


اكتشاف مسارنا
حزمة األدوات للفئة العمرية األكرب سًنا يف 

منظمتك

"اكتشاف مسارنا" تم بإعداد مشرتك من خالل مساهامت 
قيّمة من جميع أنحاء العامل: 

الفكرة واإلرشاف: 
ليليت شيلينجاريان

عضو بلجنة اإلقليم األورويب للجمعية العاملية للمرشدات 
وفتيات الكشافة

مانويال كابرارو
مدير الربامج الدولية

تنسيق املرشوع:
سارة ليدجو و إيريني كابو

مبعاونة: 
إيريني كابو
آنا بامربيك

إميا ويثينجتون
جانا كاراسوفا

التصميم الجرافييك: 
كلري شافايك

ساهم يف التصميم الجرافييك: 
آشيل جولدستني

الرتجمة إىل اللغة العربية والتنسيق الجرافييك: 
سوزان بلتاجي

وباملساهمة الخاصة ملتطوعات الجمعية العاملية 
للمرشدات وفتيات الكشافة: 

أنطونيا ييب، هونج كونج
روزماري غوش، اململكة املتحدة

مييل شني، تايوان
بيي-يي لو، تايوان

فليس كاالنان، اململكة ااملتحدة
لوكا جياكوميني، إيطاليا

برييانثي راجابسيك، رسيالنكا
باسكالني أوموليسا، رواندا
روبرتا لورينزيتو، إيطاليا
كريستني كرونني، إيرلندا
أولريكا كوتش، السويد

بربارا مونيوز مادارياجا، شييل 
سيمن كاروليوسني، الرنويج

نتقدم بالشكر لكافة منظامتنا األعضاء التي استجابت 
لبحثنا وساعدت يف تحويل هذه األداة إىل حقيقة من 

خالل املعلومات املستقاة عىل مستوى العامل. 

شكر خاص لإلقليم األورويب صاحب فكرة هذا املرشوع 
والقائم عىل تنسيقه. 
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الرتحيب

تتميز الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة بأنها 
منظمة متنوعة للغاية. وهذا التنوع الذي نتميز به يرثينا؛ 

فهو يزيد من قوتنا ومينحنا الفرصة حتى نلهم بعضنا 
اآلخر. ويف الوقت ذاته، نعترب أنه من التحديات الجيدة 
إعداد حزمة أدوات ذات صلة بكافة منظامتنا األعضاء 

ميكن مواءمتها حسب السياق املحيل. 
 

تخاطب هذه الحزمة من األدوات احتياًجا عامليًّا، كام جاء 
يف املقرتح )17(، ويقوم اإلقليم األورويب بإعدادها. كإقليم، 

نحن نفخر بالعمل الذي نقوم به مع الجوالة؛ خاصًة 
فيام يخص تقديم عدد من اإلصدارات الناجحة لربنامج 

“Roverway”. لدينا حامس شديد لالستفادة من عملية 
التعلم وإعداد يشء من شأنه خدمة الجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة ككل. 

يتميز اإلقليم األورويب بالتنوع الشديد، ومع ذلك، نحن 
عىل دراية بأننا ال نستطيع مجرد افرتاض مامرسات 

املنظامت األعضاء واحتياجاتها. لذلك، قمنا أثناء إعداد 
هذه الحزمة من األدوات باختبار عملية جديدة، بهدف 
تقديم يشء يكون ذو صلة بكافة املنظامت األعضاء يف 
الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة، يف كافة 

سياقاتها. 

وقد عملنا مع مجموعة من املتطوعني القادمني من أوروبا 
والنصف الغريب من الكرة األرضية، وإفريقيا، ومنطقة آسيا 

واملحيط الهادئ. وقد قاموا بتشكيل هيكل هذه الحزمة 
من األدوات ومحتواها. 

وقد طلبنا من أعضائنا وفتياتنا إرشاكنا يف تجاربهم لسببني: 
التوصل إىل فهم أفضل لكيفية استخدام املنظامت   .1

األعضاء املختلفة لطريقة اإلرشاد والكشافة للفتيات، 
فشاركت 56 منظمة من كافة األقاليم مبعرفتها 

والتحديات التي واجهتها وأفضل املامرسات املتبعة. 
لسؤال الفتيات والشابات عن مفهوم مرحلة البلوغ   .2
يف رأيهن، فشارك 305 من الشباب من كافة األقاليم 
يف استقصاء قمنا بطرحه من خالل قنوات التواصل 

االجتامعي الخاصة بالجمعية العاملية للمرشدات 
وفتيات الكشافة. 

الغالبية العظمى مام ستقرأه يأيت من منظامتنا األعضاء، 
من الشابات الاليت يعملن لتقديم أفضل تجربة تعلم 

ممكنة للفتيات. 

