
 متكني الفتيات من خالل
تعزيز الثقة اجلسدية وتقدير الذات

حرة
ألكون

أنا

دليل األنشطة
للقائدات والمتطوعات



حرة ألكون أنا | دليل األنشطة للقائدات والمتطوعاتصفحة 2

The Free Being Me resources were translated into 
Arabic by Azza Nasr, member of the Egyptian Girl 
Guides Association.

We herewith thank the Egyptian Girl Guides 
Association for this initiative and Azza for the time and 
commitment to translate this important document 
that will certainly contribute to the promotion of this 
programme in the Arab Region.

We recognize the value of using our volunteer network 
to further support our work and ignite the flame of Girl 
Guiding spirit and its true meaning of volunteerism. 

We are looking forward to witness more of these 
initiatives from our Arab MOs as translation is a very 
important tool of promoting global initiatives and 
material within the Arab Region and lead to greater 
involvement of the Arab MOs on world level.

Thank you Egyptian Girl Guides Association!
Thank you Azza!

Ann Brookes
Director of Global Partnerships and Philanthropy
World Association of Girl Guides and Girl Scouts

Acknowledgement

تم ترجمة إصدارات برنامج “حرة ألكون أنا” 
إلى اللغة العربية من قبل القائدة عزة 

نصر، عضو جمعية المرشدات المصرية.

نشكر جمعية المرشدات المصرية على هذه 
المبادرة الكريمة، ونشكر القائدة عزة 
نصر على تكريسها للوقت والجهد لترجمة 

هذه الوثائق الهامة التي ستسهم وال شك في 
تعزيز ونشر هذا البرنامج في اإلقليم العربي 

للمرشدات.

ونحن ندرك القيمة الكبرى الستخدام شبكة 
المتطوعات لدينا في دعم عملنا ودفعه إلى 

األمام، وفي زيادة توهج روح حركة المرشدات، 
وتعزيز المعنى الحقيقي للتطوع.

نتطلع إلى المزيد من هذه المبادرات 
الكريمة من منظماتنا األعضاء باإلقليم 

العربي، حيث أن الترجمة أداة في غاية 
األهمية لتعزيز المبادرات العالمية والمواد 
واإلصدارات المختلفة للجمعية العالمية داخل 
اإلقليم العربي، و تؤدي إلى مشاركة أكبر من 
جانب المنظمات العربية األعضاء على المستوى 

العالمي.

شكرا لجمعية المرشدات المصرية!
شكرا للقائدة عزة نصر!  

آن بروكس
مديرة الشراكات العالمية والعمل الخيري

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

شكـــر وتقديـــر
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1  An Effectiveness Trial of a Selected Dissonance-Based Eating Disorder Prevention Program 
for Female High School Students: Long-Term Effects, 2011, Eric Stice, Paul Rohde, Heather 
Shaw, and Jeff Gau

البرنامج  هذا  في  بكم  نرحب  أن  يسعدنا 
التعليمي الرائد والمثير.

إن الثقة القوية بالهيئة الجسدية خطوة 
وتمكين  بالنفس  الثقة  بناء  نحو  مهمة 

قائدات الغد. 

العالم،  حول  المجتمعات  مختلف  في  ولكن 
يضع األطفال والشباب من الجنسين مظهرهم 
الجسدي علي قائمة اهتماماتهم. حيث يشعرون 
بالضغط إزاء تغيير مظهرهم بحيث يتوافق 
مع الصورة المثلي والمحددة للجمال والتي 
وهي  مجمعاتهم،  عليهم  يفرضها  ما  غالبا 
ُتقدم من خالل وسائل اإلعالم، وُتحاكي بمثالية 

من خالل أقرانهم. 

انخفاض  أن  العالمي،  البحث  أظهر  وقد 
الثقة بالهيئة الجسدية يحول دون إدراك 
الكاملة،  لقدراتهم  الجنسين  من  الشباب 
الفتيات  من   %60 علي  يزيد  ما  أن  ونجد 
يحبونها  التي  باألنشطة  القيام  يتجنبن 
وهذا  مظهرهن.  نحو  السلبي  شعورهن  بسبب 
األمر يشمل األنشطة الحياتية المهمة مثل 
االنضمام للفرق والنوادي، ورفع أيديهن في 
الفصل الدراسي، وأنشطة الرقص والسباحة 
إبداءهن  مجرد  وحتى  للحفالت،  والذهاب 
آلرائهن. وعندما يختار الفتيات والفتيان 
النحو،  هذا  علي  التامة  المشاركة  عدم 
فهم بذلك يفوتون علي أنفسهم فرص تنمية 
الذي  األمر  المناحي.  سائر  في  قدراتهم 

يدفع المجتمع نحو فقدان قدرته. 

يخاطب برنامج »حرة ألكون أنا« هذه القضية 
مباشرة، حيث يساعدكِ في دعم مجموعتك كي 
يصبحون أكثر ثقة في هيئتهم الجسدية، وأال 
منعهم  في  يتسبب  بمظهرهم  انشغالهم  ندع 
من أن يصبحوا مواطنين فاعلين ومسئولين 
وواثقين من أنفسهم في هذا العالم. حيث 
األطفال  تمكين  علي  بالجسد  الثقة  تعمل 
والشباب من الجنسين من امتالك أساس يؤهلهم 
أن يصبحوا قادة وأصحاب أدوار فاعلة في 

مجتمعاتهم. 

لقد أخبرنا الشباب من جميع أنحاء العالم 
أنهم متحمسون للتحدث عن الثقة بالهيئة 
الجسدية وأنهم حريصون على تعلم المزيد عن 
هذا الموضوع ومناقشته، لتأثيره المباشر 

عليهم وعلى أصدقائهم.

وقد تم وضع هذا البرنامج خصيصا لهم من قبل 
كٍل من الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
الكشافة ومشروع دوف لتقدير الذات وخبراء 
الثقة بالجسد. وُحددت األنشطة من خالل أبحاث 
رائدة دوليا في مجال الثقة الجسدية، ولذا 
البرنامج  استكمال  أن  من  التأكد  يمكنك 
في  المدى.  وبعيدة  حقيقة  بمنافع  سيعود 
تستخدم  التي  البرامج  فإن  األمر،  حقيقة 
تقنيات برنامج حرة ألكون أنا قد أظهرت أن 
06 بالمائة من المشاركين قد تحسنت ثقتهم 
الجسدية بشكل كبير خالل الثالث سنوات التي 
تلت بدء هذه البرامج. وهذا الدليل يوفر 
لك جميع األدوات الالزمة لتنفيذ البرنامج.    

برنامج  خالل  لمجموعتكِ  إرشادكِ  خالل  ومن 
بنفسك  تقومين  فأنتِ  أنا«،  ألكون  »حرة 
وخارج  داخل  والفتيان  الفتيات  بتمكنين 
حركة المرشدات من تقوية ثقتهم بأجسادهم، 
جميع  وانتهازهم  بالذات،  ثقتهم  وبناء 
الفرص لتحقيق كامل قدراتهم في الحياة. 

أنا  ألكون  حرة  برنامج  سيغير  بمساعدتك، 
جيال بأكمله.

اهاًل بكم فى “حرة ألكون انا”

Nicola Grinstead 
رئيسة المجلس العالمي

Steve Miles 
النائب األول لرئيس شركة دوف
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- من هى “دوف”؟
دوف هى عالمة تجارية رائدة على مستوى 

العالم فى مجال منتجات العناية الشخصية 
وضعت لنفسها إلتزامًا مجتمعيًا لتحسين الثقة 

الجسدية و الثقة بالنفس للنساء فى كافة 
أنحاء العالم من خالل “مشروع دوف للثقة 

بالنفس” و الذى وضع ليساعد ماليين الفتيات 
و السيدات فى العالم على اكتشاف مواطن 

الجمال الحقيقية لديهن و إدراك قدراتهن 
الفعلية فى الحياة. هذا المشروع إعتمد على 
دراسات مكثفة فى مجال الثقة الجسدية و وصل 

بالفعل الكثر من 13 مليون فتاة وسيدة.

www.free-being-me.com.

* الشراكة بني اجلمعية العاملية للمرشدات و فتيات 
الكشافة و دوف لتمكني الفتيات و الشابات:-

- من هى اجلمعية العاملية للمرشدات و 
فتيات الكشافة؟

هى أكبر منظمة تطوعية للفتيات و الشابات 
فى العالم تضم أكثر من 10 ماليين فتاة 

فى 145 دولة من دول العالم. مهمتنا هى 
تمكين الفتيات و الشابات من تحقيق كامل 

قدراتهن كمواطنات مسؤوالت فى العالم. نقوم 
بمهمتنا عبر المنظمات األعضاء و مباشرة 

من خالل أنشطتنا الموجهة للفتيات عن طريق 
توفير مستوى رفيع من التعليم غير الرسمى، 

وفرص مميزة للمشاركات الدولية الفاعلة، 
و تدريب على المهارات الحياتية و القيادة 

و المواطنة فى إطار من القيم و المبادئ 
النبيلة.

التعاون املشترك بني اجلهتني
- برنامج “حرة ألكون أنا” هو برنامج فريد 

من نوعه قامت بوضعه الجمعية العالمية 
للمرشدات و فتيات الكشافة بالتعاون مع 
شركة “دوف” العالمية لمنتجات العناية 

الشخصية؛ بهدف تعزيز ثقة الفتيات بمظهرهن 
الخارجى و مساعدتهن فى التغلب على المخاوف 

المتعلقة بشكلهن و بنيتهن الجسدية، مما 
يدعم ثقة الفتاة بنفسها ورفع روحها 

المعنوية وتمكينها من التعبير عن نفسها و 
التحرر من الضغوط الناجمة عن قولبة المجتمع 

لمفهوم الجمال. كل ماسبق يساعد الفتيات 
على المشاركة بشكل أكثر فاعلية فى النهوض 

بأنفسهن و مجتمعاتهن و العالم.

