفيذ النشاط
شكرا لكن جميعا علي كتابة رسائل الصداقة 

! واآلن أمامكن الفرصة لتبادل الخطابات 
وقراءتها بصوت عاٍل في مجموعات صغيرة. 

اطلبي من المشاركات العمل معا في مجموعات 
صغيرة

ينبغى على الجميع قراءة رسائلهن تباعًا، 
و تذكرن أن كل منكن قد بذلت جهدًا لوضع 

أفكارها فى هذه الرسالة، وعليه فسوف 
ندعم بعضنا البعض و نحيي كل مشاركة بعد 

قراءتها لرسالتها. كما يمكنكن ان تخبرن كل 
مشاركة بالجزء المفضل لكن فى رسالتها بعد 

انتهائها من قرائتها.

من الضروري أن تلتزم المجموعة بما يلي: 

استمعي جيدا للشخص الذي يقرأ رسالته.

أظهري تقديرك للخطاب من خالل التصفيق 
والحفاوة بعد انتهاء القراءة، وتحدثي عن 

األشياء التي أحببتيها فى الرسالة.  

وخالل إجراء هذا النشاط، ينبغي علي القائدة 
أن تزور كل مجموعة، وتهنئهن وتشكرهن علي 

بذلهن ذلك المجهود.

بعد اآلنتهاء من قراءة الرسائل، عدن معا 
كمجموعة واحدة، واسألى عما يلي:

  

كيف كان شعورك بكتابة الرسالة؟

هل كتبتي أي أفكار جديدة عن الجوانب 
السلبية ألسطورة الشكل المثالى؟

هل ساعدك إتيانك بأفكار جديدة لمواجهة 
أسطورة الشكل المثالى فى جعل صديقاتك 

يشعرن بشعور أفضل نحو مظهرهن؟

إجمعى الرسائل – اعرضيهم طوال فترة 
تنفيذ برنامج “حرة ألكون  أنا” ما امكن 

ذلك.
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الشعور بالحرية كي يصبحن أنفسهن.لفظيا، لمساعدتهن وصديقاتهن علي كيفية تحدي أسطورة الشكل المثالى اجتماعك، تستمتع المشاركات بممارسة عمل” في مواضع مختلفة من مكان من خالل تنفيذ اآلنشطة على شكل “محطات نظرة سريعة:

 األدوات 
إرجعى إلى كل مهمة لمعرفة األدوات  المطلوبة:

صفحة منفصلة للقائدة التى ستتولى يعطى وصف لكيفية تنفيذ كل مهمة فى المطلوبة
إدارة محطة العمل.

الهدف
تتولي الفتيات القيادة فى مواجهة أسطورة 
الشكل المثالى، وتنمية المهارات للتحدث 
عن افكارهن بحرية حتى يصبحن نماذج للثقة 

الجسدية في مجتمعاتهن.

كيفية تنفيذ النشاط
في الجلسة السابقة تعلمنا كيف يتم تعزيز 

أسطورة الشكل المثالى بقوة من خالل وسائل 
اإلعالم، مثل المجالت واإلعألنات. 

هل تعلمين أن حواراتك اليومية مع صديقاتك 
وأفراد عائلتك يمكنها أن تحافظ على 
استمرار وجود أسطورة الشكل المثالى؟ 

تدور هذه الجلسة حول التمرين على كيفية 
توليك زمام المبادرة لمساعدة االخرين علي 

التحرر من أسطورة الشكل المثالى. 

سوف تحتجن للعمل معًا و استخدام معلوماتكن 
و مهاراتكن القيادية إلقناع األسرة و 

األصدقاء و الناس فى مجتمعكن بعدم جدوى 
اتباع أسطورة الشكل المثالى.

  

ماذا كانت جملتك المفضلة فى نشاط سرعة 
االستجابة؟

ما هو الشيئ الذى سيساعدك على نقل هذه 
التجربة إلى حيز التنفيذ فى الحياة 

العملية؟

إقتراحات:
من الضروري اشتراك الجميع في اآلنشطة، 
وأن ُيسمع صوت كل مشاركة، بحيث يحصل 
الجميع علي فرصة للمناقشة ومواجهة 

أسطورة الشكل المثالى ألنفسهن، وممارسة 
القيادة بين صديقاتهن ومجتمعهن.

40 دقيقةمهام الصداقة

جهزى محطات العمل لألنشطة فى اماكن 
منفصلة من مكان االجتماع، و إذا توفرت 

لديكي مساحة متسعة فى مكان مفتوح يمكنك 
استغالل هذه الفرصة للخروج إلى الهواء 

الطلق.

ينبغي أن يكون هناك قائدة واحدة على 
األقل لقيادة محطة العمل،  والتى تقوم 

بشرح ما تحتاج المجموعة القيام به وتدعم 
المجموعات خالل العشر دقائق مدة المهمة.

تقسم المشاركات لثالث إلى خمس مجموعات 
صغيرة )بحيث يكون هناك مجموعة فى كل 

محطة عمل(
مالحظة: هناك ثالثة “مهام” أساسية يجب على 

كل مشاركة أن تنفذها:
التواصل، فقاعات الجمال، و سرعة 

االستجابة.
إذا كانت المجموعة كبيرة بما يكفي 
و لديك متسع من الوقت، يمكنك تنفيذ 

المهمتين اإلضافيتين المقترحتين و هما:
تصميم شارة ، و القدوة الحسنه

حددى لكل مجموعة محطة عملهم االولى.

أطلبى من كل مجموعة ان يقمن بالمرور على 
ثالثة محطات على األقل )المبينة بعالمة 

النجمة(، على ان ينتقلن للمحطة التالية 
كل عشر دقائق. ستكون هناك مهمة فى كل 
منطقة و يجب استكمالها. تجدين تعليمات 

تنفيذ النشاط فى كل محطة فى الصفحات 
التالية. استخدمى نموذجى 3.1 و 3.2 لدعم 

تنفيذ المهام.

عندما ينتهى الجميع من تنفيذ ثالث مهام على 
األقل، اجميعهن سويًا مرة أخرى.

أحسنتن جميعًا ! لقد سلكتن طرقًا متعددة 
لمساعدة اصدقائكن و مجتمعكن إلدراك انهم 

اليحتاجون إلى اتباع أسطورة الشكل المثالى، 
و أنهم رائعون كما هم على طبيعتهم.
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املهمة االولى:
10 دقائقالتواصل

أسطورة الشكل المثالى.خالل إقناعهن بعدم اتباع مهمتهن هي دعم صديقاتهن من يستقبلنها من صديقة قلقة- نصية أو رسائل إلكترونية تجيب المشاركات علي رسائل نظرة سريعة:

 األدوات  
المطلوبة:

الرسائل يتم طيها ووضعها فى قصاصات من الورق تحتوى على 
قبعة أو على طاولة

كيفية تنفيذ النشاط
المهمة هي أن تساعدن إحدي صديقاتكن 

من خالل إقناعها أن محاكاة أسطورة الشكل 
المثالى ما هى إال فكرة سيئة ومستحيلة 

التحقيق!

ستتلقي كل منكن رسالة نصية أو إلكترونية 
من أحدي صديقاتها. تخبرك صديقتك في 

الرسالة أن مظهرها يسبب لها القلق والشعور 
بالتعاسة ألنه غير متوافق مع أسطورة الشكل 

المثالى- أنتِ بحاجة للرد علي الرسالة 
بتحدى أسطورة الشكل المثالى وتحدى فكرة 
أنه ينبغى على صديقتك أن تحاول الظهور 

بشكل مختلف. 

علي سبيل المثال، قد ترسل لك صديقك قائلة 
“اشعر أنني ممتلئة اليوم، أفكر أال أذهب 

إلي درس الباليه اليوم.” ماذا ينبغي 
عليك أن تفعليه، كي تبيني لصديقتك أنك 

رافضة لفكرة أسطورة الشكل المثالى. عليكى 
إخبارها أنك تعتقدين إنها تبدو رائعة 

كما هي، وأن أهم شيء في درس الباليه هو 
االستمتاع وتعلم الخطوات؟

إهتمى بمالحظة ردود المشاركات أثناء تنفيذ 
النشاط.

أمثلة لما يمكن أن تكون عليه اإلجابات:

“ أعتقد أنك تبدين رائعة كما انتِ”، “ 
المهم فى درس الباليه هو االستمتاع و تعلم 
الخطوات، و ليس كيف يبدو شكلك”، “إن قلقك 
حول كيف يبدو شكلك هو مضيعة للوقت، سوف 

تفوتك بهجة االستمتاع بوقتك هناك”

أريد من كل واحدة منكن ان تختار رسالة 
و تعطينى إياها، سأقوم بقراءة الرسالة 

على المجموعة و مهمتكن هى الرد بسرعة على 
هذه الرسالة لتظهرى رفضك ألسطورة الشكل 

المثالى.

يجب على كل مشاركة ان:

إختيار رسالة و اعطائها إلحدى القائدات 
لقرائتها على المجموعة

االستجابة للرسالة عن طريق إخبار المجموعة 
ما يمكن ان يقولوه لرفض أسطورة الشكل 

المثالى.

عند الحصول على رد من إحدى المشاركات، 
اطلبى من باقى المجموعة التفكير فى 

ما يمكنهن قوله قبل اآلنتقال للمشاركة 
التالية

إقتراحات:
سرد إجاباتهن على الرسائل النصية بصوت 
عاٍل يضع المشاركات في القيادة، وهو أمر 

رائع بالنسبة لثقتهن الجسدية.

إذا أمكنك استخدام الهواتف المحمولة، 
سيكون أمرا ممتعا أن ترسلي أو تستقبلي 

رسائل نصية أو إليكترونية فعليا.

ربما تشعرين أنه من المالئم أن تذّكري 
المشاركات أنه إذا كان قد سبق لهن أو 

ألي شخص يعرفونه استقبال رسائل سلبية أو 
مسيئة عنهن أو عن أي شخص أخر، عليهن 

دائما أن يخبرن أي شخص بالغ، ولو كانت 
الرسالة علي موقع إليكتروني؛ عليهن 
اإلبالغ عن الرسالة علي الموقع نفسه.
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10 دقائق

نظرة سريعة:
التركيز علي أسطورة الشكل في جميع أنحاء العالم بعدم األطفال والشباب والشابات رسائلهن الخاصة إلقناع سائر الكالم الكبيرة لكتابة تستخدم المشاركات فقاعات 

المثالى.
 األدوات  

المطلوبة:
قطع كبيرة من الورق المقوى 

، مقص، أقالم سميكة.

املهمة الثانية
فقاعات اجلمال

كيفية تنفيذ النشاط
تعد هذه المهمة هي فرصتك للحديث صراحة 
ضد أسطورة الشكل المثالى، وتولي القيادة 

من خالل نشر رسالتك للعالم!

لديك فرصة لتكتبى بأسلوبك الرسالة التي 
تودين مشاركتها مع سائر الشباب والشابات 
حول العالم حول سبب اعتقادك بأن محاكاة 
أسطورة الشكل المثالى ما هو إال مضيعة 

للوقت، وأنه الحياة ال تدور فى فلك المظهر 
فقط.