ومع إدراكنا لتنوعنا، قمنا أيًضا بتصميم هذه الحزمة 
من األدوات عىل مرحلتني، فقدمنا النسخة املرتجمة 

إىل مجموعة تضم عدد مختلف من املنظامت األعضاء 
املستخدمات للغاتنا الرسمية األربعة، وذلك لتلقي 
املعلومات املستقاة منها وإدماجها يف هذه النسخة 

النهائية. فشكرًا جزيالً لتلك املنظامت!

نأمل أن تستمتعوا بقراءة هذه املادة وأن تساعدكم 
عىل االستمرار يف تقديم أفضل تجربة ممكنة للفتيات 

يف منظامتكم!
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املحتويات 
فيام تخص هذه الحزمة من األدوات؟

نبذة عن الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

حان الوقت للبدء يف اكتشاف مسارنا
املسار إىل مرحلة البلوغ من وجهات نظر مختلفة

مرحلة البلوغ حول العامل
املواطنة الفاعلة

كيف تبدو تجربة اإلرشاد والكشافة للفتيات عمليًّا؟ 
كيف تبدو طريقتك التعليمية عمليًّا؟

ما هو دور القائد خالل املسار؟ 
مكتشفو املسار ملرحلة البلوغ حول العامل

ما هي بؤرة الرتكيز التعليمي الخاصة ملنظمتك؟

طرق مراجعة برنامجك
كيف تستطيع مراجعة برنامجك؟ 7 خطوات

ما الذي يحدث عىل املستوى املحيل؟ 7 خطوات

ملحق: أدوات تساعدك يف تحدي برنامجك

3
4
8

11
12
16
18

20
21
27
29
32

37
39

53

نصائح هامة58

روابط إىل موارد 
الجمعية العاملية 

للمرشدات 
وفتيات الكشافة

وقفة للتفكري

املحتويـــــات
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حزمة األدوات للفئة العمرية األكرب سًنا يف منظمتك

السفريات/املتدربات/املرشدات األكرب/املرشدات/الرائدات/
الجوالة...

قد يختلف تقسيم الفئة العمرية من جمعية إىل أخرى، 
كام أن هذا التقسيم غري ثابت. لذلك، عندما تقوم أية 

جمعية مبراجعة ما تقدمه، قد ترغب هذه الجمعية يف 
تغيري رشيحة الفئة العمرية حسب احتياجات أعضائها. 

هناك أيًضا تنوع كبري يف كيفية إشارتنا لهذه الفئة أو 
الفئات العمرية. ففي حني نشري إليها بالجوالة، الحظنا 

أن حتى استخدام الكلمة ذاتها يختلف من حيث املعنى 
حسب السياق: ففئة الجوالة ال تتامىش مع نفس الفئة 

العمرية يف مختلف الدول! واألهم من ذلك، أنها ال تتامىش 
بالرضورة مع »الفئة العمرية األكرب سًنا يف الشباب«، وإمنا 

هي فئة عمرية أصغر. 

يختلف نطاق األعامر ذاته بشكل كبري عىل مستوى 
منظامتنا األعضاء – فترتاوح األعامر من 13 إىل 30 سنة!

تلخيًصا لذلك، تشري الكثري من املنظامت إىل هذه الفئة 
العمرية بطرق مختلفة، وحتى إذا كنا نستخدم الكلمة 

فيام تخص هذه الحزمة من األدوات؟

ذاتها، فاملعنى قد يكون مختلف. لذلك، سنتجنب 
استخدام كلمة تختلف يف املعنى من دولة ألخرى فقط 

بغرض تسهيل التواصل يف هذه الحزمة من األدوات. 
ولذلك، سنشري إىل هذه الفئة العمرية مبصطلح »مكتشفي 
املسار« )Pathfinders(. هكذا أشار اللورد بادن باول إىل 

هذه الفئة العمرية يف »الكشافة للصبية«. ومبا أن هذا 
املصطلح أقل استخداًما من مصطلح الجوالة، فهو يتيح 
لك، عزيزنا القارئ، مرونة استبداله بالكلمة أو الكلامت 

التي تستخدمها يف جمعيتك. 

تذكر أن هذا ال يغرّي من الطريقة التي نتواصل بها عامليًّا، 
سواء بشكل رسمي أو غري رسمي، يف الجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة. 

لذلك، تعمل هذه الحزمة من األدوات عىل توسيع 
التعريف:

سُتعرف هذه الفئة العمرية من اآلن بالفئة العمرية 
حيث »املسار إىل مرحلة البلوغ«. باإلضافة إىل ذلك، 

سنستخدم املصطلح »مكتشفي املسار« لإلشارة إىل هؤالء 
الذين ينتقلون من مرحلة الطفولة إىل مرحلة البلوغ.