- وضع برنامج “حرة ألكون انا” خبراء متخصصون 
فى مجال الثقة الجسدية و متخصصات التنمية 
الذاتية من الجمعية العالمية للمرشدات و 

فتيات الكشافة إستنادًا على دراسات متعددة 
تضمنت عدد كبير من الفتيات من شتى أنحاء 

العالم. هدفنا هو الوصول لثالثة ماليين و نصف 
المليون من الفتيات بحلول عام 2016.

صمم البرنامج لمجموعات الفتيات و للمجموعات 
 المختلطة من الفتيات و الفتيان معًا

- يعتمد برنامج “حرة ألكون انا” على استخدام 
أنشطة مرحة و مبتكرة وتفاعلية لتوضيح مفهوم 
الثقة الجسدية و تقدير الذات للفتيات. أيضا 

تكتسب المشاركات مهارات قيادية تساهم فى 
تمكينهن من إحداث تغيير و فرق إيجابي فى 
حياتهن الشخصية وفى مجتمعهن وفى العالم.

- تم تصميم وانتاج شارة تحصل عليها 
المشاركات بعد اتمام األنشطة و المشروع 

الشخصي. هذه الشارة هى طريقة ناجحة إلثارة 
حماس الفتيات، كما ستظهر لنا عدد األشخاص 
الذين شاركوا في البرنامج في جميع أنحاء 

العالم. الشارات متوفرة على الرابط
 www. Wagggs-shop.org  

 ال تنسوا!

 اخبرونا عن تجربتكم مع
 برنامج حرة ألكون أنا
من خالل االستبيان على
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ماهى الثقة اجلسدية؟
هى تقبل الفرد لمظهر جسده الخارجى، و 

احساسه باإلمتنان تجاه مايمكن لهذا الجسد 
أن يؤديه من انشطة وتواصل مع األخرين.

كيف تؤثر الثقة اجلسدية على 
األطفال و الشباب؟

 - إن األطفال )من األوالد و البنات( -
 الذين يمتلكون ثقة جسدية ال يهدروا الوقت

 فى التفكير إذا ما كان األخرون يتقبلون
 أشكالهم الخارجية، بل يمضون الوقت فى ما

 يجلب لهم السعادة مثل تكوين صداقات ،
 ممارسة الرياضة ، وممارسة أنشطة إيجابية

 مثل أنشطة حركة المرشدات و فتيات الكشافة
وغيرها.

- ترتبط الثقة الجسدية بتقدير الذات، حيث 
تساهم فى دعم عالقة الشباب )من الجنسين( 

بعائالتهم، وأصدقائهم وزمالء المدرسة و فى 
كل مكان.

- ضعف الثقة الجسدية فى األطفال و قلقهم 
المستمر من تقبل االخرين لمظهرهم الخارجي 

يضعف من شخصية الطفل و تقديره لنفسها كما 
يخلق حالة من التوتر المستمر لديه قد 

تؤثر سلبا على أدائه ألنشطة محببة له مثل 
ممارسة الرياضة، وحضور التجمعات العائلية، 

أو الذهاب للطبيب أو حتى للمدرسة. كما 
تؤثر على قدرتهم على التعبير عن أنفسهم و 

المشاركة فى النقاشات المختلفة.

أوضحت دراسة عالمية أجريت على فتيات من 
حوالى 70 دولة من مختلف أنحاء العالم أن 

حوالى 45 بالمائة ممن شاركن بهذه الدراسة 
يعتقدن أن ضعف الثقة الجسدية لدى الفتيات 

و الشابات حول العالم يحول دون وصولهن إلى 
مواقع قيادية.

قضية عاملية
- الالفت للنظر أنه بالرغم من التباين فى 

الثقافات بين دول العالم وبعضها إال أن 
مشكلة ضعف الثقة الجسدية لدى الفتيات 
و الشابات و الصبية و الشباب أيضًا هى 

مشكلة عالمية ال تفرق بين منطقة و أخرى من 

العالم. 11% فقط من الفتيات يستخدمن لفظ 
“جميلة” لوصف شكلهن.  

وبقدر ما ساهمت العولمة فى خلق شبه توحد فى 
مواصفات الجمال حول العالم إال إنها ايضا 

زادت من صعوبة الوصول للمقياس المتصور 
للجمال بزيادة تقنيات تحسين و تعديل الصور 

)الفوتوشوب( التى خلقت رغبة لدى الجميع 
للوصول لمواصفات يستحيل الحصول عليها على 

أرض الواقع.

- يهدف برنامج )حرة ألكون انا( إلى مساعدة 
األطفال و الشباب على التخلص من سيطرة هذه 

المخاوف و التوتر المتعلقين بتلك المقاييس 
الخرافية و المصطنعة للجمال على نفوسهم، و 
دعم تقديرهم لذاتهم و الشعور باالمتنان لما 

منحهم هللا سبحانه و تعالى من نعم و العمل على 
االستفادة من مقوماتهم الشكلية و قدراتهم 

البدنية بالشكل اإليجابى السليم الذى يقودهم 
نحو ثقة أكبر بالنفس و تنمية أفضل للذات. 

     www.free-being-me.com  
     selfesteem.dove.com

 إستبيان الجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة فى يوم الفتاة،  2
أكتوبر 2013

www.wagggs.org/en/grab/24566/2/2idg-survey-2013-en-web.pdf

3 Dove, The Real Truth About Beauty: Revisited, 2011

)الثقة اجلسدية و القيادة(
إن تنمية المهارات القيادية لهو جزء هام 

من تكوين المرشدة أو فتاة الكشافة، و 
الثقة الجسديةهى خطوة هامة لصنع القائدة 

الناجحة. فحتى يمكن للقائدة أن تدعم 
األخرين ،ينبغى ان تشعر هى بالتمكين! 

و لتستطيع توصيل وجهات نظرها لألخرين و 
استيعاب الجديد من األفكار، ينبغى ان 
تتحلى بالثقة الالزمة لتتحدث بحرية و 

توضح أفكارها. الثقة بالنفس و بالشكل هى 
طريق القائدة للشعور باإلرتياح و الثقة 

فيما تأخذ من خطوات فى طريق صناعتها 
للتغير الذى تنشده فى العالم.

لمزيد من المعلومات عن موضوع الثقة 
الجسدية، يمكن زيارة الموقع  

الثقة اجلسدية
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متميز و ممتع
- وضع برنامج “حرة ألكون أنا” بطريقة 

فريدة وشيقة تعتمد على األنشطة التفاعلية 
المرحة التى تحمل رسالة للفتيات و هى أن 

الثقة الجسدية وتقدير الذات ينبعان من 
معرفة الفتيات لقيمة قدراتهن الجسدية و 

مواجهة ضغوط المجتمع و دعم األخرين ليتحلوا 
بالثقة بالنفس.كما ينمى البرنامج القدرات 
القيادية لدى المشاركات ويمكنهن من إحداث 
فرق إيجابي على المستوى المحلى و العالم 

فيما بعد.

مخصص للمرشدات و فتيات الكشافة
لضمان ان يحوز برنامج “حرة ألكون انا” على 

رضاء القائدات و المشاركات ، و أن يكون 
له بالغ األثر على الثقة الجسدية و تقدير 
الذات للفتيات حول العالم، قامت الجمعية 

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بإعادة 
صياغة “مشروع دوف للثقة بالنفس” بالتعاون 

مع خبراء الثقة الجسدية ليصبح مالئمًا لحركة 
المرشدات.

حيث يعتمد على استخدام طرق التعليم الغير 
رسمي و يعكس قيم الجمعية العالمية فى 

احترام الذات و األخرين، وتحمل المسؤولية، 
والعمل الجماعى، والسعي إلحداث فرق إيجابي 

فى المجتمع.
)يرجى الرجوع لصفحة 19 عن كيفية استخدام 

برنامج”حرة ألكون انا” لطريقة المرشدات فى 
التعلم(

وضع بناء على دراسات و خبرات عاملية 
رائدة.

- تم وضع البرنامج عن طريق خبراء متخصصين 
عالميًا فى علم النفس و تحديدًا مجال الثقة 

الجسدية و دعم تقدير الذات حرصًا على 
استفادة الفتيات المشاركات بشكل فعلى و 

جوهرى يضمن استمرار التأثير الناتج و 
انتقاله لألخرين. فريق من الباحثين وعلماء 

النفس بقيادة د.إيريك ستيك، وبروفسور 
كارولين بيكر والدكتور فيليبا ديدرتشس. 

ويرتكز برنامج “حرة ألكون أنا” علي ما يزيد 
علي أكثرمن عشرسنوات من األبحاث والتجارب 

على أرض الواقع، وعلي الخبرات األساسية 
الخاصة بتحسين ثقة الفتيات بأجسادهن 

بطريقة ترفيهية وتفاعلية.

بناء على خبرات الجمعية العالمية عن كيفية 
نمو الشباب، باإلضافة إلى الدراسات سابقة 

الذكر، تم وضع نسختان من البرنامج: إحداهما 
للمرحلة العمرية من 7-10 سنوات، واألخري 

للمرحلة من سن 11-14 سنه. يمكن معرفة 
الفروق بين المرحلتين بالرجوع إلى صفحة 13. 

تعمل النسختان معًا على بناء ثقة األطفال 
و الشباب الجسدية بالتماشي مع تقدمهم فى 

مراحل حركة المرشدات وفتيات الكشافة

أنشطة حتدث فرقًا مستدميًا
بناء على عدة دراسات استمرت لمدة تصل إلى 

3 سنوات اجريت على مجموعات من الفتيات 
الالتى شاركن بالبرنامج  وجد أن هناك فرق 

ملحوظ و مستدام في الحالة العامة للفتيات. 
كما وجد أن:

 60% من الفتيات تحسنت ثقتهن الجسدية 
بشكل ملحوظ.

 78% شعرن بثقة و تمكن أكبر فى 

 71% تمكن من إقامة عالقة صداقة أفضل مع 
قريناتهن.

 53% تحسنت عالقتهن باألهل و األسرة.

داعم للمهارات
- من خالل المشاركة بالبرنامج، يتمكن 

الفتيات و األوالد من تنمية المهارات الالزمة 
لهم لمواجهة ضغوط المجتمع بشأن المظهر 

الخارجى كما يتمكنوا من ابتكار طرق جديدة 
لتوجيه رسالة للمجتمع حول الثقة الجسدية 

وتقدير الذات.
فى بداية كل جلسة هناك مخطط يوضح المهارات 
التى سوف يكتسبها المشاركون من خالل أنشطة 

الجلسة.