اطلبي من الجميع رسم فقاعات الكالم الكبيرة 
الخاصة بهن وقصها، وكتابة تحدياتهم ألسطورة 

الشكل المثالى بخط كبير، تلك التحديات 
التي يرغبن في اإلفصاح عنها بصوت عاٍل لسائر 

الشباب والشابات حول العالم.

عند انتهائهن من العمل يرفع الجميع  
فقاعات الكالم الخاصة بهم ويقرأن محتواها 
لبقية المجموعة. لما ال تلتقطي صورا أو 

تسجلي فيديو لكل مشاركة وهي ممسكة بفقاعة 
الجمال الخاص بها؟

شاركي نشاطك !

يمكنكِ مشاركة فقاعات الجمال الخاصة 
 www.free-being-me.com بمجموعتك علي الموقع
، فيمكنكِ بذلك إعطاء نصيحتك للفتيات في 

جميع أنحاء العالم.

خذي فقاعة الجمال الخاصة بكِ إلي المنزل 
وشاركيها مع من حولك بطرق عدة / وفي 

أوقات مختلفة قدر إمكانكِ.
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10 دقائق
املهمة الثالثة – 

سرعة االستجابة

نظرة سريعة:
األشياء التي يسمعنها في حوارات ليتدربن على الرد بشكل سريع على سريعة لتحدي هذه العبارة- هنا هو التفكير في استجابات العبارات المكتوبة، يكون التحدي عندما تصوب المشاركة على أحد 

حياتهن اليومية.
 األدوات  

المطلوبة:
الرمل، حجر صغير، قرص صغير من يستخدم للتنشين )مثال: كيس من عبارات مكتوبة، جسم صغير 

البالستيك...(

كيفية تنفيذ النشاط
تحدثي مع األخريات حول أهمية أفكارنا 

وشعورنا، ذلك ألننا أحيانًا نركز علي 
المظاهر الخارجية بدال من اآلنتباه ألخالق 

الناس وحقيقتهم؛ األمر الذي يسهم في 
استمرار أسطورة الشكل المثالى! وتعد هذه 

المهمة فرصة أمامنا لممارسة ما علينا قوله 
أو فعله للحيلولة دون انتشار هذه األسطورة.

ضعى األوراق المكتوب بها العبارات التى 
سيتم الرد عليها على األرض على مسافات 

متباعدة ووجهها لألسفل

مهمتكِ هي تحدي هذه العبارات باستجابة 
سريعة توقف أحدهم عن الحديث الداعم ألسطورة 

الشكل المثالي، وتدفعهم إلعادة النظر فى 
صحة هذه األسطورة.

علي سبيل المثال، إذا قالت أحداهن 
“أتوافقن علي أن الفتاة البدينة ال يليق 
بها أن ترتدي مالبس السباحة؟، ما الذي 

يمكنك أن تردي به عليها كي تظهري لها رفضك 
ألسطورة الشكل المثالى؟ ماذا يمكنك أن 

تقولين لها إلخبارها أن تلك الفتاة رائعة 
كما هي بالطريقة التي تظهر بها، وأنه من 

غير المقبول أن ننتقد مظهر اآلخرين؟ 

احصلى على اجابات من المشاركات.

أمثلة لما قد تكون عليه اإلجابات:
“أعتقد أنها رائعة مهما كان مظهرها”، 

“السباحة نشاط يبعث علي االستمتاع واللعب 
في المياه، وليس المظهر الذي تبدين عليه”؛ 
“القلق بشأن مظهر اآلخرين ما هو إال مضيعة 

للوقت، وأناالأوافق على إحباط اآلخرين”.

واآلن نود منكن ممارسة هذا النشاط،ولذا 
ستقمن تباعٍا بالتنشين علي أحد العبارات 
المكتوبة.وسوف أقرأ العبارة المختارة. 
وعلي من قامت بالتصويب أن تستجيب بسرعة 
للعبارة المقروءة. ثم تقوم بقية المجوعة 
بمساعدتك بأفكار إضافية حول ما يمكنك أن 

تقوليه.

كل رد تقدميه البد وأن يحتوي علي شيء ما 
يظهر رفضك ألسطورة الشكل المثالى!

تقوم المشاركات تباعًا بالتنشين على إحدى 
العبارات الموضوعة على األرض، عندها، 

تقرأها القائدة على المجموعة.

شجعي الجميع علي مساعدة بعضهن بعضا- اشرحي 
لهن أن هدفهن كفريق هو محاولة الوصول إلي 

جميع األرقام الملقاة، والرد على أكبر 
قدر ممكن من العبارات خالل الوقت المحدد 

للمهمة.
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10 دقائق
املهمة الرابعة اإلختيارية – 

تصميم شارة !

نظرة سريعة:
لصديقتها لتذكرها بمدى تصمم كل مشاركة شارة 

تميزها و تفردها.

 األدوات  
بطاقات من الورق المقوى، قوالب المطلوبة:

للتلوين، المتاح من األدوات  دبابيس مشبك، أقالم ملونة، فرش دائرية )مثل:كوب زجاجى(، 
الفنية، شريط الصق قوى.

كيفية تنفيذ النشاط
من سلبيات اتباع أسطورة الشكل المثالى 
شعور الجميع بأنهم يجب عليهم الظهور بنفس 
المظهر، األمر الذي يحول دون إدراكهم مدي 
تميزهم واختالفهم كما هم، واستمتاعهم بهذا 

التميز.

ذّكري صديقاتك بهذا األمر من خالل قيامك بعمل 
شارة تخصصيها لهن مكتوب عليها “أنامميزة” 
– أو نفذى فكرتك الخاصة لمساعدة صديقاتك 

علي تذكر مدي تميزهن.

باستخدام القوالب الدائرية، اطلبى من 
المشاركات قص البطاقات على شكل دوائر. 
ارسمي أو لوني شعار “أنامميزة”  علي 
الشارة وزينيها؛ ثم الصقى عليها دبوس 

مشبك..

أعطي الشارة لواحدة من صديقاتك و التي 
تشعرين أنها بحاجة إلي هذه الرسالة. تذّكري 

أن توضحي سبب منحك الشارة لها - ألنه من 
السُخف أن نحاول أن نتبع أسطورة الشكل 

المثالى! فهي مستحيلة التحقيق، وألن صديقتك 
رائعة كما هي بمظهرها الذي تبدو عليه.

إقتراحات:
 أخبري المشاركات أنهن إذا لم يكملن 
المهمة، يمكنهن أخذ الشارات معهن بعد 

الجلسة الستكمال تصميمها. 

أنا 

تميزة.
م
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10 دقائق
املهمة اخلامسة االختيارية – 

لعبة القدوة احلسنة 

كيفية تنفيذ النشاط
من في حياتك تحترميه وتودين االقتداء به؟ 

قد تكون صديقتك، أو والدتك، أو أختك، أو 
ُمدرستك، أو شخص ما في مجتمعك، أو قد يكون 
أحد المشاهير. قد نحترمهم ألنهم يساهمون 
في صنع حياة أفضل لآلخرين، أو ألنهم حققوا 
أقصى استفادة من الفرص التي ُأتيحت لهم في 

حياتهم.

بعد ان تنتهى المشاركات من التفكير 
و اختيار قدوتهن الحسنة، وزعي عليهن 

األوراق. اطلبي من المشاركات كتابة أفضل 
ثالثة خصال تتحلي بها  قدوتهن. ذّكري 

الجميع أنهن يفكرن في الشخص لما هو عليه 
ولما يفعله، وليس لمظهره. وينبغي عليهن 

االحتفاظ بأوراقهن سرية. 

أفكار لبعض الخصال: شجاع، مرحة، مهتم 
باآلخرين، غناؤها مذهل، مبتسم دائما.

واآلن اختاري واحدة من األلعاب التالية كي 
تلعبونها:

لعبة لمس االكتاف )كهربا / ثبّت صنم(

العبي لعبة لمس األكتاف.
حددي واحدة من المجموعة تجري وراء بقية 

المجموعة، وتحاول أن تلمس أكتافهن.
وعند لمس أكتاف واحدة من المجموعة، يصحن 

“ثّبت!” ويتوقف الجميع عن الحركة. 

ثم تقوم المشاركة التي  ُلمست أكتافها 
بقراءة سمة واحدة من سمات قدوتها 

بالقائمة. 
ثم يجيء دور المشاركات الالتى يسمعن السمة 
المقروءة ويجدن أنها مكتوبة في قوائمهن 
ويتحلي بها قدوتهن، فيتسابقن معًا للمس 

حائط )أو أي شيء أخر تجهزينه(؛ 
ثم تكون أخر واحدة منهن لمست الحائط هي 
المشاركة التي عليها الدور في السباق! 
وإذا لم تتوافر السمات المقروءة في أي 

قدوة، تكون المشاركة التي ُلمست أكتافها في 
األصل هي التي عليها الدور.

ثم تبدأ اللعبة من جديد بمن عليها الدور 
في التسابق.

المكانة لذاتها  وليس لمظهرها.أن يكون لدينا قدوة تحتل تلك نعتبرها القدوة الحسنة، وأهمية التفكير في صفات الشخصية التى العبي لعبة جماعية ممتعة غرضها نظرة سريعة:

 األدوات  
قطعة صغيرة من الورق و قلم لكل المطلوبة:

مشاركة

لعبة دائرة القدوة الحسنة:

يقف الجميع في دائرة، مع ترك مساحة بعيدة 
بين بعضهن البعض. اطلبي من المشاركات أن 
تذكر كل واحدة منهن تباعًا شيئا واحدا من 

قائمتها.

وبمجرد أن تستمع أيهن إلي السمات 
المذكورة، وتجدها مكتوبة أيضا في القائمة 

أمامها؛ تقوم بالصياح “وأناأيضا!”، 
ثم تقوم المتحدثة والمشاركات الالتي وجدن 
توافقا لديهن في القائمة بترك أماكنهن 

بالدائرة فورا، والجري حول اإلطار الخارجي 
ثم القفز في مكان خاٍل داخل الدائرة. 

وتكون أخر مشاركة وجدت مكانًا خاليًا هي من 
عليها الدور للتحدث.

شكرا على مشاركتكن أفكاركن حول القدوة 
الحسنة- تذكري أن الشخصية التى نعتبرها 

قدوة حسنة في حياتنا مهمة ورائعة ليس ألنها 
تتبع أسطورة الشكل المثالى، و لكن لما 

بداخلها !
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الجلسة الثالثة

5 دقائق

نظرة سريعة:
ألنفسهن، وهن واقفات أمام ويكررن تلك السمات بصوت عاٍل سمات يفضلنها في أنفسهن، تخوض  المشاركات تحدى بسرد 

المرآة.

 األدوات  
المطلوبة:

نموذج 3.3 – نسخة واحدة لكل 
مشاركة

الهدف
تمارس المشاركات ذكر أشياء إيجابية عن 

أنفسهن، ويتعلمن أن استخدام المرايا يمكن 
أن يكون تجربة إيجابية بدال من كونه تجربة 

سلبية.  