نظام للشارات
- تحصل المشاركات على شارة عند 

اتمام المشاركة بجميع أنشطة 
البرنامج و تنفيذ مشروع شخصى 

عبارة عن القدرة على توصيل رسالة وهدف 
البرنامج إلثنين من صديقاتها أو قريباتها من 
نفس السن مستخدمة ما سوف تكتسبه من مهارات 

خالل أنشطة البرنامج المختلفة.

لشراء الشارات، اذهبي الى الرابط:

www.wagggs-shop.org
4  An Effectiveness Trial of a Selected Dissonance-Based Eating Disorder Prevention Program 

for Female High School Students: Long-Term Effects , 2011, Eric Stice, Paul Rohde, Heather 
Shaw, and Jeff Gau

ما هو برنامج “حرة ألكون انا”
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الرسالة األساسية
يعمل برنامج “حرة ألكون انا” على تحسين 
الثقة الجسدية عن طريق خلق بيئة امنة 

للمشاركات تتاح لهن فيها فرصة تولى 
القيادة و إحداث تغيير فى مجتمعاتهم حول 

تعريف الجمال..

فى “حرة ألكون أنا” أطلقنا على التعريف 
المحدود للجمال لفظ “أسطورة الشكل 

المثالى”

برنامج “حرة ألكون أنا” يأخذ المشاركات فى 
رحلة تتضمن ثالث نقاط أساسية

 إن المواصفات المحدودة التى يقرها 
المجتمع كمواصفات مثالية للجمال هى نتاج 
نظرة ضيقة ومحدودة ، كما أنها تحتوى على 

تناقضات كثيرة و صفات يستحيل تواجدها معا 
لذا أطلقنا عليها “أسطورة الشكل المثالي”

  محاولة الوصول ل “أسطورة الشكل المثالي” 
على أرض الواقع هى إهدار للوقت و الجهد 

و الموارد و لها تأثير سلبي سواء على 
الصحة ، الصداقة، العالقات األسرية، الحياة 

الدراسية، وعلى المجتمع بشكل عام.

 التركيز على ما يمكن أن نفعله باستخدام 
قدراتنا الجسدية، والتركيز على تنمية 

شخصيتنا، وعلى تغيير مفرادتنا اللغوية و 
طريقتنا فى الحديث كلها أمور تدعم الثقة 

الجسدية وتقدير الذات للمشاركات و لمن 
حولهن أيضًا.

أسطورة الشكل املثالي
كل يوم هناك رسالة تصل إلى الفتيات و 

الشابات تحمل فى طياتها انه إذا أردتى أن 
تكونى ناجحة ومحبوبة عليكي أن تبدين بمظهر 

معين. 

على الرغم من تباين تعريف المجتمع للجمال 
من مكان ألخر حول العالم، إال انه بشكل عام 
تشعر الفتيات و السيدات، وحتى الفتيان و 

الرجال بضغط قوى من وسائل اإلعالم و األصدقاء 
و العائلة للوصول إلى الصورة التى يحددها 

المجتمع كتعريف للجمال

فى “حرة ألكون انا” اطلقنا على هذا المظهر 
المثالى إسم “أسطورة الشكل المثالى”

استخدمنا لفظ أسطورة ألن هذه الصورة 
الموضوعة يستحيل تحقيقها فى الواقع، فصور 

المشاهير و فتيات اإلعالنات دائمًا تخضع 
للتصحيح و المعالجة إليكترونيًا )فوتوشوب(. 
فى الواقع، هناك طرق متعددة للوصول للجمال 
بعضها متعلق بالمظهر الخارجى و البعض األخر 

يتعلق بما يوجد بداخل اإلنسان من صفات و 
طباع، كما اننا نستطيع الحصول على الحب 
و السعادة والتقدير بدون محاولة تحقيق 

“أسطورة الشكل المثالى”

- لقد توصلنا من خالل األبحاث التى أجريت 
حول العالم أن الفتيات الالتى يحاولن 

الوصول ألسطورة الشكل المثالى يعانين غالبًا 
من ضعف الثقة بالنفس. لذلك يهدف برنامج 

“حرة ألكون انا” إلى تعريف المشاركات 
بحقيقة أسطورة الشكل المثالى و يجعلهن 

قادرات على مواجهتها و ابتكار أساليبهن 
الخاصة لتحدى الضغوط الناتجة عن هذا 

المفهوم الخاطئ.

فالتحرر من ضغط التشبه بصورة تغاير حقيقة 
الفرد، و الرضا بما منحه هللا تعالى لنا 

من قدرات و سمات هو الطريق لجعل العالم 
مكان افضل حيث يتمكن الشباب و الفتيات 

من االستمتاع بالحياة و االهتمام بصحتهم و 
الشعور بالرضا عن انفسهم.

كيف يعمل برنامج “حرة ألكون أنا”

هل تعلمي؟  
- تمضى العارضات و فتيات اإلعالنات 

ساعات طويلة من االستعداد و التبرج و 
تصفيف الشعر و اختيار المالبس و ضبط 

اوضاع التصوير باستخدام أجهزة اإلضاءة 
و اختيار زوايا خاصة للتصوير. باإلضافة 

إلى معالجات متعددة للصور باستخدام 
الكومبيوتر لتصلنا الصورة بعد كل هذه 

الجهود بما نعتقد أنه مظهر طبيعي بدون 
تجميل

- الممثلون الذين يجسدون أدوار األبطال 
الخارقين على الشاشة يقومون بتشكيل 

عضالتهم عن طريق أدوية و تمارين قد يكون 
لها تأثير ضار على صحتهم على المدى 

البعيد.

- الكثير من العارضات يفتقرن للثقة 
الجسدية و يلجأن إلجراءات طبية للحصول 

على المظهر الذى يبدون عليه !
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كيف يعمل برنامج “حرة ألكون أنا”
)تابع(

* رحلة التعلم:
 يأخذ برنامج “حرة الكون انا” المشاركات

 فى رحلة للتعلم لتشجيعهن على التحدث عن
 أنفسهن بشكل واضح و مواجهة أسطورة الشكل

 المثالى الكتساب ثقة أكبر بمظهرهن عن طريق
الخطوات األربعة التالية:

 تعريف أسطورة الشكل المثالى:
تتعرف المشاركات على مفهوم أسطورة 

الشكل المثالى و تطبيق هذا التعريف 
على مقاييس الجمال فى مجتمعهن و تحديد 

ما إذا كانت هذه المقاييس حقيقية و 
مناسبة لهن أم ال.

فهم تكلفة محاولة الوصول ألسطورة 
الشكل المثالى:`

تستوعب الفتيات أن أسطورة الشكل 
المثالي هى مجرد وهم يستحيل تحقيقه و 

له تكاليف باهظه. مما يمكن الفتيات من 
التحرر من هذا القيد و مواجهة تأثير 

هذا الوهم على حياتهن.

تعلم كيفية التحدث بحرية عن أسطورة 
 الشكل المثالى و مواجهتها:

تركز معظم أنشطة البرنامج على هذه 
النقطة.فالقدرة على التحدث بحرية عن 

أسطورة الشكل المثالى هى نقطة فارقة فى 
بناء الفتاة لثقتها الجسدية  حيث تعبر 

عما يدور بداخلها من ضغوط او مخاوف، 
مما يمكنها من مواجهتها و التحرر منها 
و مشاركة األخرين هذه األفكار مما يدعم 

ثقتها وتقديرها لذاتها.

أن تصبح الفتاة مثال و مصدر إلهام 
لألخرين فى تحدى أسطورة الشكل 

 المثالى:
فى نهاية البرنامج تقوم كل مشاركة 
بعرض و تنفيذ فكرة توصل بها رسالة 

مواجهة أسطورة الشكل المثالى لالخرين و 
تعبرفيها عن ثقتها الجسدية وتقديرها 

لذاتها.

1

2

3

4

حرية التعبير
املفتاح األساسي لنجاح برنامج 

“حرة ألكون انا”
إن المعيار األساسي لنجاح برنامج “حرة 

ألكون انا” هو ان تستطيع المشاركات 
التعبير عن انفسهن بحرية وسط المجموعة 
فى إطار البيئة األمنة التى يوفرها لهن 

البرنامج، حيث تتمكن المشاركات من اتخاذ 
زمام المبادرة بالقول و الفعل و األفكار 

لمواجهة اسطورة الشكل المثالى.

حينما تستطيع المشاركة مواجهة أسطورة 
الشكل المثالى قوالً و فعالً فإنها تستعيد 

السيطرة على معتقداتها فيما يختص 
بمظهرها و هذه هى اولى خطوات الثقة 

الجسدية.

دورك كقائدة
دورالقادة هو تشجيع كل فرد فى البرنامج 

على المشاركة و إعطاء الجميع الفرصة 
للتعبير عن انفسهم بحرية و بال خجل و بال 

خوف من االنتقاد.

يوفر دليل األنشطة األدوات الالزمة للوصول 
لهذا الهدف.

كما ينبغى أن تضع دائمًا فى ذهنك مواجهة 
أسطورة الشكل المثالى و عدم إفساح مجال 

إلظهار هذه الصورة الخيالية بشكل إيجابي. 
فإذا اتجهت التعليقات للثناء على أسطورة 

الشكل المثالى يجب دفع دفة الحديث إلى 
تكلفة الوصول إلى هذه الصورة و التذكير 

بما تضعه هذه األسطورة علي من يحاول 
الوصول لها من ضغوط.
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وضع برنامج “حرة ألكون أنا” لمرحلتين 
عمريتين األولى من 7 – 01 سنوات و الثانية 

من 11 – 14 سنة، لكل مرحلة منهما كتيب 
لألنشطة وضع بطريقة تجعل تجربة تنفيذ 
البرنامج ملهمة و مرحة و بسيطة. تم 
التعاون مع مختصين ليتضمن البرنامج 

اكثر الطرق المجربة فاعلية فى تحسين 
الثقة الجسدية. لذلك ، إذا تم استخدام 

الطرق التى يتضمنها كتيب األنشطة و األخذ 
بالمقترحات الواردة فى هذا الدليل، ثقى 

تمامًا بأنك سوف تنجحين فى إحداث فرق حقيقي 
فى الثقة الجسدية ألفراد فريقك.

مجموعات صغيرة
 يعتمد نجاح البرنامج على إتاحة أكبر فرصة

 ممكنة للفتيات للتعبير عن انفسهن و التحدث
 بحرية عن أسطورة الشكل المثالى لمواجهتها
 و التغلب عليها، ويمكن تنفيذ ذلك بيسر و

 بطريقة مرحة و مريحة للمشاركات لو كان
تواجدهن فى مجموعات صغيرة.

لذا وجد انه من األنسب ان يتم تنفيذ 
البرنامج فى مجموعات صغيرة من 

المشاركات)بحد اقصي 8 مشاركات( إلتاحة 
الفرصة لكل فتاة للمشاركة و التعبير عن 
ما بداخلها بدون حرج و بحرية اكبر. لذا 

نحن نشجع القائدات على االستعانة بقائدات 
أخريات او شابات او حتى فتيات من نفس عمر 

المشاركات ممن يمكن ان يساهمن فى تطبيق 
البرنامج و تنفيذ أنشطته بعد التأكد من 

قراءتهن لدليل القائدات و كتيبات األنشطة.

رحلة “حرة ألكون انا”
 برنامج “حرة ألكون أنا” هو رحلة للتعلم من

خمس جلسات

 تهدف األربع جلسات األولى لتزويد الفتيات
 المشاركات بالمعرفة و المهارات الالزمة لهن
 لمواجهة اسطورة الشكل المثالى التى يفرضها
 عليهن المجتمع. بينما تركز الجلسة الخامسة

 على وضع هذه المعارف و المهارات فى إطار
 التنفيذ من خالل مشروع شخصي تقوم المجموعات

بتنفيذه بعد الجلسة.

- ينبغى ان تلتزم القائدات بتنفيذ الجلسات 
بالترتيب الموضوع حتى تتحقق الفائدة من 

البرنامج. كما ينبغى ان يتم تنفيذ كافة 
االنشطة  مع إعطاء مساحة من الوقت بين 

الجلسات لتستطيع المشاركات استيعاب محتوى 
البرنامج بشكل افضل.

- فى حالة ضيق الوقت، يمكن تنفيذ االنشطة 
االساسية فقط، و التى سوف يشار إليها بعالمة 

نجمة فى كتيب االنشطة، للحصول على أفضل 
نتائج فى زيادة الثقة الجسدية للمشاركين. 

كتيبات األنشطة

تنسيق اجللسات
- كل جلسة من برنامج “حرة ألكون أنا” 

لها ثالثة عناصر أساسية:

1. تعهد بالمشاركة:
و هو نشاط مرح وبسيط تبدأ به كل جلسة 
و فيه تقوم الفتيات بالتأكيد كل مرة 
على التزامهن بالمشاركة فى البرنامج 

. الهدف منه تركيز انتباه الفتيات على 
الهدف من المشاركة في البرنامج و جذب 
انتباههن للجلسة المقبلة. اجعلى هذا 

النشاط مرحا و مبتكرا و جذابا للفتيات 
قدر اإلمكان.

2. مواجهة أسطورة الشكل المثالى 
و تعزيز تقديرنا ألنفسنا :

كل جلسة تتكون من انشطة تهدف غالبا إلى 
منح الفتيات مساحة للتحدث بحرية عن 

أنفسهن فى مواجهة أسطورة الشكل المثالى 
لتمكينهن من إدراك حجم قدراتهن الجسدية 

و الشخصية و تقديرها و استخدامها 
لمواجهة اى ضغوط او قيود.

3. المهام الشخصية:

فى نهاية كل جلسة،تعطى المشاركات 
مهمة لتنفيذها للمرة القادمة، 

حتى يستخدمن ما تعلمنه فى الجلسة 
و يعكسن مدى استيعابهن لمحتوى 

البرنامج. يجب ان توضح القائدة 
المهمة الشخصية بشكل مبسط . كما 

يمكن التواصل مع االهل لتنفيذ هذه 
المهمة.
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مشاركة : املهمة الشخصية 
15 دقيقةمرايتي يا مرايتي

الجلسة الرابعة

 

  

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:
تعلب المشاركات لعبة 

جماعية لمشاركة األفكار 
الخاصة بمهمة مرايتى يا 

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

فعل  من  تمكنهن  أجسادهن  من  أجزاء 
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!

الالتي  الصفات  يقلن  أن  المشاركات  علي 
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؟

إرشادات:
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.

النجمة: عالمة تشير إلى أن 
هذا النشاط هو نشاط أساسي 

ينبغى تنفيذه لضمان أن يكون 
لبرنامج “حرة الكون أنا” 

تأثيرًا إيجابيًا على الثقة 
الجسدية ألفراد مجموعتك.

الزمن: يعطى فكرة تقريبية عن 
الزمن الالزم لتنفيذ النشاط. و 
يعتمد على حجم مجموعتك و عدد 
القائدات المشاركات، و عليه 
قد تحتاجين لزيادة او تقليص 

زمن تنفيذ النشاط.

الهدف: 
يشير إلى 

ما سوف 
تتعلمه 

المشاركات 
عند إتمام 

النشاط.

الوسائل 
المساعدة: 

أمثلة 
لكيفية 
توصيل 

الرسائل 
األساسية فى 

كل نشاط.

ناقشي: 
أسئلة 

لتساعد 
المشاركات 

على التفكير 
و التأمل فى 

تجربتهن و 
استخالص ما 

تعلمنه

إرشادات: بعض النقاط لمساعدتك 
على الوصول لهدف النشاط

نظرة سريعة: 
ملخص سريع لما 

سيحدث أثناء 
تنفيذ النشاط

األدوات 
المطلوبة: 
المعدات و 

المصادر التى 
ستحتاجينها 

لتنفيذ 
النشاط
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وسائل املساعدة
إلمدادكم بالمساعدة و األدوات الصحيحة التى 

تمكن مجموعاتكم من مواجهة اسطورة الشكل 
المثالى و التغلب عليها و تعزيز ثقتهم 

الجسدية، ستجدون أن العديد من األنشطة تتضمن 
بعض “الوسائل المساعدة” و التى تظهر فى 

كتيب األنشطة بشكل عبارات مكتوبة بخط أزرق 
بارز.

الهدف من هذه الوسائل المساعدة إمدادكم 
ببعض الجمل التى يمكن ان تساعدكم فى توصيل 
الرسائل األساسية لبرنامج “حرة ألكون انا”. 

ستساعدكم هذه العبارات على استيعاب الرسالة 
المطلوب إرسالها من خالل النشاط بشكل سليم  
مع إعطائكم تصور لكيفية توصيل هذه الرسالة 

للمجموعة.
يمكنكم استخدام هذه العبارات المساعدة كما 

وردت بكتيب األنشطة أو إعادة صياغتها بما 
ترونه مالئمًا من عبارات.

من خبراتنا، نرجح عقد إجتماع مع المنفذات 
من قائدات أو شابات قبل تنفيذ الجلسات 

لتجربة بعض األنشطة و تحديد العبارات 
األساسية لتوصيل رسالة الجلسة.

كتيبات األنشطة

املشروعات امليدانية 
)التنفيذية(

- فى نهاية البرنامج يطلب من كل مجموعة 
تنفيذ مشروع ميدانى لنشر رسالة الثقة 
الجسدية و تقدير الذات، و التى نهدف 

للوصول بها إلى أبعد األفاق.وللحصول علي 
شارة البرنامج وإحداث أثرا حقيقيا، يجب أن 
تهتم كل مشاركة فى تنفيذ المشروع الميدانى 

بالتالى:

إيصال المشروع إلي أثنتين من قريناتها 
 لم تشاركن فى البرنامج.

إعطاء رؤية هادفة حول ما قد تعلمته 
المجموعة. ادعمي المشاركات ليصبحن مثال 
للثقة الجسدية و تقدير الذات و يتشاركن 
ما تعلمنه عن أسطورة الشكل المثالى مع 

 األخرين.

أن يكون المشروع مرح و قابل للتنفيذ 
ببساطة.

شجعى المشاركات على اإلبتكار و األخذ بزمام 
القيادة اثناء تنفيذ المشروع الميدانى. 

يمكن أن تستعين المشاركات باألفكار الواردة 
فى الجلسة الخامسة، أو ابتكار أفكار جديدة 
يختبرن بها قدراتهن. يمكن للمشاركات تنفيذ 

المشاريع بشكل فردى أو يعملن كفريق واحد 
لتنفيذ مشروع واحد، مع األخذ فى االعتبار انه 

فى هذه الحالة يجب عليهن الوصول لعدد من 
الفتيات مكافئ لضعف عدد المشاركات.

...ميكنكم مشاركة 
مشروعاتكم امليدانية خللق ثورة 

الثقة اجلسدية فى العالم.

زوروا موقعنا و شاركوا أنشطة 
فرقكم و استلهموا من انشطة الفرق 

األخرى حول العالم. 

www.free-being-me.com

)تابع(

حرة 
ألكون 

أنا
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نصائح عملية
الوقت املطلوب لتنفيذ البرنامج

- يتكون البرنامج من خمس جلسات مدة كل 
جلسة تتراوح بين 60 – 75 دقيقة ، بخالف 

الوقت الالزم لتنفيذ المشروع الميدانى و 
هو وقت مفتوح حسب رؤية القائدة. تتحقق 
الفائدة القصوى من البرنامج عند تنفيذ 
كافة األنشطة المشار إليها بالترتيب.  

ينبغى وضع وقت لفريق التنفيذ )القائدة و 
مساعدات القائدات و الشابات( لالجتماع قبل 

الجلسات لتوضيح األنشطة و االتفاق على خطوات 
التنفيذ و تقسيمم المجموعات لضمان عدم 

إهدار الوقت.