كيفية تنفيذ النشاط
وفقا ألسطورة الشكل المثالى، فإن المرآة 
تعتبر عدوتك؛ حيث إنها المكان الذي تنظرين 

من خالله علي كافة التفاصيل التي تبدو 
سيئة في مظهرك. ولكننا نعرف أن أسطورة 

الشكل المثالى أمر مستحيل تحقيقه، وتتوافر 
كافة األسباب إلثبات أن محاولة محاكاة هذه 
األسطورة أمر سيء. ولذا في الفترة ما بين 
هذه الجلسة والجلسة القادمة، حاولي أن 

تجعلي المرآة صديقة لكِ.

إعطى كل مشاركة نسخة من نموذج3.3، حيث 
يطلب النموذج منهن أن يذكرن على األقل:

ثالثة أشياء يحبونها في أنفسهن.

ثالثة أجزاء يحبونها في أجسادهن، بسبب ما 
يستطعن القيام به.

ثالثة أجزاء يحبونها في أجسادهن ألنها تبدو 
بشكل جيد.

علي سبيل المثال،ربما تحبين شكل ذراعيك، 
أو طول ساقيك، أو شعرك الداكن المجعد، أو 
صوت ضحكتك، أو حقيقة أنك صديقة جيدة. هذه 
حقا طريقة رائعة لبناء الثقة الجسدية في 

نفسك.

يوجد في النموذج طلب موجه للمشاركات 
بالتوجه للمرآة، وأن يبتسمن ألنفسهن و يقلن 
بصوت عالى “ أناأحب .... )تذكر المشاركة 
إسمها(”. و يستخدمن قائمة المزايا التي 

حصروها في أنفسهن.

إقتراحات:
في مجتمعاتنا اليوم، ال تتوافر أمامنا 
العديد من الفرص لنصبح إيجابيات نحو 

أجسادنا، وهذه المهمة ضرورية حقا 
لتحسين ثقتنا الجسدية- شجعي مجموعتكِ 

علي منح أنفسهن بعض الوقت لممارسة هذا 
النشاط.  

شرح املهمة الشخصية:
مرايتى يا مرايتى 

شجعي المشاركات علي إضافة المزيد من 
المزايا للقائمة خالل النظر ألنفسهن في 

المرآة، وخاصة أن يقمن باالستمرار في ذكر 
األشياء التي يجبونها في مظهر أجسادهن، 

وماذا يمكن ألجسادهن عمله.

تحققي من استيعاب الجميع للمهمة الشخصية، 
وذّكريهن جميعا أن يحضرن القائمة معهن إلي 

الجلسة القادمة.
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الجلسة الرابعة

أسطورة الشكل المثالى ليست مجرد شيئا 
نسمع عنه ونراه حولنا فحسب، بل هي شيء 

نتحدث عنه أيضا طوال الوقت؛حتى إننا نفعل 
ذلك ونحن غير واعين لتصرفنا! فنحن نقارن 
أنفسنا دوما بهذه األسطورة أو نمارس هذا 
الفعل مع غيرنا. حتى في مدحنا لشخص ما 

نساهم في إعالء فكرة أسطورة الشكل المثالى، 

ونجعل ذلك الشخص واآلخرين من حوله يشعرون 
أنهم بحاجة لالرتقاء إلي مستوي هذه األسطورة 
المستحيلة.  تفيد هذه الجلسة المشاركات في 
مساعدتهم علي إدراك “لغة التصنيف الشكلى”، 
حيث يتعلمن خاللها طرقا تمكنهن و االخرين من 

الكف عن استخدام هذه اللغة فى الحديث. 

“حرة ألكون أنا”
اجللسة الرابعة

خريطة اجللسة:

المهارات المكتسبة
االدوات المطلوبةالزمن النشاط

التحدث بحريةدقيقتانتعهد المشاركة

15 دقيقة

5 دقائق

20 دقيقة

15 دقيقة

10 دقائق

مناقشة:

المهمة الشخصية 

مرايتى يا مرايتى

نموذج مرايتى يا 
مرايتى )كامل(

العمل الجماعى ، 

الجرأة على التحدث 
أمام األخرين

ال مزيد من لغة 

التصنيف الشكلى !

تعريف لغة التصنيف 
الشكلى

تمييز لغة التصنيف 
الشكلى

المجاملة الصادقة

نموذج 4.1 -  

سيناريو لمشهد 

تمثيلي، لوحة كبيرة 

من الورق، أقالم

اآلنصات، الجرأة فى 

التعبير، التفكير 

بسرعة، السلوك 

اإليجابي مع االخرين

المهمة الشخصية:
نشر الرسالة

ملصقات ملونة أو 
قطع صغيرة من 

الورق ، نموذج 4.2 

– بطاقات التعهد

الوفاء بالعهد،  

الحديث بحرية، تولى 

زمام القيادة – أن 

تصبح قدوة لألخرين
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الجلسة الرابعة

حرة ألكون  أنا، اجللسة 
دقيقتانالرابعةتعهد املشاركة

 “نعم مستعدات”

نظرة سريعة:
حماسهن للمشاركة فى “حرة قودى فرقتك ليعبرن عن 

ألكون  أنا”

األدوات  
المطلوبة:

ال توجد أى  أدوات مطلوبة

الهدف
تعبر كل مشاركة عن موافقتها على المشاركة 

و االستمتاع بالبرنامج، ليصلن إلى أقصي 
استفادة فى مجال الثقة الجسدية. 

هذا التعهد اللفظى يساعد الفتيات على 
المشاركة بفاعلية و حرية أكثر،كما ان له 

بالغ األثر على ثقتهن الجسدية.

كيفية تنفيذ النشاط
بعد اآلنتهاء من تعريف المجموعة ببرنامج 
“حرة ألكون  أنا”،وجهي لهن الشكر لحضورهن 

و اطلبي منهن ان يعبرن بصيحة عن استعدادهن 
و حماسهن للمشاركة فى الجلسة الرابعة من 

“حرة ألكون  أنا”

“هل انتن مستعدات للمشاركة و االستمتاع 
بهذه الجلسة من “حرة ألكون  أنا”؟”

الموافقة تصيح :
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الجلسة الرابعة

 مشاركة : املهمة الشخصية
15 دقيقة مرايتي يا مرايتي

الهدف
من خالل مشاركة تحديات المرآة، تزيد 

المشاركات من ثقتهن بأنفسهن من خالل ذكر 
أشياء إيجابية يحبونها في أنفسهن بصوت 

عاٍل، ويخلقن ثقافة فخر الفتيات بأجسادهن 
وبأنفسهن. 

نظرة سريعة:
الخاصة بمهمة مرايتى يا جماعية لمشاركة األفكار تلعب المشاركات لعبة 

مرايتى.
األدوات  
المطلوبة:

نماذج مهمة مرايتى 
يا مرايتى الخاصة 

بالمشاركات بعد ملئها.

كيفية تنفيذ النشاط
أحسنتن جميعا علي إتمامكن نشاط مرايتى 

يا مرايتى والتفكير في الصفات التي 
تحبونها في أنفسكن وفي أجسادكن. واآلن 

سنتشارك سويٍا فيما قمتن بكتابته!

تذكرن أن التفكير اإليجابي في أجسادكن 
أمر ضروريًا، ونحن نرغب في خلق موجة من 

الثقة تشعر علي أثرها الفتيات بالتمكن من 
الحديث بحرية عما يحبونه في أجسادهن وفي 
أنفسهن. األمر يحتاج ممارسة واستمرارية، 
و تذكيرأنفسكن باألشياء التي تحبونها في 
أنفسكن وأجسادكن هي طريقة رائعة للتغلب 

علي أسطورة الشكل المثالى.

العبي لعبة تكوين المجموعات. اطلبي من 
الجميع أن يتحركن بسرعة حول مكان االجتماع. 

الهدف من اللعبة ان تتجمع المشاركات في 
مجموعات بأقصى سرعة قدر اإلمكان عند سماعهن 
صياح القائدة برقم- علي سبيل المثال، تصيح 
القائدة برقم “ثالثة” فيتحرك الجميع للتجمع 

في ثالث مجموعات. 

يجب علي المشاركات في هذه المجموعات أن 
يتشاركن واحدة من األشياء التي يحببنها في 
أنفسهن من قائمة مرايتي يا مرايتي الخاصة 
بهن. شجعيهن علي أن يقلن: “أحب في نفسي 

أننى  ....”

في كل مرة تتكون مجموعات جديدة، وقبل 
البدء في مشاركة الصفات، أخبريهن بما 
تودين أن يتشاركن فيه- قد يكون شيء ما 

يحبونه في ما يلي: 

شخصياتهن

أجزاء من أجسادهن تمكنهن من فعل أشياء 
يحبونها

أجزاء من أجسادهم يعجبهن شكلها.

استمري في لعبة تكوين المجموعات علي األقل 
ثالثة مرات، بحيث تتشارك كل فتاة صفة واحدة 

من القائمة علي األقل.
عادة ما تترك لعبة تكوين المجموعات بعض 

المشاركات باقيات في أماكنهن بمجرد تكوين 
المجموعات- دور هؤالء الفتيات هو الجري 

واآلنضمام إلي أي مجموعة، وأن يقلن األشياء 
الالتي يفضلنها أوال!

علي المشاركات أن يقلن الصفات الالتي 
يحببنها- ولسن بحاجة إلبداء األسباب!

أحسنتن جميعًا،إنه ألمر رائع أن استمع إلي 
أشياء إيجابية عديدة منكن!

  

بَم تشعرين عندما تصبحين إيجابية تجاه 
نفسكِ؟

لماذا يعتبر تفكيرك و قولك ألشياء جيدة 
عن نفسك أمرًا جيدًا؟

إذا كنتِ تعملين في مجموعة مختلطة، 
فمن األفضل أن يتم تنفيذ هذا النشاط  
للفتيات والفتيان في مجموعات منفصلة.
تحققي من أن الجميع يساندون بعضهم 

بعضا، مع العلم أن هذا النشاط ليس من 
اليسير تنفيذه فى كل األوقات.

إقتراحات:
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الجلسة الرابعة

ال مزيد من لغة 
40 دقيقةالتصنيف الشكلى !

الهدف
تتعرف المشاركات فى هذا النشاط على لغة 
التصنيف الشكلى و يتدربن على مواجهتها. 

تلك اللغة التى تستخدم فى حواراتنا 
اليومية والتى  تسهم فى استمرار أسطورة 

الشكل المثالى.

كيفية تنفيذ النشاط
تعريف لغة التصنيف الشكلى:

لقد اكتشفنا في الجلسة األخيرة أن هناك 
العديد من األشياء  بمقدورنا عملها كأصدقاء 
وأفراد في المجتمع لتعريف الناس بأسطورة 
الشكل المثالى، وإقناعهم بعدم جدوى إتباع 
هذه األسطورة، بحيث يصبح لدينا مجتمع من 

األشخاص الواثقين في أجسادهم.