إبالغ أولياء األمور و إشراكهم 
إن أمكن.

إبالغ أولياء أمور المشاركات عن البرنامج 
و طبيعته و الهدف منه يساهم بشكل جيد 
فى التنفيذ، حيث يمكن لألهل أن يدعموا 

المشاركة فى تنفيذ المهام الشخصية بين 
الجلسات، او فى تنفيذ المشروع الميدانى 

فى نهاية البرنامج. بشكل عام مساندة االهل 
للمشاركة تساهم فى نجاح البرنامج و تحقيق 

اهدافه. وضعنا فى صفحة 20 نموذج لخطاب 
موجه ألولياء أمور المشاركات عن برنامج 

“حرة ألكون أنا”.

األدوات و التجهيزات
- تم وضع البرنامج ليتسنى تنفيذه فى اى 

ظروف سواء خالل االجتماعات االسبوعية للفرق 
أو فى معسكر او كنشاط مستقل للفرقة. 

األدوات المطلوبة لتنفيذ األنشطة االساسية 
للبرنامج بسيطة جدًا ال تتعدي االوراق و 

االقالم و األلوان . بعض األنشطة الغير أساسية 
قد تطلب وجود عرض فيديو او كومبيوتر و 
انترنت، كلها إضافات مفيدة ولكن يمكن 

االستغناء عنها إذا تعذر وجودها

مجموعات الفتيات و املجموعات 
املختلطة من الفتيات و األوالد معًا
تم تصميم برنامج “حرة ألكون أنا” ليتسنى 

تنفيذه لمجموعات الفتيات فقط أو للمجموعات 
التى تضم أطفال من الجنسين.حيث لوحظ أنه 

بالرغم من انتشار المخاوف الجسدية أكثر بين 
الفتيات ،إال أنها تظهر أيضًا بين الصبية. 
يمكن لبعض األنشطة أن تنفذ بشكل مختلط، و 

يحبذ فى حالة المجموعات الكشفية المختلطة 
تقسيم المشاركين و المشاركات لمجموعات 

لألوالد على حده و البنات على حده ليتسنى 
للجميع مناقشة األمور المتعلقة بأجسادهم  

بحرية و ارتياح أكبر.
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5  Reflections on Body Image: Report from the All Party Parliamentary Group on  
Body Image 2012 

6 Prof Kristen Harrison, University of Illinois Study, 2007, 181 Boys, av. age 9

نقاط يجب تذكرها عند تنفيذ 
“حرة ألكون أنا”

القائدات و الثقة اجلسدية
كل منا تختلف ثقته بمظهره من مرحلة ألخرى 
حسب السن و الظروف و عوامل أخرى كثيرة، 

ليس من الضرورى ان تكون القائدة التى 
تنفذ البرنامج على درجة عالية جدًا من 
الثقة بالمظهر الخارجى ، ولكن يجب أن 

تحرص القائدة على عدم نقل أى خبرات سلبية 
خاصة بها عن الثقة الجسدية للفتيات سواء 
كانت خبرات سابقة أو حالية، ألن الهدف من 

البرنامج هو إعطاء الفرصة للفتيات لمواجهة 
القلق و المخاوف الخاصة بهن و التحدث عن 

انفسهن بحرية. و فى حالة شعور القائدة 
باندماجها هى شخصيا فى موضوع البرنامج و 

انه لمس لديها جانبًا يحتاج لإلهتمام فى 
شخصيتها عليها ان تستمتع بالمشاركة فى 

رحلة التعلم مع األخذ فى االعتبار ما سبق 
ذكره من عدم التأثير على الفتيات بأى شكل 

سلبي و إعطائهن الفرصة الكاملة الستكشاف 
طريقهن الخاص للتعلم و تنمية الذات. 

و يمكن للقائدات المشاركات و مساعدات 
القائدات و الشابات دعم بعضهن البعض و 

مشاركة انطباعاتهن سويًا لالستفادة من 
البرنامج خالل ممارسة عملهن فى عرض و تنفيذ 

األنشطة للفتيات.

يمكنكم زيارة موقعنا لمزيد من 
الدعم الذى يتضمن برامج تعليمية 

إلكترونية لدعم الثقة الجسدية 
للكبار صممت بواسطة خبراء الثقة 

الجسدية الذين قاموا بتصميم “حرة 
ألكون أنا”.

www.free-being-me.com

املشاركة للجميع
نتمى أن نصل ألكبر عدد من األطفال حول 

العالم لتصلهم الرسالة اإليجابية التى 
يحملها برنامج “حرة ألكون أنا”. من الهام 
أن نضع فى االعتبار اإلحتياجات المتباينة 

للمشتركات خاصة إذا لم يكن للقائدات 
القائمات على تنفيذ البرنامج خبرة سابقة 
فى التعامل مع الفئة العمرية للمشاركات. 

لذا يرجي أخذ مايلي بعين اإلعتبار:

املرحلة العمرية من 7 – 10 
سنوات:

عند تطبيق البرنامج للمرحلة العمرية من 
7-10 سنوات يجب األخذ فى االعتبار حداثة 

سن الفتيات و اختالف قدراتهن الفردية على 
استيعاب موضوعات مثل الثقة الجسدية، 

تقدير الذات، ودور اإلعالم.

غالبًا ما يظهر  فرق كبير فى الخبرات 
و المعرفة بين المشاركات الصغيرات و 
الكبيرات داخل هذه الشريحه العمرية.

غالبًا ما تكون مخاوفهن حول كيف يراهم 
األخرين و هل سيعوقهم ذلك عن تكوين 

صداقات و االندماج مع أقرانهم.

يجب استيعاب ان هذه السن هى التى يبدأ 
بها تشكل وعى الفتيات فيما يختص بقبول 

األخرين لهن من حيث المظهر و بداية 
إدراكهن للفروق بين كل واحدة و قريناتها 
و أيضًا بداية حدوث تغييرات جسدية لهن قد 
تسبب قلق أو توتر ينبغى توضيح أسبابه و 
التأكيد على ان االختالف بينهن فى المظهر 
و الشكل الخارجى هو أمر طبيعي و مقبول.

 
“حرة ألكون أنا” لسن 7 – 10 

سنوات: بناء أساس للثقة اجلسدية
  أظهرت األبحاث ان االطفال فى سن السابعة 
تقريبًا يبدأوا فى تكوين فكرة عن مفهوم 

الشكل المقبول فى المجتمع.على سبيل 
المثال، فى المملكة المتحدة واحدة من كل 
أربع فتيات فى عمر السابعة حاولت اتباع 

حمية غذائية إلنقاص وزنها ! كما أن الصبية 
من سن 9 سنوات يحاولون بناء عضالتهم كما 

يرون فى المجالت و العاب الفيديو.

على الرغم من ان األطفال فى هذه السن قد 
ال يتأثروا بهذه الضغوط المجتمعية إال ان 

برنامج “حرة ألكون انا” وضع خصيصًا بطريقة 
تالئم هذه المرحلة العمرية و تركز على خلق 

أساس متين من الثقة الجسدية التى سوف 
تمكن األطفال منذ سن مبكرة لمواجهة أسطورة 

الشكل المثالى التى ستقابلهم خالل مراحل 
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نقاط يجب تذكرها عند تنفيذ “حرة ألكون أنا”

نموهم فى المستقبل. كما تعدهم لتطبيق 
البرنامج للمرحلة العمرية التالية 
من 11 – 14 سنة، كجزء من تجربتهن 

اإلرشادية/الكشفية.

- ال يتحدث البرنامج للمرحلة العمرية من 
7-10 سنوات على أسطورة الشكل المثالى 
حتى ال يلفت نظر الفتيات لها و هن فى 

مقتبل رحلة تكوين الثقة الجسدية و 
تقدير الذات، بل يركز على التالى:

  ال توجد طريقة واحدة لتكونى
جميلة، بل هناك طرق عديدة.

  ما بداخلنا هو األهم .
  من المهم ان تكونى نفسك.

  كلنا مختلفون، و االختالف هو ما يجعلنا 
مميزين.

  حب الناس و تقديرهم لك ليس مبنيا فقط 
على شكلك و مظهرك الخارجى.

  من المهم ان نقدر قيمة ما يمكن 
ألجسادنا ان تعمل و تنفذ بقدر اهمية ما 

يبدو عليه شكلنا و مظهرنا الخارجى.

*املرحلة العمرية من 11 – 14 
سنة:

- فى هذه المرحلة العمرية تكون قد تكونت- 
غالبًا- فكرة لدى الفتيات عن أسطورة الشكل 

المثالى ، و قد تكون أغلبهن قد تعرضن 
فعليًا لضغوط بسبب هذه األسطورة عن طريق 

محاولة الوصول لها أو مقارنة األخرين لهن 
بها. إذا شعرتى ان األنشطة غير مالئمة لبعض 

الفتيات يمكن االستعانة بأنشطة للمرحلة 
العمرية من 7 – 10 سنوات للمشاركات األصغر 

سنًا. 
أو يمكن تقسيم الفتيات حسب السن لمجموعات 
من الصغيرات و أخرى من الكبيرات و الفصل 

بين المجموعتين فى بعض األنشطة.

عندما تتمكن الفتيات من تحديد أسطورة 
الشكل المثالى و معرفة تبعات محاولة 

الوصول إليها قد يبدأن فى إصدار األحكام 
على غيرهن ممن يحاولن الوصول لهذه 

االسطورة. من الهام ان توضحى لهن ان هدف 
“حرة ألكون انا” هو دعم السلوك اإليجابي و 

االبتعاد عن فخ قولبة األخرين سواء تبعا 
للشكل أو للتصرفات. وضحى لهن ان رد الفعل 
اإليجابي يجب ان يدور حول المساندة وإيجاد 

حلول بديلة عوضًا عن التقييم و التصنيف.

)تابع(

 حرة
 ألكون

أنا
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نقاط يجب تذكرها عند تنفيذ “حرة ألكون أنا”

توفير بيئة أمنة للتعلم
- قبل البدء فى تنفيذ البرنامج يجب 
الحرص على توفير بيئة أمنه للتعلم، 
بمعني وضع قواعد يتم االتفاق عليها 

بين المشاركات للحفاظ على الخصوصية و 
احترام الغير و عدم اإلساءة ألى فتاة 

بسبب معتقداتها أو أرائها، من األفضل ان 
تضع المشاركات هذه القواعد بأنفسهن فى 
أول الجلسة و يتفقن على االلتزام بها و 

احترامها حتي يتسنى للجميع المشاركة 
فى جو من االرتياح و الثقة المتبادلة. 

يمكنك االستعانه بأمثلة من القواعد 
الموجودة فى كتيبات األنشطة

- أيضًا من صفات بيئة التعلم األمنه ان 
تكون هناك مساحة متاحة فى حالة ما 

إذا رغبت إحدى المشاركات فى االنسحاب 
من الجلسة لبعض الوقت بمفردها ، مع 

الحرص على توفير المساندة من القائدات 
للفتيات عند الحاجة.

>>>

القدرات
- ينبغى مراعاة قدرات الفتيات و ميولهن 

عند تنفيذ البرنامج . أغلب األنشطة بسيطة و 
تعتمد على القراءة و الكتابة أو التلوين، 

ينبغى ان تحرص القائدة على اختيار ما 
يناسب مجموعتها من وسائل لتنفيذ األنشطة 
و تشجيعهن على المشاركة و تشجيع األكبر 

سنًا على مساندة الصغار أو ذوى االحتياجات 
الخاصة من المشاركات لخلق روح من المودة 

فيما بين الفتيات و بعضهن. يمكن إجراء 
تعديالت بسيطة فى طريقة تنفيذ األنشطة لتالئم 
المجموعة مع الحرص على الحفاظ على النقاط 

األساسية.

اخللفيات الثقافية
- ينبغى للقائدة أن تراعي التباين بين 

المشاركات فى الثقافة، الديانة، المستوى 
االجتماعى و االقتصادى. كل هذه العوامل 

تؤثر على طريقة تعاطى األفراد مع المواضيع 
المطروحة و من ضمنها المواضيع المتعلقة 
بأجسادهم. قد يكون الحديث عن الموضوعات 
المتعلقة بالجسد )حتى بين األقران( يشكل 

تحديًا بالنسبة للبعض.

إدراك االختالف بين الثقافات سوف يساعدك 
على تطويع بعض األنشطة لتالئم جميع األطفال 

فى فرقتك. إذا لم تكوني متأكدة من أحد 
القرارات، يمكنك استشارة أولياء األمور 

فيما يختص بتنفيذ ما خططتي له.

)تابع(
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أسئلة شائعة

هل ميكن تنفيذ البرنامج 
خالل معسكر او خارج إطار 

إجتماعات الفرقة التقليدية؟
وضع برنامج “حرة ألكون انا” ليمكن تنفيذه 

فى مختلف الظروف. الطريقة األساسية هى 
تنفيذه خالل خمس جلسات تتضمن مهام شخصية 
يتم تنفيذها فيما بين الجلسات، و مشروع 
ميداني يتم تنفيذه بعد إتمام البرنامج. 

اما فى حالة تنفيذ البرنامج كجزء من نشاط 
معسكر أو خالل مخيم، يجب الحرص على إعطاء 

مساحة من الوقت لتنفيذ المهام الشخصية 
في فترات االستراحة فيما بين الجلسات. 

كما أنه يمكن تكثيف مدة تنفيذ البرنامج 
ليتم تنفيذه بواقع جلسة يوميًا أو جلستين 

لمدة يومين و نصف، مع األخذ فى االعتبار 
أنه يمكن اإلكتفاء بتنفيذ األنشطة األساسية 

)المشارإليها برمز النجمة فى كتيبات 
االنشطة( فى حالة ضيق الوقت.

ما هو التصرف فى حالة ما 
إذا طرحت املشاركات أسئلة 

صعبة؟
امثلة لما يمكن ان تطرحه المشاركات من 

أسئلة:

هل األشخاص الذين يتبعون أسطورة الشكل 
المثالى سيئون؟

ماهو الخطأ فى ان اهتم بنفسي،أو أضع 
مستحضرات التجميل، أو اتبع صيحات الموضة 

فى مالبسي أو أن أحاول ان أبدو جميلة و 
انيقة؟

أنا نحيفة و يعجبنى شكلى كما هو، هل معني 
هذا انه ينبغى ان أكسب مزيدًا من الوزن؟

قال لي مدرب لعبتي الرياضية أنه من الصحي 
أن أتمرن بجد ألبنى عضالتي. لماذا تقولين لي 

أنه غير صحي؟

يحمل برنامج “حرة ألكون أنا” رسالة 
إيجابية كبديل عن أسطورة الشكل المثالى، 
حيث يشعر الفرد باالمتنان لما منحه هللا له 
من نعمة الجسد. و يشكل البرنامج جزء من 

نشاط المرشدات و فتيات الكشافة الذى يحفز 
الفتيات على إتباع أسلوب صحي للحياة يحتوى 

على ممارسة الرياضة و تناول الطعام الصحى 
المتوازن، ممارسة انشطة الخالء و بناء 

المهارات و االستمتاع بالطبيعة و تشجيع 
االستكشاف و المغامرة.

ليس هناك شكل محدد ينبغى ان نصل إليه. بل 
الهدف هو التشجيع على نمط الحياة الصحى 

كممارسة الرياضة و تناول الغذاء المتوازن 
بدالً من السعى وراء الوصول لمظهر معين.

إن برنامج”حرة ألكون أنا” يدعو الحترام 
التعددية و االختالف و تقبل الذات و عدم 

إصدار أحكام على االخرين بناء على مظهرهم. 
إذا كانت رغبة الفتاة االهتمام بمظهرها 
وزينتها و ممارسة الرياضة ويشعرها ذلك 
بالسعادة و اإلنطالق بدون ان يكون السبب 

هو ضغوط ممن حولها او من المجتمع، حينئذ 
تكون قد تحققت لها الفائدة من اشتراكها 
بالبرنامج. و يساعدها على ذلك المهارات 
التى تعلمتها من البرنامج و التى تمكن 

الفتيات و الشابات من ان يعبرن عن انفسهن 
و يقررن ما يردن بل و يساعدن غيرهن على ان 

تكن لهن نفس القدرات.

ماذا إذا رفضت املشاركات 
البوح عما بداخلهن؟

البوح و التحدث بحرية هو جزء أساسي من 
تجربة “حرة ألكون أنا”، لذا من المهام 

األساسية للقائدة دعم المشاركات و حثهن على 
التحدث عن أنفسهن. فيما يلي بعض االقتراحات 

للتحفيز على المشاركة الفعالة:

اطرحى أسئلة تحتمل اجابات مفتوحة غير 
نعم أو ال لتشجيع المشاركات على الحديث 
و التعبير عن أرائهن. على سبيل المثال 

ال تسأليهن “هل استمتعن بالنشاط؟” و 
لكن اسأليهن “فى رأيكن،كيف يمكن لهذا 

البرنامج أن يساعد الفتيات الصغيرات؟”.

ذكرى الجميع دائمًا بالقواعد التى وضعوها 
للمشاركة و التى تنص على احترام االخرين و 

االنصات لهم و التحدث كل فى دوره.

التأكيد على ضرورة مشاركة كل فرد من 
المجموعة فى النشاط.

بطريقة ودودة و إيجابية، حفزى الجميع على 
مشاركة تجاربهم مع المجموعة.
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أسئلة شائعة

ماذا إذا عمد املشاركني إلى 
إغاظة أو مضايقة بعضهم 

البعض؟
غالبًا ما يلجأ األطفال ألسلوب االستفزاز 

او مضايقة بعضهم البعض تعويضًا عن إحساس 
داخلهم بعدم الثقة بالنفس او اإلحراج، 

خصوصًا إذا دار الحديث حول مواضيع مرتبطة 
بالشكل و البنية الجسدية وال سيما فى 

المجموعات المختلطة من البنين و البنات 
معًا

على القائدة أن تواجه الموقف وال تتجاهله. 
قد تكون هناك ضرورة إليقاف النشاط و التحدث 
بهذا الشأن سواء بشكل جماعى او بشكل فردى 

مع الشخص /المجموعة التى تعمد إلى استفزاز 
األخرين. مع مراعاة الدقة فى اختيار األلفاظ 

و أن يكون هناك وضوح بشأن التصرف الغير 
مقبول. كما يمكن تذكير المشاركين بالقواعد 
التى تم وضعها للمشاركة وحثهم على االلتزام 

بها.

ماذا إذا حدثت مكاشفة من 
احد أفراد املجموعة عن سر 

شخصى؟
إن البيئة األمنة التى يتم توفيرها لتنفيذ 

البرنامج تشجع المشاركات على التحدث 
بحرية و دون خوف عن المخاوف التى تواجههن 

ألسباب تتعلق بالثقة الجسدية. قد تبوح 
احدى المشاركات عن اصابتها بإضطرابات فى 
التغذية، أو عن تعرضها للمضايقة من أحد، 

أو كونها تسببت فى مضايقة احد، أو حتى عن 
مشاكل فى محيط العائلة. 

تعتبر المكاشفة حينئذ نداء استغاثة او 
طلب للمساعدة، و ينبغى على القائدة أال 

تنهر المشاركة و ان تعطيها فرصة الحديث 
إال إذا ارتأت انه من االفضل اال يتم الحديث 
أمام باقى أفراد المجموعة. فى هذه الحالة 
يجب على القائدة أن تعطى الفرصة الكاملة 

للمشاركة للحديث و ان تبتعد عن أسلوب 
التحقيق أو االستجواب. بل تكتفى باالستماع و 

تدوين المالحظات، و يمكن ان تتدخل إذا ما 
استشعرت ان خطرًا حقيقًا يواجه المشاركة، فى 
هذه الحالة يمكن الرجوع لألهل او إلى إحدى 

الجهات المعنية إن استلزم األمر )مثل اجهزة 
حماية الطفل التابعة للدولة(.

 يمكن أن تتشاور القائدة مع زميالتها 
من القائدات بخصوص ما يجب عمله إذا ما 
استشعرت عدم قدرتها على اتخاذ القرار 

الصائب.