ولكن أحيأنا، ودون حتى أن ندرك ذلك، نجد 
أنفسنا نساهم في استمرار أسطورة الشكل 

المثالى من خالل طريقة حديثنا. ففي كل مرة 
نعطي فيها تعليقا ينطوي علي مقارنة مظهر 
الناس بهذه األسطورة، فنحن بذلك نساهم في 
استمرارها. وهذا ما يسمي بلغة التصنيف 

الشكلى.

وللتأكد من استيعاب الجميع لما نقصده بلغة 
التصنيف الشكلى، اسألي المشاركات عما يلي:

األخرين ليفعلوا نفس الشيئ.هذه اللغة فى الحديث، وقيادة التصنيف الشكلي كما يتعلمن تجنب تكتشف المشاركات ما هى لغة تشرح مفهوم المجاملة الصادقة،   من خالل مواقف تمثيلية، و انشطة نظرة سريعة:

 األدوات  
المطلوبة:

تمثيلية، لوحة كبيرة من الورق، نموذج 4.1 – سيناريو لمواقف 
أقالم

  

؟ هل يمكنك التفكير في أي طرق نتسبب 
من خاللها في استمرار أسطورة الشكل 

المثالى باستخدام لغة التصنيف الشكلى 
في حواراتنا اليومية؟

ربما تقترح المشاركات “المضايقات” أو 
“قول أشياء سيئة”. شجعيهن علي التفكير في 
اآلنواع األقل وضوحا من لغة التصنيف الشكلى، 
مثل المجامالت، تلك اآلنواع من الحديث التي 

نقارن فيها مظهر شخص ما بأسطورة الشكل 
المثالى- علي سبيل المثال، “تبدين رائعة! 

هل فقدتى بعضًا من وزنك؟”

أحيانًا يكون األمر صعبا في البداية علي 
المشاركات أن يستوعبن الفكرة. وسوف 
تساعدهن هذه اآلنشطة علي التمكن من 
تحديد لغة التصنيف الشكلى، واإلتيان 

ببدائل مالئمة. 

إقتراحات:
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40 دقيقة
ال مزيد من لغة التصنيف الشكلى !

الجلسة الرابعة

(تابع)

التعرف على لغة التصنيف الشكلى:

باستخدام سيناريو المواقف التمثيلية من 
نموذج 4.1، اطلبى من اثنتين من القائدات أن 

تقمن بأداء مشهد تمثيلي.

للتذكرة:
ينبغي أن ُتؤدى األدوار المكتوبة بواسطة 
القائدات )أو مساعدات متطوعات( وليس 

بواسطة المشاركات؛ ألنه من الضروري أال تقوم 
المشاركات باستخدام لغة التصنيف الشكلى 

بأنفسهن ألننا ال نرغب لهن أن يمارسن تعزيز 
أسطورة الشكل المثالى.

سنقوم بتأدية بعض المشاهد التمثيلية 
المختلفة لمواقف قد تمرين بها في حياتك 

اليومية. ومهمتك هي االستماع جيدا، لمعرفة 
ما إذا كنتى قد استمعتى للغة التصنيف 

الشكلى في الحوار.

سوف تجلسن جميعا في صفوف “المشاهدين” 
منقسمين إلي فريقين. وعند سماعكن لمثال 
على لغة التصنيف الشكلى، عليكن أن تصحن 

“تصنيف”!، والقفز في مكانكن. علي كل فريق 
أن يحاول أن يكون هو األسرع في التعرف 

على لغة التصنيف الجسدى. يحصل فريقك علي 
نقطة عن كل مرة تنجحن فيها في اكتشاف لغة 

التصنيف الشكلى فى كل سيناريو.

ينبغي علي القائدات التوقف فورا عن أداء 
المشهد التمثيلي، عندما تصل المشاركات إلي 
التعرف بدقة علي مثال للغة التصنيف الشكلى. 
حاولي أن تشرحي سبب اإلشارة إلي ذلك الجزء 

من الحوار على أنه نموذج للغة التصنيف 
الشكلى، علي سبيل المثال:

هذا األسلوب فى الحديث يعمل علي استمرار 
أسطورة الشكل المثالى بسبب ..)مثال، أن 

يقارن المتحدثون فتاة بأسطورة الشكل 
المثالى كأن يصفونها بالبدينة(”. هذا 

التعليق قد يكون جارحا حقا للشخص المتلقي، 
كما انه غير مفيد ألحد على كل حال ألنه يدعم 

أسطورة الشكل المثالى .

عليك أن تسألي المشاركات، ماذا يجب علي 
مؤديات السيناريو أن يقلن بدون استخدام لغة 

التصنيف الشكلى.

واآلن، وقد استطعتن التعرف على مثال للغة 
التصنيف الشكلى، دعونا نفكر فيما يمكنك 
أن تقولين لوقف استخدام هذه اللغة. هل 

يمكن إلحداكن أن تشاركنا كيف يمكن أن نوقف 
استخدام لغة التصنيف الشكلى؟

شجعي المشاركات علي مشاركة طرق مختلفة 
إليقاف لغة التصنيف الشكلى. إليكِ الطرق 

الثالثة الرئيسية إليقاف استخدام هذه اللغة:

غيري الموضوع

ال تستجيبى او تشاركى فى الحديث بلغة 
التصنيف الشكلى

واجهى لغة التصنيف الشكلى عن طريق 
تعريفها على أنها من وسائل استمرار 

أسطورة الشكل المثالى. عبرى عن رفضك لها 
و عن انك لن تشاركى فى الحديث عنها.

كرري النشاط، بحيث تحصل المشاركات علي 
الفرصة إلجراء ثالثة سيناريوهات علي األقل.

إختتمى النشاط بمنح المشاركات والقائدات 
الالتي قمن باألداء التمثيلي التصفيق 

والتحية الالزمة.

أحسنتن جميعا،لقد استطعتن التعرف على 
لغة التصنيف الشكلى ببراعة.

نصيحة: إذا لم تستطع المشاركات 
تحديد لغة التصنيف الشكلى من المشهد 
التمثيلي، استمرى فى التمثيل و كررى 

لغة التصنيف الشكلى عدة مرات حتى 
ينتبهن إليها. و إذا لم يستطعن تحديدها 

بعد التكرار، أوقفى المشهد التمثيلي 
ووضحى لهن متى تم استخدام لغة التصنيف 

الشكلى، ثم قومى بتمثيل مشهد جديد.

إقتراحات:

 لماذا يعتبر استخدام لغة التصنيف 
الشكلى أمرا سيئا أثناء حوارك مع 

أصدقائك أو عائلتك؟

ألنها تساهم فى استمرار أسطورة الشكل 
المثالى.  فمن خالل مقارنة مظهر أحدهم 

بأسطورة الشكل المثالى سواء بطريقة سلبية 
أو إيجابية، حيث يجعلهم هذا األمر يشعرون 
بضرورة محاولة الظهور كهذه األسطورة، علي 

الرغم من سخف الفكرة ذاتها!(

كيف يمكننا إيقاف لغة التصنيف الشكلى؟
)استخدمى الطرق الثالث المذكورة 

بالقائمة أعاله(
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40 دقيقة
ال مزيد من لغة التصنيف الشكلى !

الجلسة الرابعة

(تابع)

المجاملة الصادقة )15 دقيقة(

اآلن و قد استطعتن التعرف على لغة 
التصنيف الشكلى  في حوار اآلخرين، والتفكير 

في طرق لتحدي هذا الحديث أو إيقافه،حان 
الوقت كي تكافئن انفسكن.

اطلبي من المشاركات ان أن يتجولن فى 
الغرفة، والتوقف عند رؤية شخص جديد للتحدث 

إليه.

جاملي الشخص الذي ترينه أو قدمي له 
التحية بكلمات ليست حديثا جسديا؛ بطريقة ال 
تقارني معها مظهر ذلك الشخص بأسطورة الشكل 

المثالى. نرغب في أن تكون مجامالتك تدور 
حول ما تحبينه بشدة في ذلك الشخص، وحول ما 
يجيده ذلك الشخص بدال من الحديث حول مظهره. 
واشكري لهذا الشخص مجامالته التي سيوجهها 

لكى.

شجعي المشاركات علي مساعدة بعضهن بوقف أي 
شخص عن الحديث ما إذا استخدم لغة التصنيف 

الشكلى بطريق الخطأ!

بعد ذلك إجمعى المشاركات  معٍا و اطلبي 
منهن أن يقلن بصوت عاٍل واحدة من المجامالت 

التي سمعنها. اكتبي جميع المجامالت علي 
ورقة كبيرة أثناء صياحهن بالكلمات- اشكري 
المشاركات، ووجهي إليهن المجامالت ذاتها- 
مثال: “شكرا هدى،أنت العبة كرة سلة رائعة!”

إقتراحات:
يعتبر وقت التعقيبات فرصة أمامك لمراجعة 
الرسالة التي أوصلتيها، واإلشارة إلي أي 
أمثلة للغة التصنيف الجسدى قد تقابلك 

أثناء العمل.

من المقبول التطرق للحديث عن المظهر، 
بالرغم ان ذلك قد يتطلب بعض الوقت 

للتدريب حتى يعتدن على عدم اتجاه الحديث 
للتعزيز من أسطورة الشكل المثالى. لهذا 

السبب، اطلبى من المشاركات فى هذه 
المرحلة ان يركزن على العبارات التى ال 

تتطرق للمظهر

 ما هو شعورك حيال استماعك للمجاملة؟

)ربما ال تشعر المشاركات بالراحة حيال 
المجامالت الالتي تستمعن إليها، ممن 
الضروري أن يحاولن قبول المجامالت 

ومبادلتها، حيث أنها تحدث أثرا كبيرا 
في ثقتهن الجسدية. وليس من الخطأ قبول 

المجاملة!(

في اعتقادك، لماذاُيستحسن منح 
المجامالت فيما ال يتعلق بمظهر اآلخرين؟ 

)بإمكانك أن تبنى ثقة صديقتك فى ذاتها  
دون استمرار أسطورة الشكل المثالى!(

اسألى بعد ذلك:
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الجلسة الرابعة

10 دقائق
املهمة الشخصية:

نشر الرسالة

نظرة سريعة:
اثنين من بين هذه األفكار.ولآلخرين. تعهدي أن تنفذي فكرتين وذلك لصنع الفرق بالنسبة ألنفسهن المجموعة إلي الحياة الواقعية، الرسالة، ونقل ما تعلمته أعملن معا لتخطيط طرق نشر 

 األدوات  
الورق ، نموذج 4.2 – بطاقات تعهد ملصقات ملونة أو قطع صغيرة من المطلوبة:

نشر الرسالة

الهدف
تتولي المشاركات القيادة من خالل مشاركة 

اآلخرين الرسائل حول أسطورة الشكل المثالى.

كيفية تنفيذ النشاط
حتى اآلن وصلنا إلي معرفة ما هي أسطورة 

الشكل المثالى، وما هو سبب استحالة 
تحقيقها، و عدم جدوى محاكاتها، وأجرينا 

المناقشات لمواجهتها. 

مهمتنا الشخصية لهذه الجلسة هى نقل ما 
تعلمناه للمجتمع المحيط بنا.

اطلبي من الجميع أن ينقسمن إلي مجموعات 
صغيرة، وأعطي كل مجموعة حزمة من الملصقات 

الملونة أو أوراق صغيرة.

كيف يمكنك تحدي أسطورة الشكل المثالى 
في حياتك الخاصة؟ دوني أفكارك الخاصة. 

فكري فيما يمكنك عمله لمنع نفسك من تصديق 
هذه األسطورة، وما يمكنك القيام به من أجل 

صديقاتك، وأفراد عائلتك ومجتمعك.

اطلبي من المجموعة تقديم مالحظاتهن، حتى 
يصبح لديك حائط كبير ملئ باألفكار!

اجمعى المشاركات معا مجددا، واقرئي جميع 
األفكار، وجمعيهم فيما يلي:

أفكار ألجلي - أفكار شخصية حول كيفية 
الحفاظ علي تحررك من أسطورة الشكل 

المثالى.

أفكار ألجل اآلخرين- طرق يمكن للمشاركات 
تمرير رسائلهن من خاللها لآلخرين إليقاف 

أسطورة الشكل المثالى في مجتمعهم.

إذا تعثرت المجموعات، إليك بعض 
األفكار لمساعدتهم:

أفكار ألجلي  

قومي بعمل نشاط ما لست متحققة من قدرتك 
علي تأديته بسبب شعورك بالقلق تجاه 

مظهرك.

ال تشتري المجالت أو تشاهدى البرامج 
التليفزيونية التي تحافظ علي استمرارية 

أسطورة الشكل المثالى. 

نفذى نشاط مرايتى يا مرايتى

حاولى تلقى المجامالت

أفكار من أجل االخرين

أجعلي منزلك/مدرستك/ملعبك مناطق خالية 
من لغة التصنيف الشكلى.

حدثي إحدى صديقاتك حول أسطورة الشكل 
المثالى وسبب عدم إيمانك بها.

اكتبي خطاب إلحدى الفتيات الصغيرات التي 
تعرفينها، وأخبريها لماذا ال ينبغي لها 

أن تتبع أسطورة الشكل المثالى.

ألصقي رسائل إيجابية حول الثقة الجسدية 
في أي مكان يمكن لصديقاتك أو عائلتك أن 
يشاهدوه. علي سبيل المثال، علي المرايا 

في المدرسة/ في المنزل، أو لما ال 
تلصقينها علي أبواب غرفة تغيير المالبس فى 
النادى، أو حتى تضعينها في كتب صديقاتك.

حاولي تقديم المجامالت التي ال عالقة لها 
بمظهر اآلخرين.

اطلبي من المشاركات النظر إلي جميع األفكار 
علي الحائط، واختيار فكرتين - واحدة ألجل 
نفسها وواحدة ألجل اآلخرين، ثم كتابة تلك 
األفكار علي بطاقة التعهد بنشر الرسالة.

هل توافقن جميعا علي بذل ما بوسعكن 
للوفاء بعهدكن قبل الجلسة التالية؟

شجعي الجميع علي أن يصحن بكلمة “نعم!” قبل 
نهاية الجلسة 
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الجلسة الخامسة

في هذه الجلسة، سوف نعمل من خالل أربع 
خطوات سهلة لتخطيط مشروع “ ميدانى” مدهش 

تقمن من خالله بمشاركة ما تعلمتوه خالل 
برنامج “ حرة ألكون  أنا”. 

تولي القيادة وأحدثي فرقًا من أجل أصدقائك 
وداخل مجتمعك !.

خريطة اجللسة:

المهارات المكتسبة
االدوات المطلوبةالزمن النشاط

التحدث بحريةدقيقتانتعهد المشاركة

20 دقيقة

5 دقائق
10 دقائق
30 دقيقة

التخطيط للمشروع 

التنفيذى )الميداني(
رؤية التغيير

التخطيط للتغيير
رسالتنا

رسالة التى شيرت

الخطة التنفيذية

أوراق، أقالم، لوحات 

كبيرة من الورق، 

نموذج التخطيط 5.1

التخطيط، العمل 
الجماعى، 
اإلبتكار، 
المناصرة، 

القيادة

“حرة ألكون أنا”
اجللسة اخلامسة
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دقيقتان

الجلسة الخامسة

حرة ألكون  أنا، 
تعهد املشاركة

 “نعم مستعدات”

نظرة سريعة:
قودي المشاركات جميعًا 

بالمشاركة في البرنامج.كي يتبادلن حماسهن 

األدوات  
المطلوبة:

ال يتطلب النشاط أى  
أدوات

الهدف
توافق كل مشاركة عن مشاركتها الفعالة 

واالستمتاع بتلك الجلسة من جلسات برنامج” 
حرة ألكون  أنا”. كما يساعد هذا االلتزام 

الشفهي المشاركات على المساهمة بشكل أكثر 
تفتحًا األمر الذي يؤدي إلى أثر أكبر على 

ثقتهن بأجسادهن.

كيفية تنفيذ النشاط
إجمعى الفرقة معًا فى دائرة واشكريهن على 

حضورهن و اطلبي منهن أن يعبرن عن حماسهن  
للمشاركة فى جلسة اليوم من برنامج “حرة 

ألكون  أنا”

“هل انتن مستعدات و متحمسات لتحدى 
أسطورة الشكل المثالى فى أخر جلسات حرة 

ألكون  أنا؟ وبدء موجة من الثقة الجسدية فى 
مجتمعكن؟”
بصوت عالى
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رؤية التغيير
التخطيط للتغيير

إحداث التغيير
مشاركة التغيير

الجلسة الخامسة

التخطيط للمشروع 
ساعة واحدهالتنفيذى (امليدانى)

نظرة سريعة:
البرنامج بطريقة ممتعة مجموعتك بنشر رسالة خططن معًا كيف ستقوم 

ومثيرة!
األدوات  المطلوبة:

أوراق، أقالم، لوحات 
كبيرة من الورق.، 

نموذج التخطيط 5.1

الهدف
تتولى المشاركات القيادة باستخدام ما 
تعلمنه خالل برنامج “حرة ألكون  أنا” 

لمواجهة أسطورة الشكل المثالى و مشاركة 
هذه المعرفة مع األخرين لبدء موجة من الثقة 

الجسدية.

كيفية تنفيذ النشاط
هذه هى أكثر الجلسات إثارة حيث نخطط 

لتنفيذ المشروع الميدانى لنشر ما تعلمناه 
من رسائل خالل أنشطة برنامج “حرة ألكون  

أنا” قدر المستطاع.

مالحظة هامة:
من األهداف األساسية لبرنامج “ حرة ألكون  

أنا” نشر رسالة الثقة الجسدية قدر اإلمكان 
ألشخاص أخرين غير الذين أتيحت لهم الفرصة 

لالستمتاع بالبرنامج بأكمله.

لذلك، لتستطيع كل مشاركة الحصول على شارة 
برنامج “ حرة ألكون  أنا”، ينبغي عليها 

اآلتي:

الوصول لشخصين على االقل، تتراوح اعمارهم 
بين 7-14 سنه

قضاء ساعة على األقل معهم لتشاركهم 
الرسائل األساسية التى تعلمتها من 

البرنامج

إشرحى الخطوات األربعة األساسية إلحداث 
تغيير:

رؤية التغيير: سوف نفهم معًا ماهو الفرق 
الذى نريد أن نحدثه،و ماذا يمكن ان يعنيه 

ذلك لالخرين

التخطيط للتغيير: سنتخذ قرار بشأن ما 
سنقوله إلحداث فرقًا وإعداد خطة لما نقوم به 
لتوصيل الرسالة ألشخاص أخرين. سنحتاج لقضاء 
ساعة على األقل مع األطفال و الشباب الذين 

نريد أن تصلهم رسالتنا 

إحداث التغيير: سنقوم بوضع خطتنا موضع 
التنفيذ !

مشاركة التغيير: لن نتوقف عند هذا الحد 
– بل سنفكر فى ما يمكننا فعله لتستمر 
الرسالة فى اآلنتشار، و مشاركة ما قمنا 
بتنفيذه مع غيرنا من المرشدات و فتيات 

الكشافة حول العالم.

تتناول هذه الجلسة ألخطوتين االولى و 
الثانية: رؤية التغيير و التخطيط للتغيير. 
ثم سنقوم بعد ذلك بوضع خطتنا موضع التنفيذ 
لنحدث التغيير، ثم نقضى بعض الوقت بعدها 
لنفكر فى كيفية مشاركة و نشر هذا التغيير.
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االفراد:

سيشعر الناس بأنهم 

أكثر سعادة وأكثر 

ثقة  وفخورين 

بالطريقة التي 

يبدون عليها، كما 

سيستمتعون بأنفسهم 

بشكل أكبر وال 

يقلقوا بما يفكر به 

اآلخرين، وسيحبون 

أنفسهم كما هم من 

الداخل وليس مجرد 

المظهر الخارجي.

المجتمعات و العالم:

 بمساواه و احترام، 
سيعامل الناس

ات ، و سيصبح الناس 
ستقل المضايق

ثر مع بعضهم البعض. 
ودودين أك

لناس بسبب من هم فى 
سُيقدر ا

س لمجرد كيف يبدون. 
الحقيقة و لي

 الكثير لمجتمعاتهم 
كما سيحققون

حررون من القلق حول 
عندما يت
مظهرهم.

عض األفكار للمساعدة:
وفيما يلي ب

الجلسة الخامسة

التخطيط للمشروع التنفيذى 
ساعة واحده(امليدانى) (تابع)

رؤية التغيير – 20 دقيقة
هذه هي فرصتنا للتفكير بشكل أكبر؛ ماذا 
لو استوعبت كل فتاة وفتى في بلدنا أو حتى 

في العالم كله، مثلك، أن هناك أكثر من 
طريقة لتكوني جميلة وما بداخل المرء أهم 

بكثير من المظهر الخارجي؟

تولي قيادة مجموعات صغيرة لمناقشة هذه 
األسئلة سويًا:

فى رأيك، كيف سيشعر الناس  إذا أدركوا 
حقيقة ان كل فرد مميز و جميل كما هو؟

ماذا سيمثله ذلك لمجتمعنا إذا وصلت هذه 
الرسالة لجميع الناس؟

تستغرق المجموعات عشر دقائق في إعداد رسم 
كبير أو خريطة ذهنية لعرض أفكارهم.

ثم أعطي كل مجموعة دقيقة واحدة لشرح 
أفكارها أمام الفرقة بأكملها. تأكدي من 

أن لكل مشاركة الفرصة لمشاركة فكرة.

أحسنتن صنعًا، تلك األفكار رائعة، 
إذا عملنا سويًا جنبًا إلى جانب مع جميع 

المرشدات وفتيات الكشافة حول العالم الالتي 
يشاركن في برنامج “ حرة ألكون  أنا”، 

فيمكننا إحداث فارقًا كبيرًا !
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الجلسة الخامسة

التخطيط للمشروع التنفيذى 
ساعة واحده(امليدانى) (تابع)

التخطيط للتغيير:
واآلن لدينا صورة كبيرة لما نريد  تنفيذه 

ويمكننا التفكير بشأن كيفية تحقيق ذلك.