أما إذا كانت المصارحة وسط المجموعة، ذكرى 
المشاركات بضرورة أن يساندن بعضهن و ان 

يحترمن خصوصية بعضهن البعض.  انشري بينهن 
الطمأنينة و ادعمى احساسهن بالثقة فى 

انفسهن و فى زميالتهن.

)تابع(
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كيف يستخدم برنامج “حرة ألكون أنا” 
طريقة املرشدات فى التعلم

* التعلم فى مجموعات صغيرة:
هو سمة أساسية لممارسة النشاط فى حركة 

المرشدات معها يصبح التعلم ممتعًا و شيقًا 
أكثر عندما يتم فى مجموعات صغيرة العدد، 

حيث تتاح لكل فرد فى المجموعة الفرصة 
للمشاركة و التعبير عن نفسه بحرية. ممارسة 

النشاط في مجموعات الصغيرة من الفتيات 
المتباينات فى العمر تحفز الفتيات األكبر 

سنًا على اظهار قدراتهن القيادية و تدفعهن 
للمشاركة بإيجابية في تنفيذ األنشطة و 

تولى بعض المسؤوليات و دعم بعضهن البعض و 
التشاور التخاذ القرارات الخاصة بالمجموعة 

و اكتساب مهارة المرونة في العمل وسط 
مجموعة متباينة في األراء و األساليب.

التعلم فى مجموعات صغيرة هو سمة أساسية من 
نشاط حركة المرشدات و فتيات الكشافة كما 

أنه يدعم تأثير برنامج “حرة ألكون انا”

*خطواتى و املسار اخلاص بي:
كل منا يتعلم بطريقة مختلفة، وبرامج 

الجمعية العالمية للمرشدات تستخدم أنشطة 
متعددة لتناسب كافة طرق التعلم المتباينة. 

و إعطاء قيمة لكل فتاة داخل الحركة هو 
محور أساسى لكل األنشطة و البرامج، من خالل 

تحفيز الفتيات لدعم بعضهن البعض وإتاحة 
فرص المشاركة للجميع. “حرة ألكون أنا” يعطى 
الفرصة لكل مشاركة للتعلم بطريقة تناسبها 

و تصل بها للفائدة المرجوة.

*التعلم باملمارسة:
دائما ما يكون أسلوب التحفيز داعمًا 

إيجابيًا للتعلم، و التعلم بالممارسة يعطى 
نتيجة أفضل عندما يربط المتعلم بين ما 

يكتسبه من معارف و بين خبراته الحياتيه. 
لذلك تسعى الجمعية العالمية لتنفيذ 

برامجها من خالل األلعاب و المسابقات و 
التجارب والمشاريع الشخصية. “حرة ألكون 

أنا” يستخدم نفس األسلوب لجذب المشاركات 
عن طريق اتاحة الفرصة لهن لخلق بيئة 

التعلم الخاصة بهن، طرح االسئلة التى تدور 
باذهانهن و عرضها للنقاش و االجابة عنها، 
تطوير أفكار و مشروعات شخصية للمشاركات 
تنقل ما يكتسبنه من معارف و خبرات إلى 

حيز التنفيذ فى صورة ملموسة للمشاركة و 
لمن حولها. مما يدعم ثقة الفتاة بنفسها 

وبقدراتها بشكل أكثر فعالية.

*التواصل مع األخرين:
يحفز برنامج “حرة ألكون أنا” المشاركات 

على التواصل مع بعضهن البعض الستكشاف طرق 
ايجابية و فعالة لزيادة ثقتهن الجسدية 

و تقديرهن لذاتهن، تقوم المشاركات بذلك 
خالل البرنامج بدعم بعضهن لبعض، وأيضًا 

باالسترشاد بقريناتهن األكبر سنًا وقائداتهن 
الراشدات. فالبرنامج مصمم الستغالل مفهوم 
القدوة لدعم تنمية القيادة، من خالل ربط 

المشاركين من أعمار وثقافات وخلفيات 
اجتماعية مختلفة للعمل معًا على بناء 

المهارات. فكل مشاركة تعطى الفرصة الظهار 
مواهبها القيادية و استكشاف قدراتها فى 

التواصل مع األخرين على تباين ثقافاتهم و 
أعمارهم و اهتماماتهم.

* التواصل مع بيئتى:
يحرص البرنامج على إعطاء الفرصة للمشاركات 

لفهم اكبر لمجتمعاتهن باإلضافة لفهمهن 
ألنفسهن. فهو يحفز الفتيات على النظر إلى 

مجتمعهن و للعالم و يشجعهن على وضع تصورهن 
الخاص لما يمكن ان يحدثنه من فرق فى 

كليهما. فعندما تجتاز المشاركة البرنامج 
يكون قد تولد لديها اإلحساس بالمسؤولية 

تجاه مجتمعها و تبدأ بالتفكير فيما يمكن 
ان تقدمه له و ما يمكن أن تحدثه فيه من 

فرق إيجابي يعود عليها هى نفسها و على من 
حولها بالنفع.



حرة ألكون أنا | دليل األنشطة للقائدات والمتطوعاتصفحة 20

.

Dr. Phillippa Diedrichs –  
Dove Self Esteem Global Advisory Board 
Professor Carolyn Becker –  
The Body Project Collaborative

Dr Eric Stice – The Body Project Collaborative 
Andii Verhoeven –  
World Association of Girl Guides and Girl Scouts
Jennifer Giangrande –  
World Association of Girl Guides and Girl Scouts
Paul Bigmore –  
World Association of Girl Guides and Girl Scouts
Girlguiding (UK)
Girl Scouts of the USA
Meaghan Ramsey –  
Senior Social Mission Manager, Global Dove
Global Advisory Board of the Dove Self Esteem Project
Bastian Küntzel – Incontro Training
Yael O‘Hanah – Frankly Speaking

لمزيد من الدعم و االفكار الملهمة، 
يمكنك زيارة الموقع 

 www.free-being-me.com. شاركي 
تجربة مجموعتك لبرنامج “حرة ألكون 

أنا” و شاركى ايضًا فى االستبيان على 
نفس الموقع.

دليل املصطلحات
الثقة اجلسدية

يقصد بالثقة الجسدية شعور الفرد تجاه ما 
يبدو عليه شكله الخارجى.

عندما نمتلك الثقة الجسدية، نتقبل و نسعد 
بما تبدو عليه اجسادنا و ما يمكنها ان 

تؤديه.
زيادة الثقة الجسدية هو احد أسباب زيادة 

تقدير الذات

تقدير الذات
هو الشعور باحترام و تقييم الفرد لذاته

الشخص الذى يمتلك تقديرا عاليًا لذاته هو 
شخص مؤمن بنفسه و بقيمة قدراته. ويساعده 

تقديره لذاته على الوصول ألقصى إمكاناته و 
على المضى قدمًا فى كافة نواحى الحياة.

فى حركة المرشدات و فتيات الكشافة، نعمل 
على تنمية تقدير الفتيات و الفتيان أيضًا 

لذواتهم مما يساعد فى تمكينهم للوصول 
لطموحاتهم و خدمة مجتمعاتهم و إحداث فرق 

إيجابي فى العالم.

أسطورة الشكل املثالى:
هى تعريف المجتمع الضيق و المحدود لماهية 

الجمال.
يتم الترويج ألسطورة الشكل المثالى عبر 

اإلعالم و عن طريق االسرة واألصدقاء من 
حولنا. و نطلق عليها لفظ األسطورة الستحالة 

تحقيقها، فهى عبارة عن قائمة طويلة من 
الصفات التى ال يمكن تواجدها فى الحقيقة 

فى شخص واحد. على أرض الواقع، حتى عارضات 
األزياء و فتيات اإلعالن الالتى يفترض أنهن 
تجسيد للصورة المثالية المفترضة للجمال 

يتم التالعب بصورهن إليكترونيًا لتبدو أقرب 
للمثالية.

كتيبات االنشطة
هى عبارة عن مجموعات من األنشطة التى تمثل 

جزء من برنامج “حرة ألكون أنا”
هناك كتيبين لألنشطة، أحدهما للمرحلة 

العمرية من 11-14 سنه، و األخر للمرحلة 
العمرية من 7- 10 سنوات.

وسائل املساعدة:
هى وسيلة إيضاح داخل كتيبات االنشطة، حيث 

تتم كتابتها بخط بارز. تعطى القائدات 
بعض العبارات التى تحمل رسائل أساسية فى 

األنشطة.
يمكنك االستعانة بهذه العبارات بعد قراءتها 

و إعادة صياغتها إن اردتى لتصل رسالة 
النشاط بدقة للمشاركات.

شكرًا لكل من ساهم في كتابة 
برنامج حرة ألكون أنا.

شكر وتقدير
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خطاب لألباء
ولى األمر المحترم

صدد البدء في تنفيذ برنامج جديد وشيق، 
مجموعتنا للمرشدات وفتيات الكشافة ب

ج الفريد يستخدم أنشطة ترفيهية لتمكين 
تحت عنوان “حرة الكون أنا”. هذا البرنام

 زيادة ثقتهم الجسدية، ومواجهة الضغوط 
الفتيات والشابات و األطفال والشباب من

 فتيات الكشافة في جميع أنحاء العالم، 
االجتماعية، والتواصل مع المرشدات

وإحداث فرقا في مجتمعاتهم المحلية.