رسالتنا – 5 دقائق

قبل كل شئ، دعونا نعمل سويًا لنحدد 
األشياء األساسية التي اكتشفناها من برنامج 
“ حرة ألكون  أنا” والتي نرغب في مشاركتها 

مع أناس آخرين لتحسين ثقتهم الجسدية

أطلبي من المجموعة التفكير مرة أخرى في كل 
جلسة من جلسات البرنامج:

ماذا فعلنا؟

ماذا اكتشفنا أو تعلمنا؟

قومي بكتابة إجابات األسئلة على ورقة كبيرة 
– استخدمي قلم ألوان واحد  لسؤال ماذا 

قاموا به و لون أخر لما تعلموه.

إقتراحات:
يتعين على المخططين تقديم المساعدة في 
بداية كل جلسة لتنبيه ذاكرتك لما قد 

ينتجه هذا النشاط.

ينبغي على المجموعة البدء في تحديد القليل 
من الرسائل البسيطة التي تعلموها:

هناك أسطورة للشكل المثالى فى مجتمعاتنا 
)وفى المجتمعات األخرى أيضًا و إن اختلفت 

المواصفات(.

تعريف هذه األسطورة تعريف طويل و معقد 
و يستحيل تحقيقه عمليًا )حتى العارضات 

يتم تعديل صورهن لتصل لمستوى المواصفات 
الخيالية المفترضه(.

هناك سلبيات عديدة لمحاولة محاكاة أسطورة 
الشكل المثالى، تنعكس على الفرد و على 

المجتمع.

هناك بديل ألسطورة الشكل المثالى !
نستطيع جميعًا تحدى هذه األسطورة أينما 

ذهبنا، فنتحلى بالثقة الجسدية و ندرك أنه 
هناك طرق متعددة لمواجهة أسطورة الشكل 

المثالى فى وسائل اإلعالم و بين العائلة و 
األصدقاء.

وضحى هذه الرسائل جيدًا للمجموعة من كل 
المقترحات المقدمة.

رسالة على تى شيرت – 10 دقائق

هناك طريقة رائعة لبدء حوار حول 
البرنامج وهي مشاركة رسالتك على تي شيرت 
حتى يشاهدها الجميع ! وإذا رغبت في جذب 
انتباه األشخاص لمناقشتهم حول ما تناقشنا 
فيه توا، فماذا ستكتبين على التي شيرت 

الخاص بك؟

أطلبى من المشاركات ان يعملن سويًا كثنائيات 
لمدة خمس دقائق ليضعن تصميم للعبارة التى 
سيضعنها على التى شيرت.قد يحتجن مساعدة من 

القائدات للتفكير برسالة مناسبة.
بعد ذلك، أطلبي من كل اثنتين من المشاركات 
أن تعلنا رسالتهما على بقية المجموعة في 

تتابع سريع.

أحسنتم جميعًا، كل الرسائل رائعة !

علقى رسائل التى شيرت على الحائط ليراها 
الجميع. 

يمكن استخدام هذه الرسائل للمساعدة فى وضع 
خطة عمل المجموعة. كما يمكن استخدامها كجزء 

من دعوة او كملصق.
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الجلسة الخامسة

التخطيط للمشروع التنفيذى 
ساعة واحده(امليدانى) (تابع)

خطة العمل – 30 دقيقة

ونحن اآلن نتصور ما سيكون عليه العالم 
إذا شعر كل شخص أنه حر ليكون نفسه، دون أن 
تساوره مخاوف بشأن مظهره الخارجى. أنتِ على 

دراية بالرسائل التي ترغبين في إخبارها 
للناس، وكيف ستبدأين الحوار.

حان الوقت التخاذ القرار بشأن ما ستقومين 
به لنشر رسالتك

هيا لنعمل على تشكيل مشروعك الميداني 
وتحديد من سترغبين توصيل الرسالة إليه في 

مجتمعنا.

هذا هو وقت المرح، حيث ستطلقن لخيالكن 
العنان.

شجعى المشاركات على اتخاذ موقف القيادة 
لوضع خطة المشروع الميدانى الخاص بهن.

ال تنسي:
أنت في حاجة إلى التواصل مع األشخاص 
الذين يستهدفهم  المشروع الميدانى 

لمدة ساعة واحدة على األقل.

ينبغي أن يكون هؤالء األشخاص المستهدفين 
أطفاالً وشباب من نفس الفئة العمرية 

للمشاركات.

ينبغي أن يكون هناك شخصين على األقل 
تتواصل معهم كل مشاركة.

عليك توصيل الرسائل التي تعلمتها من 
برنامج “ حرة ألكون  أنا”

يمكنكن جميعًا تنفيذ المشروع الميدانى 
بشكل جماعى، أو فى مجموعات صغيرة أو 

بشكل فردى.

قومى بالتخطيط:

إذا رغبت مجموعات صغيرة في العمل 
على المشاريع الميدانية الخاصة بهم،  

يستطيعون  اآلن البدء في التخطيط. 
أما إذا كنت تخططين لمشروع  ميدانى 

تنفذه المجموعة بأكملها، يمكن للمجموعات 
الصغيرة طرح أفكار مختلفة ثم يتم التصويت 

عليها إلقرار المشروع الختامي.

استخدمي نموذج التخطيط 5.1 كما هو أو بعد 
تعديله لمساعدة المشاركات في التفكير 

فيما يرغبن تحقيقه و كيف يمكنهن القيام 
بذلك.

إقتراحات:
فكرى كيف يؤثر ضعف الثقة الجسدية على 

هؤالء الذين تنتوين أن يكونوا هدفًا 
لمشروعك التنفيذى

على سبيل المثال، قد يلجأ الكثير من 
الشباب و الشابات إلى تعديل صورهن 

الشخصية إليكترونيًا قبل عرضها على وسائل 
التواصل االجتماعى، بسبب أن الصور التى 
يعرضها اإلعالم باستمرار ال تروج لمبدأ 

التعدد واالختالف. شجعى المشاركات على طرح 
مواضيع مشابهه فى مشروعاتهم التنفيذية 
حتى يمكنهم جذب االنتباه إلي رسالتهم و 

إحداث تغيير حقيقي فيمن حولهم.

حاولي اآلنتهاء من المخطط المبدأى  
بنهاية الجلسة وكذلك إعداد قائمة بكافة 

التفاصيل العملية المطلوبة للتنفيذ.

إذا كان لديك مجموعات صغيرة تعمل بشكل 
منفصل، فخذي وقتًا للخوض في خططهم والتحقق 
من أن لديهم الدعم الذي يحتاجونه. أطلبي 

منهم مشاركة خططهم مع باقي المجموعات 
األخرى قبل نهاية الجلسة.

وإذا كانت مجموعتك بأكملها تعمل سويًا، 
قومي بتشجيع أكبر عدد ممكن من المشاركات 

على ممارسة المهارات القيادية لديهن 
من خالل تولي مسئولية أجزاء مختلفة من 

المشروع.

أحسنتن جميعًا. نحن متحمسات للغاية 
للبدء فى تنفيذ المشروع الميدانى. كما 

نتوق لنبدأ موجة من الثقة الجسدية للجميع.

ابدأى 
التنفيذ
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الجلسة الخامسة

اخلطوات التالية... 
ماذا سنفعل اآلن !

إحداث التغيير
حان وقت وضع الخطة موضع التنفيذ !

ناقشي التالى:

بداية، قد ترغبين فى مناقشة ما يلي مع 
المجموعة:

كيف ستعرفين أن مشروعك الميدانى قد 
حقق نجاحًا؟

ما هو اكثر ما يثير حماسك بشأن 
المشروع؟

هل أنت قلقة بخصوص أى  شيئ؟
)اعملن معًا على تذليل أى  عقبات قبل 

البدء بالتنفيذ(

سجلى ما يلي:

التقطى صور أو سجلي فيلم عن تجربتك.
اطلبي من األخريات أن يعدن إليك 

بانطباعاتهن عن هذه التجربة
سجلي عدد المشاركات فى هذه التجربة

أخبرينا عن مشروعك الميدانى على الموقع  
www.free-being-me.com

أخبرينا ماذا فعلتي وكم عدد األشخاص الذين 
تواصلتى معهم !

شاركى التغيير
عمل عظيم ! إن المشاريع الميدانية التي تم 

إنجازها، واألطفال والشباب الذين توصلتم 
إليهم داخل مجتمعكم مع رسائلكم الخاصة 

ببرنامج “ حرة ألكون  أنا” لمجهود رائع ! 

نحن على ثقة انكن تردن االستمرار و تتطلعن 
للمزيد....

نظرة على ما سبق

اقضي القليل من الوقت لتقييم برنامج “ 
حرة ألكون  أنا” – و أيضًا اآلنشطة والمشروع 

الميدانى الخاص بك. وهناك طريقة واحدة 
يمكن من خاللها القيام بذلك: 

رحلة نهرية: تقوم المشاركات بوصف رحلتهن 
من الجلسة األولى وحتى الجلسة الخامسة من 
جلسات برنامج “ حرة ألكون  أنا” باعتبارها 
رحلة نهرية بدأت بالقرب من المنبع وانطلقت 

نحو البحر.

فى مجموعات صغيرة، قومي برسم نهر والرحلة 
التي قمتم بها، وقومي بوصفها إذا رغبتم في 

ذلك.
أين تدفق النهر بسرعة وهل استمتعت الفتيات 

و تعلمن الكثير؟ 
هل كانت هناك أي شجيرات تعيق طريقهن؟ 

هل وجدن  عوائق بالنهر استوجبت منهن أن 
يقفن أو أن يتخذن قرارات؟ 

هل الطريقة التي ينظرن من خاللها على 
العالم من حولهن تغيرت أثناء الرحلة؟

أطلبي من المشاركات أن يشاركن رحلتهن، 
ويتحدثن عنها للمجموعة بأكملها أو في 

المجموعات الصغيرة.

دعونا نحتفل !

كافئى عضوات فريقك بمنحهن شارة برنامج “ 
حرة ألكون  أنا”! ويمكنك تجهيز احتفال في 
نفس الوقت لتهنئة أنفسكن بكل ما حققتموه 

ألنفسكن ولآلخرين فيما يختص بالثقة الجسدية. 



حرة ألكون أنا | أنشطة للمرحلة العمرية من 11-14 سنةصفحة 48

الجلسة الخامسة

اخلطوات التالية... 
ماذا سنفعل اآلن !

تطلعي إلى المستقبل... تعهدى 
باالستمرار

كيف يمكنك اإلبقاء على استمرارية حملتك 
والتواصل مع المرشدات وفتيات الكشافة حول 

العالم؟

شاركي ما قمتي بإنجازه:
شاركي الخطط والصور والمقتطفات المأخوذة 
من المشروع الميدانى الخاص بك مع آخرين 
من جميع أنحاء العالم على موقع برنامج “ 

حرة ألكون  أنا”. استلهمى من األخرين و كونى 
مصدر إلهام لهم !