العالم أن انخفاض الثقة الجسدية يحول 
د أظهرت األبحاث التى أجريت على مستوى 

وق

كاملة، وأن ما يزيد علي 60% من الفتيات 
ون إدراك الشباب من الجنسين لقدراتهم ال

د

 يحبونها بسبب شعورهن السلبي نحو مظهرهن1. وهذا األمر 
يتجنبن القيام باألنشطة التي

 في الفصل، واالنشطة الرياضية و حضور 
مل انشطة حياتية مهمة مثل رفع أيديهن

يش

للمرشدات و فتيات الكشافة في 70 دولة، 
لحفالت. ووفقا لدراسة الجمعية العالمية 

ا

 الشابات ذكرن أنهن يعتقدن أن انخفاض 
 نسبة 45 % من المشاركات من الفتيات و

أن

ية يعوقهن عن ارتقاء المراكز القيادية.
ثقتهن الجسد

 من الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
قد وُضع هذا البرنامج خصيصا عن طريق كٍل

ل

ء الثقة بالجسد. وُحددت األنشطة من خالل 
لكشافة ومشروع دوف لتقدير الذات وخبرا

ا

الفتيات  من   %60 أن  أظهرت  التي  دية، 
الجس الثقة  مجال  في  دوليا  رائدة  حاث 

أب

ليم غير الرسمي يشعرن بالثقة الجسدية 
لمشاركات في مثل تلك البرامج ذات التع

ا

ة. وكذلك أظهرت التعقيبات الخاصة بآالف 
قدر كبير علي األقل لمدة ثالث سنوات الحق

ب

ث عن الثقة الجسدية وتعلم ما يخص هذا 
لفتيات حول العالم أنهن منشغالت بالحدي

ا
األمر.

ة حول العالم سوف يشاركن في البرنامج، 
وأن هناك ما يزيد علي ثالث ماليين فتا

ة المحلية بدعم الحملة العالمية إلحداث 
وتلتزم جمعيات المرشدات و فتيات الكشاف

بي دائم في الثقة الجسدية لدي عضواتها.
أثر إيجا

 خمس جلسات. تزود الجلسات األربع األولي 
برنامج “حرة ألكون أنا” هو رحلة تعلم من

 يحتجنها لتحدي أسطورة الشكل المثالى. 
المشاركات بالمعرفة والمهارات التي

 لتخطيط و تنفيذ مشروع ميدانى تقوم به 
وتطبق الجلسة الخامسة هذا التعلم

هذا المشروع ألكبر عدد ممكن من الفتيات 
المجموعة عقب الجلسة.و يجب أن يصل 

والشابات حامال تلك الرسالة الهامة. 

ن المشاركات تنفيذ بعض المهام الشخصية 
وفيما بين الجلسات، سوف يطلب م

، وهذا النشاط سيتم إيضاحه خالل الجلسة.
بالمنزل

ميع التعليمات الخاصة بالمهام الشخصية.
مرفق بالخطاب ورقة تحمل ج

فضل أثر ممكن لبرنامج » حرة ألكون أنا« 
نحن حقا نقدر لكم دعمكم لضمان تحقيق أ

لمجموعتنا.

أو أردتم التطوع لمساعدتنا خالل تنفيذه 
إذا أردتم معرفة المزيد عن البرنامج، 

ء التواصل مع أحدي قائداتنا. و يمكنكم 
أو خالل تنفيذ المشروع النهائى، برجا

معرفة المزيد بشأن المشروع،. حيث يوجد 
أيضًا زيارة الموقع إذا رغبتم في 

 التي يمكنكم االستمتاع بها مع أطفالكم.
مجموعة كبيرة من األنشطة

www.free-being-me.com.

شكرًا لدعمكم

قائدة المجموعة
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املهام الشخصية للمرحلة العمرية 
من 11-14 سنه

كل جلسة، سوف تكون هناك مهمة شخصية 
مرحة تنفذها المشاركة بين الجلسات. 
و يتحقق الهدف من هذه المهام عندما 
تنفذها المشتركة بنفسها، و ال يمنع 

ذلك من الدور اإليجابي لدعمكم و 
مساندتكم لها.

من المفيد أيضا للمشاركات/ 
المشاركين أن يتحدثوا إليكم عما 

تعلموه من برنامج “حرة ألكون أنا”.

عقب كل جلسة، رجاءًأ شجعوا أبناءكم 
على التحدث إليكم عن المهمة الشخصية 

الموكلة إليهم و ذكروهم بإحضارها 
للجلسة القادمة من البرنامج حيث 

سيتم أستخدامها فى احد االنشطة.

غالبًا ما تشجع المهمة الشخصية الطفل 
على مواجهة “أسطورة الشكل المثالى”

أسطورة الشكل المثالى هى التصور 
الذى يضعه المجتمع للمظهر الذى 

يجب أن تبدو عليه الفتاة أو السيدة 
لتعتبر مثالية..

نطلق عليها لفظ أسطورة النه يستحيل 
تحقيقها فى الواقع كما أنه ال يوجد 

شخص واحد يجمع كل هذه الصفات معًا فى 
الحقيقة. حتى العارضات و المشاهير 
يتم تعديل صورهن اليكترونيا لتبدو 

بالشكل الذى نراه و الذى نعتبره 
الشكل المثالى

إن مواجهة أسطورة الشكل المثالى 
تمكن طفلك من بناء الثقة الجسدية 

و تقدير الذات و عدم الرضوخ لضغوط 
األخرين التى قد تؤثر سلبًا على 

حياتهم.
بل سيستطيعون التركيز على االستمتاع 

بحياة صحية و سعيدة يشعرون فيها 
باالرتياح تجاه مظهرهم و ما تبدو 

عليه أجسادهم و يتمكنون من العناية 
بانفسهم.

هناك اربعة مهام شخصية سوف 
تطلب من املشاركني:

المحققة البارعة
مطلوب من المشاركات البحث عن 

امثلة ألسطورة الشكل المثالى من الواقع 
و مشاركتها مع المجموعة فى الجلسة 

القادمة، على ان توضح كل فتاة لماذا 
اعتبرت هذا المثال غير واقعى وال 

يستحق السعي وراء تقليده فى الحقيقة.

رسائل الصداقة
تختار كل مشاركة زميلة لها 

من المرشدات وفتيات الكشافة 
ويطلب من كل واحدة كتابة رسالة تشجيع 

تحفزها فيها على التحرر من أسطورة 
الشكل المثالى.

مرايتى يا مرايتى
يطلب من كل مشاركة أن تفكر فى 

أكثر سمات محببه لها فى نفسها، 
و أن تقف أمام المرأة  و تنظر لنفسها 
و تحدث نفسها لماذا تحب هذه السمات، 

ثم تنقل ما فكرت فيه على الورق 
لتجلبه معها فى الجلسة القادمة.

نشر الرسالة
يطلب من كل مشاركة التفكير فى 
طرق نشر مفهوم تعدد الجمال و 
مواجهة اسطورة الشكل المثالى بين 

أكبر عدد ممكن من الناس فى محيط األهل 
و الدراسة و األصدقاء.

ستحصل كل مشاركة على بطاقة عليها أن 
تجيب عنها. إحداهما بها “شيئ سوف 

أفعله ألواجه أسطورة الشكل المثالى” 
، و بطاقة أخرى بها “شيئ سوف أدعم 
به األخرين ليواجهوا أسطورة الشكل 

المثالى”

1
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 املهام
الشخصية

14 - 11
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املهام الشخصية للمرحلة العمرية من 
7- 10 سنوات

كل جلسة، سوف تكون هناك مهمة شخصية 
مرحة تنفذها المشاركة بين الجلسات. 
و يتحقق الهدف من هذه المهام عندما 
تنفذها المشتركة بنفسها، و ال يمنع 

ذلك من الدور اإليجابي لدعمكم و 
مساندتكم لها.

من المفيد أيضا للمشاركات/ 
المشاركين أن يتحدثوا إليكم عما 

تعلموه من برنامج “حرة ألكون أنا”.

عقب كل جلسة، رجاءًا شجعوا أبناءكم 
على التحدث إليكم عن المهمة الشخصية 

الموكلة إليهم و ذكروهم بإحضارها 
للجلسة القادمة من البرنامج حيث 

سيتم أستخدامها فى احد االنشطة.

تركز المهمة الشخصية على تمكين طفلك 
من استيعاب أنه ال يوجد شكل واحد 

للجمال، و ان ما بداخلنا هو األهم 
مما يبدو عليه الشكل الخارجى

تنمى هذه االنشطة قدرتهم على التحلى 
بالمرونة الكافية لمواجهة الضغوط 

التى سيمارسها عليهم المجتمع فيما 
بعد

هناك أربعة مهام شخصية سيطلب 
من املشاركني تنفيذها:
قدوة من الواقع

- يطلب من كل مشاركة التفكير 
فى شخصية تعتبرها قدوة أو مثل 

أعلى، شخص يعرفونه بشكل شخصي و 
يجدونه ملهما و مؤثرا. قد يكون 

فرد من االسرة أو من األصدقاء.ورسم 
صورة أو كتابة فقرة أو إحضار صورة 
لهذه الشخصية تحضرها معها للجلسة 

القادمة، وتكتب مع الرسمة أو الصورة 
لماذا تعتبر هذه الشخصية قدوة لها.

أنا أحب نفسي
- تختار كل مشاركة ورقة 

عشوائيا من ضمن مجموعة اوراق مطوية 
معدة مسبقًا مكتوب على كل منها جزء 

من أجزاء الجسم. يطلب من كل فتاة ان 
تكتب عبارة أو أكثر عن هذا الجزء 

من جسدها تشرح فيها لماذا هي ممتنة 
المتالكها له وكيف يشعرها بالسعادة و 

الرضا عن نفسها.
يمكنكم مشاركة اطفالكم هذه اللعبة، 

فتكرار قولهم ألشياء إيجابية عن 
انفسهم يدعم بناء ثقتهم الجسدية.

نجمتى الساطعة
بعد الجلسة الثالثة، سوف تعود 
المشاركات للمنزل و معهن ورقة على 

شكل نجمة تحمل عبارة إيجابية عن 
انفسهن، مطلوب منهن مشاركة هذه 

العبارة مع اكبر عدد من األسرة و 
االصدقاء.

من الرائع دعم طفلك لمشاركة هذه 
الرسالة مع األخرين ما امكن ذلك.

بطاقة “حرة ألكون أنا”
بعد انتهاء الجلسة الرابعة، 

ستعود كل مشاركة للمنزل معها بطاقة 
لتسجل بها ما تود ان تفعله لتعزز 

ثقتها الجسدية ، و ما تود أن تدعم 
به األخرين ليشعروا بثقة أكبر فى 

أنفسهم. يمكن للمشاركات إتمام هذه 
المهمة بأنفسهم، كما نقدر لكم 

مساندتكم و دعمكم لهن.
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