لقد تعلمنا الكثير من برنامج “ حرة ألكون  
أنا” – نحن نعلم انه يوجد بمجتمعنا ما يسمى 

بأسطورة الشكل المثالى و حددنا كيف تبدو 
هذه األسطورة. 

و نعلم أن اتباع هذه األسطورة و السعى وراء 
تحقيقها هو أمر غير محمود، ألنها مستحيلة 

التحقيق و السعى وراءها يجعل الحياة صعبة. 
كما تعلمنا كيف نواجه هذه األسطورة و 

نتحداها.  

إذًا، ماهو تعهدك؟
ماذا الذي ستستمرين في فعله، أو بدأتى 
بالفعل فيه، بعد انتهائك من أنشطة “حرة 

ألكون  أنا”؟

اطلبي من المشاركات أن يقمن بكتابة التعهد 
الخاص بهن و أن يقمن بتزيينه و االحتفاظ 

به معهن ليتذكرن دائمًا ما تعهدن بتنفيذه. 
يمكنهن استخدام تعهد حرة ألكون أنا من 
الجلسة الرابعة - أو يمكنهن عمل بطاقة 

جديدة.

لما ال تذكري فريقك بالتعهدات الخاصة بهن في 
غضون شهر والتعرف على كيفية وفائهن بها؟

أحسنتم !
شكرًا على مشاركتكم فى برنامج “حرة ألكون  

أنا”. نتمنى أن تكون عضوات فرقتكم قد 
استمتعن به و تعلمن الكثير و شعرن بالقدرة 

على نشر رسالتهن لكل شخص يقابلونه.

شاركى
لا تنسي مشاركة ما قامت به 

www.free- المجموعة على الموقع
being-me.com، لتنضمون إلى موجة 

الثقة الجسدية حول العالم.

كيف كانت مشاركتك؟

زورى موقع البرنامج و شاركى في التقييم 
اإلليكترونى العالمى حول البرنامج. أفكارك 
و ارائك ستكون موضع االهتمام و التقدير ألى  

تطوير للبرنامج فى المستقبل.
www.free-being-me.com

حرة
ألكون

أنا



حرة ألكون أنا | أنشطة للمرحلة العمرية من 11-14 سنةصفحة 49

المذكورة أسفل كل واحدة من المجموعة بالمعلومات فى ختام اللعبة، اخبري نهاية كل عبارة، أو ياللون األزرق. و فى اقرأي الحقائق المكتوبة 
تلك الحقائق.

حقائق عن اجلمال 
حول العالم.

نموذج 1.1

......النساء الممتلئات هن الجميالت.

فى موريتانيا بإفريقيا، من األفضل أن تكون 
النساء ممتلئات الجسد.

لألسف، بعض الفتيات يجبرن على األكل حتي 
يصبحن مرغوبات.

... يعتقد الناس أن الجمال فى أن تكون 
للفتاة رقبة طويلة، و تقوم السيدات بوضع 

حلقات حديدية فى رقابهن لجعلها أطول.

هناك مجتمعات في تايالند وميانمار، تقوم 
السيدات والفتيات فيها بتمديد أعناقهن 

لتبدو جميلة وتبين انتمائهن للمجتمع الذي 
يعيشن فيه.

.... فى بعض المجتمعات يعتقد ان الجبهة 
العريضة من عالمات الجمال، فتجذب الفتيات 

شعرهن للخلف بشدة ليزيد بروز الجبهة.

في القرن الـ16 بإنجلترا، كانت الملكة 
تمثل الجمال المثالي وعندما قامت بحلق 

الجزء األمامي من شعرها إلظهار جبهة كبيرة. 
قامت جميع النساء بمحاكاتها.

... يعتبر األشخاص ذوي البشرة السمراء 
البرونزية هم األكثر جماالً، لذلك يجلس 

النساء والرجال تحت مصابيح كبيرة ويقوموا 
بدهان أجسامهم أو وضع كريمات على بشرتهم 

إلكسابها اللون البرونزى.

في بلدان مثل استراليا وبريطانيا والواليات 
المتحدة األمريكية، يرغب الكثير من األشخاص 
أن يبدوا كأنما تعرضوا للشمس وحصلوا على 
لون جلد برونزى، لذا فهم يدهنون أنفسهم 
بالكريمات أو يستخدموا اجهزة التسمير 
االصطناعي أو يقضون وقت طويل في الشمس. 
ويمكن أن يكون ذلك خطيرًا وضار لبشرتك. 

...يشعر بعضر األشخاص بانهم سيكونون أكثر 
جماالً عندما يكون لون بشرتهم افتح، فيقوم 
النساء والرجال بدهان أجسامهم بكريمات 
لتفتيح بشرتهم وتجنب التعرض ألشعة الشمس.

وفي أماكن عديدة في آسيا،مثل الهند 
وباكستان تعتبر البشرة الفاتحة اللون أكثر 
جاذبية. فيعتقد بعض األشخاص إنهم سيكونون 

أكثر نجاحًا بالبشرة الفاتحة. 

... الطول هو الجمال، حيث يجري بعض األشخاص 
جراحة لجعل أرجلهم أكثر طوالً.

في بعض بقاع آسيا، مثل كوريا الجنوبية، 
يزيد األشخاص طولهم من خالل إجراء عملية 

جراحية لتطويل الساق.

...يعتقد البعض أن جمال المرأة ان يكون 
جسدها ممتلئ من األرداف.

فى البرازيل، النساء ممتلئات األرداف هن 
الجميالت – بالرغم من تغير هذا المفهوم مع 
الوقت و تأثرهم بالبلدان االخري حيث بدأ 

الكثيرين فى االقتناع بأن الجمال فى الجسد 
النحيف.

... ... ويظن أناس أن الجمال للمرأة هي ان 
يكون لها قدم صغيرة جدًا، لذلك تلجأ الفتيات 

إلى تضميد إقدامهن إليقاف نموها.

وفي الصين، حظى ربط القدمين بشعبية كبيرة 
حتى أوائل القرن العشرين. فقد جعل النساء 

يسرن بطريقة غريبة كان ينظر إليها على انها 
طريقة جذابة.

...  الحواجب المعقودة – وهي أن يتم توصيل 
الحاجبين معًا – تعتبر صفة جميلة في النساء. 

وفي طاجيكستان، تشعر النساء بأنهن محظوظات 
للغاية إذا اتصل  حاجبيها معًا. 

وإذا لم يحدث ذلك، يقمن باستخدام خليط من 
األعشاب لرسم خط وتوصيل الحاجبين  معًا. 

... المؤخرة الممتلئة هى من عالمات الجاذبية 
و الجمال للنساء

فى جامايكا، حيث يعتبر الرقص من اآلنشطة 
الهامة جدًا،  تعتبر النساء ذوات المؤخرة 

الكبيرة جميالت لبراعتهن فى الرقص.

... يرى البعض أن األسنان داكنة اللون تكون 
جميلة جدًا في النساء.

حتى عام 1900 فى اليابان، كان يطلق على 
ذلك “أوهاجورو” و كان من عالمات الجمال 
للمتزوجات و أحيانًا للرجال أيضًا. و ذلك 

إتباعًا لتقليد قديم  يعتبر األشياء داكنة 
السواد جميلة، كما يظن أنه يحمي األسنان من 

التسوس.

فى مكان ما حول العالم
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صورة معدلة

صورة معدلة

صورة أصلية

صورة أصلية

نموذج 1.2

قبل و بعد التعديل
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مت العثور على أسطورة الشكل امثالى !
منوذجى هو:

أسطورة الشكل المثالى زائفة النها.......

محاولة محاكاة أسطورة الشكل المثالى غير مجدية النها..........

نموذج 1.3

احملققة البارعة
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نموذج 2.1

أهم اآلنباء عن الثقة 
اجلسدية

ماذا سنقول:
تحدثى عن النقاط الثالث التالية فى بيانك الصحفى:

اخبري سائر 
المشاركات ما 

هي أسطورة الشكل 
المثالى، وكيف 

تصل إلينا.

تحدثي عن السلبيات 
التي تنتج عن محاولة 
التوافق مع أسطورة 
الشكل المثالى، 
ولماذا قررتى ترك 
العمل بالمجلة.

امنحي المشاركات نصائح 
حول ما يبغي عليهن ذكره 
أو عمله لمحاربة الضغوط 

الواقعة عليهن للظهور كما 
أسطورة الشكل المثالى، 
لما فى  ذلك من تعزيز 

لثقتهن بأنفسهن.

كيف سنقول ما نريد:
إليك بعض الطرق لصياغة رسالتك. كونى مبدعة و ابتكرى المزيد !

مرحبا، نحن ..... )اذكري أسماءكن( ...... نتحدث إليكم على الهواء مباشرة  من -------
-- ولدينا سؤال نطرحه عليكن! هل ترغبن في تعّلم كيف تحببن وتحترمن أجسادكن؟ استمعن جيدا 

لتعرفن كيف يمكنكن ذلك.

أوال، البد أن تعرف الفتيات ما هي أسطورة الشكل المثالى.

تنص أسطورة الشكل المثالى على أنه ينبغي علي جميع الفتيات الظهور بطريقة واحدة. ووفقا 
ألسطورة الشكل المثالى، ينبغي علي الفتاة أن تكون .....)يمكن للمشاركات تباعًا أن تقول 
كل منهن شيئا ما من قائمة أسطورة الشكل المثالى- مع الحرص على أن تظهرن مدى سخف هذه 

األسطورة!(

اآلن وقد عرفنا ما هي أسطورة الشكل المثالى، دعونا نتحدث ونقول من أين تأتي هذه األسطورة.

 نسمع كثيرًا عن أسطورة الشكل المثالى وتشجعنا على اتباعها كل من... 
 )وسائل التجميل، برامج التلفزيون، اإلعألنات، صناعة الحمية الغذائية،الحديث مع

 األصدقاء...(

 إنه أمر عديم الجدوى أن نحاول محاكاة أسطورة الشكل المثالى،
  ألنها  -------------- )بإمكان كل عضوة بالمجموعة أن تذكر

  جانب سلبي واحد، استخدمي الرسوم التخطيطية لنموذج جسد الشخص
 التي صنعتيها بالجلسة السابقة(

 هناك طريقة واحدة لمواجهة أسطورة الشكل المثالى
 وهى ..............

 و نصيحتنا األخيرة لكن هى ان تتذكرن دائمًا:
ان تحبى و تحترمى نفسك و جسدك كما انتِ.
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ال تنسي إحضار الرسالة معك للجلسة القادمة لتشاركيها مع المجموعة !

عزيزتى......

من صديقتك......

نموذج 2.2

رسائل الصداقة
مهمتك الشخصية هى ان 
تكتبى رسالة لصديقتك 

لتخبريها...

لماذا تعتقدين أن 
محاولة الظهور 

كما أسطورة 
الشكل المثالى 
يحمل الكثير من 

السلبيات.

لماذا تعتقدين أن 
محاولة الظهور 

مثل أسطورة الشكل 
المثالى أمر مستحيل 
)تذكرى،ال يمكن الحد 

أن يبدوعلي هذا 
النحو(.

ماذا بمقدور صديقتك 
أن تفعله أو تقوله 

لمواجهة الضغوط 
الواقعة عليها 
للظهور كأسطورة 
الشكل المثالى.
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لن أذهب إلي حفل المدرسة 
اليوم، أشعر اليوم بأنى ممتلئة 

فعالً.

يا الهي، لقد رأيت صورى و 
أناأرتدى هذا الثوب ...  لم 
يكن الثوب مناسبا لجسدي علي 
اإلطالق— يا له من خطأ فادح!

علمت توا أنه ينبغي علي 
استعمال دعامات تقويم األسنان.. 
تلك نهاية العالم بالنسبة لي! 

أراكم بعد عام!

أشعر أن أذني الكبيرتين 
واضحتان جدًا اآلن، تمنيت لو 
لم أقص شعري علي هذا النحو 

القصير.

الصيف أصبح علي األبواب ! ال 
يمكنني أن اتعرض للشمس أبدًا، ال 
أريد أن يصبح لون بشرتى داكنًا

لن يعجب بي أحدا في المدرسة 
إذا لم استطع ارتداء هذا 

الجينز الضيق، فمن األفضل أن 
أفقد بعضا من وزني.

إن جسدي غير متناسق، ليتني 
أمتلك صدر أكبر او خصر أنحف.

قدماي كبيرتان !! منظرهما سخيف 
في األحذية الصيفية.

يمكنها الحصول علي جسد عارضة 
أزياء، إذا أرادت ذلك حقا.

حسنا، عليّ أن أفقد بعضا من 
وزني سريعا. لن يكون لدي 
أصدقاء و أنابهذه الهيئة.

نموذج 3.1

رسائل التواصل
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“يا إلهي، أحب هذا 
الثوب، لكنه سيكون أفضل 
عليكِ أكثر مني- فأردافى 
ممتلئة ال يناسبنى هذا 

الثوب.”

“جميع صوري بالحفلة 
ُتظهر دعامات تقويم 

األسنان – ال أريد أن يري 
أحدًا تلك الصور.”

“يجب على هذه الفتاة 
ان تنتبه –لقد بدأت 

أكتافها تزداد حجما من 
كثرة تدريبات السباحة.” 

“أشعر باألسف 
ألجلها؛أعتقد أنها كانت 
ستبدو أجمل لو كان 
وجهها خالي من تلك 

البقع”

“كنت أتمنى أن أشبه 
صديقتي نورا، فلديها 

ساقان نحيفتان 
مذهلتان.”

“هذا الشاب لن يجد عروس 
أبدًا، فقامته  قصيرة 

للغاية.”

“هل رأيت الفتاةالتي 
مرت منذ قليل؟ كانت 
فتاة نحيفة للغاية، 

تكاد تكون شفافة من فرط 
نحافتها!”

“هذه الفنانة الشهيرة 
أهملت مظهرها، يا 

للعار- لقد اعتادت أن 
تكون نحيفة.”

“الممثلة )يمكنك ذكر 
إسم أى  ممثلة معروفة( 
شعرها طويل جدًا و ناعم، 

أتمنى أن يكون شعرى 
مثلها”

العبارات املقترحة لنشاط 
“سرعة االستجابة”

نموذج 3.2
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اخلطوة رقم 1) أناأحب....
اكتبي هنا:

ثالث خصال تحبينها في شخصيتك )مثال، طيبة القلب(

 ثالثة أجزاء أنت تحبينها في جسدك بسبب ما تستطيع تأديته )مثال:
 ساقيّ ألنهما تساعداني علي الجري(

 ثالثة أجزاء تحبينها في جسدك لما تبدو عليه من مظهر جيد
)مثال:ذراعيكِ أو بطنك(.

هل يمكنك ذكر المزيد؟ رائع ! إستمرى !

اخلطوة رقم 2) أنظر إلى – كم أنارائعة !
  قفى أمام المرأة، ابتسمى النعكاس صورتك فيها و رددى “أنااحب ****

 )اذكرى اسم الجزء الذى تحبينه من جسدك كما ذكرتى فى القائمة السابقة(.

  بماذا تشعرين اآلن؟ استمري في ممارسة هذا التدريب قدر إمكانك. كم من
 الخصال والصفات يمكنك إضافتها لقائمتك أثناء النظر في المرآة؟  

 ال تنسي! عليكِ إحضار القائمة معكِ بالجلسة التالية من برنامج
 “حرة ألكون  أنا” 

مرايتى يا مرايتي
نموذج 3.3
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 سيناريوهات لغة 
التصنيف الشكلى

نموذج 4.1

خاص بالقائدات لتمثيله، استمتعن بأداء تلك السيناريوهات؛ هذا النشاط ينبغي أن يكون 
مرح وخفيف الظل!

فتاتان تتجوالن في محل مالبس، وبدأتا 1
في الحديث حول ما يناسبهما من 

المالبس، وما تنويان شراؤه لحضور الحفلة 
التي ستذهبان إليها معا. تحدثي حول األلوان 

والموديالت، وقولي عبارة، “أناأحب هذا 
الثوب، أنه جميل. أعتقد عليك أن تجربيه - 
ستبدين رائعة في هذا الثوب ألنك نحيفة جدا، 

ولديك ساقان رائعتان.”

فتاتان ذاهبتان للسباحة. وهما لم 
يذهبا للسباحة منذ فترة طويلة، 

ومتطلعتان بشغف للسباحة، ويتبادالن الحديث 
حول القفز في حمام السباحة وما إلي ذلك. 
وارتدتا مالبس السباحة، ثم خرجت واحدة من 
غرفة من تغيير المالبس، وهي تسأل “هل أبدو 

بدينة فى هذه المالبس؟.”

فتاتان تقلبان صورهما المأخوذة 
خالل رحلة حديثة قامتا بها. وهما 
يضحكان علي شكل وجهيهما في أحد الصور، 

وخالل مشاهدتهما للصورة التالية، قالت إحدى 
الفتاتين؛ أنها ال تحب هذه الصورة ألنها 

تظهرها بدينة. وردت عليها صديقتها قائلة، 
“أتعتقدين إنك تبدين بدينة؟ أنظر إليّ 

أنا!”

فتاتان تعاينان مساحيق تجميل في أحد 
المتاجر. قالت أحداهما لألخرى، “حتى 

أن مساحيق التجميل هذه لن تفعل شيئا مع 
بشرتي، وبالتأكيد لن تجدي مع مظهر نظارتي 

وال دعامات األسنان في فمي!”

فتاة في انتظار صديقتها وهما 
لم تلتقيا منذ فترة، وقد حيت 

كل واحدة منهما األخرى بحماس. ثم وقفت 
إحداهما وقالت لألخرى، » يا الهي، تبدين 

رائعة! هل فقدتِ بعضا من وزنك؟«

2

3

4

فتاتان ذاهبتان لمشاهدة فيلما في 
السينما، وهما تتجاذبان أطراف الحديث 
حول الفيلم خالل وقفتهما في طابور التذاكر، 
اقترحت إحداهما علي األخرى أن يتناوال وجبة 
سريعة، وبدأتا تبحثان عن عروض الطعام في 

السينما. ثم قالت األخرى “ال يمكنني تناول أي 
من تلك األطعمة، ستزيد من وزنى”.

فتاتان تقفان في أحد الممرات 
بالمدرسة، تتحدثان حول واجبهما 

الدراسي. ثم مرت امامهما إحدى الفتيات، 
فهمست واحدة لألخرى، “هل رأيت كيف تبدو هذه 

الفتاة عريضة المنكبين؟”

فتاتان تتصفحان بعض المجالت و تتحدثان 
حول األخبار وبدأتا في الحديث عن 

صور اآلخرين. وعلقت فتاة منهما قائلة “فى 
الحقيقة، كنتِ ستبدين جميلة مثل )ذكر اسم 

أحدي المشاهير( إذا كنتِ أنحف قليال من شكلك 
الحالى.”

5

6

7

8

إلجراء
ا



حرة ألكون أنا | أنشطة للمرحلة العمرية من 11-14 سنةصفحة 58

                                                                        

 سأساعد نفسي في مواجهة أسطورة 

الشكل المثالى بأن.......

كما سأساعد األخرين على مواجهة 

أسطورة الشكل المثالى بأن.....

بطاقتى لنشر

 
 رسالتنا

بطاقتى لنشر

 
 رسالتنا

نموذج 4.2 

 بطاقة نشر رسالتنا

التاريخالتوقيع

التاريخالتوقيع
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 للمشروع 5.1

منوذج التخطيط

مرحلة 
التنفيذ

مالحظاتاالفكار

ما هى 
رسالتنا؟

استخدمي األفكار التي 

توصلتي إليها مع 

المجموعة بأكملها عن ما 

تعلمتوه من برنامج “ 

حرة ألكون  أنا”.

من تريدين 
أن تشاركيه 

رسائلك؟

طالب المدرسة، األصدقاء، 

العائلة، مجموعات 

الشباب األخرى، األشخاص 

الذين نقابلهم في 

المناسبات اإلجتماعية.

كيف يمكننا 
تشجيع 

األشخاص على 
المشاركة؟

استعملي رسالة التي 

شيرت بطريقة أو بأخرى

كيف سيبدو 
المشروع 
التنفيذى 
الخاص بنا؟

يمكننا دعوة البعض لشرب القهوة او المثلجات، 

عرض تمثيلي، أثناء ليلة تقضيها الصديقات 

بمنزل إحداهن، عقد اجتماع خاص للمرشدات 

وفتيات الكشافة، تنظيم حفلة، تنظيم حدث 

مجتمعي، تولي اجتماع مدرسي أو وقت الفسحة ...

أين سينفذ 
مشروعنا 

الميداني ؟

منطقة االجتماعات، 

مدرسة، في الخارج، في 
منزلك ...

كيف ستقسم 
المهام؟

قومى بمنح كل شخص وظيفة 

وتأكدي من تضمين كل شخص 

في تلك المهام.

هل أنت بحاجة 
إلى أي 
مساعدة ؟

فكري في من قد تحتاجين 

لمساعدته أو ألخذ تصريح 
منه.

ما هي 
الموارد 

التي تحتاجين 
إليها ؟

األقالم، الورق، األطعمة، 

المشروبات، المقاعد، 

الطاوالت، الموسيقي، 
الالب توب ....
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أتعهد بأن أساعد فى خلق عالم خالى من أسطورة الشكل المثالى، حيث تشعر كل فتاة 

بالثقة فى مظهرها وبالحرية لتكون نفسها.

سوف أقوم

                                                  

 للمشروع 5.2

تعهد “حرة ألكون  أنا” 
اخلاص بي

التاريخ التوقيع

أتعهد بأن أساعد فى خلق عالم خالى من أسطورة الشكل المثالى، حيث تشعر كل فتاة 

بالثقة فى مظهرها وبالحرية لتكون نفسها.

سوف أقوم

التاريخ                                                   التوقيع