»إن هذه السن من األمور األكرث صعوبة ولكنها أيًضا األكرث حامس.« 
—قائدة، فتيات الكشافة مبدغشقر.
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من هم نجوم هذه الحزمة من األدوات؟

اعتامًدا عىل السياق الخاص بك، ميكن استخدام هذه 
الحزمة من األدوات لتنعكس عىل العرض الذي تقدمه 

جمعيتك للفتيات والشابات يف مسارهن إىل مرحلة البلوغ. 

السؤال الرئييس يف هذه الحزمة من األدوات هو: ما هي 
الطرق املشرتكة التي نستطيع استخدامها عىل مستوى 

العامل يف كافة املنظامت األعضاء التابعة للجمعية العاملية 
للمرشدات وفتيات الكشافة، إللهام النساء للوصول إىل 
كامل قدراتهن ومساعدتهن يف اتخاذ اإلجراءات لتغيري 

العامل من حولهن؟ 

هذه الحزمة من األدوات لك: 
أنت صانع قرار يف منظمتك. أنت تعمل عىل تشكيل 

الربامج لهذه الفئة العمرية، عىل املستوى اإلقليمي و/أو 
املحيل. أنت واضع االسرتاتيجيات إلرشاك األعضاء أيًضا.

املسار إىل مرحلة البلوغ

هناك طرق مختلفة لوصف هذه السن. 
نحتاج ألن نكون استباقيني ومتفتحي الذهن فيام يخص 

إعداد برنامج ذي جودة ألعضائنا الديناميكيني من 
الشباب، والذي من خالله نستطيع استكشاف املشكالت 

التي تواجه هذه الفئة العمرية كل يوم. 

تنص اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل عىل أن الطفل 
هو أي شخص تحت سن 18 )اتفاقية األمم املتحدة 

لحقوق الطفل لعام 1989، املادة 1(. فهل نستطيع إًذا 
افرتاض أن الشخص »البالغ« هو أي شخص تعدى سن 18، 

أم أن األمر يتعلق بأكرث من مجرد السن؟ 

عىل مستوى هذه الحزمة من 
األدوات، ستجد اآلراء والتجارب 

الخاصة باملرشدين واملرشدات من 
جميع أنحاء العامل الذين أجابوا عىل 
أسئلتنا من خالل اإلنرتنت يف البحث 

الذي تم تصميمه خصيًصا لهذه 
الحزمة من األدوات والفئة العمرية 
الخاصة باملسار إىل مرحلة البلوغ. 
وقد تلقينا 142 إجابة من 56 من 

املنظامت األعضاء وتضم القادة 
املحليني وصناع القرار. 

نتقدم بالشكر ألنطونيا وآنا وبريانثي 
عىل هذا العمل الرائع. 
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ملاذا أعددنا هذه الحزمة من األدوات؟ 

لقد قادتنا رحلة من األحداث استمرت 3 سنوات إىل 
إعداد هذه الحزمة من األدوات لك ومشاركة األمور 

التي تعلمناها. يف هذه الرحلة، أتاحت الجمعية العاملية 
للمرشدات وفتيات الكشافة للقادة من الشباب فرصة 

عملية للعمل مع الجوالة من خالل مرشوع »قودي 
الطريق« يف عام 2016. وقد حقق معسكر طريق الجوالة 

)Roverway( بهولندا نجاًحا كبريًا يف عام 2018، وركز 
هذا املرشوع بعدها عىل مساعدة املتطوعني ليكونوا 

أكرث فاعلية وكفاءة، وتشجيعهم عىل أن يصبحوا سفراء 
للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. 

باإلضافة إىل ذلك، يف املؤمتر العاملي لعام 2017، صوتت 
املنظامت األعضاء عىل املقرتح )17(: »يويص املؤمتر 

بتطوير أدوات لدعم املنظامت األعضاء ومساعدتها يف 
إعداد و/أو تحسني برامجها التعليمية القامئة عىل الطرق 
التعليمية الخاصة بفتيات اإلرشاد والكشافة، مع مراعاة 

الفئات العمرية املختلفة.«

تهدف حزمة أدوات »اكتشاف مسارنا« إىل توحيد كافة 
منظامتنا األعضاء، واالحتفال بالتنوع الغني للحركة 

وازدهارها باستخدام مواردنا املشرتكة.

كيف تستطيع هذه الحزمة من األدوات دعمك 
يف منظمتك؟ 

حزمة األدوات: 
تشجع عىل تأمل الجوانب املختلفة الخاصة بكيفية   -
محافظة عملك مع هذه الفئة العمرية عىل الصلة 

والحامس واإلتاحة والرتكيز الذي يقوده املتعلم. 
تساعدك عىل فهم كيفية استخدام الطريقة   -

التعليمية الخاصة باإلرشاد بشكل عميل. 
تويص بالخطوات واألمور الواجب تذكرها لالنخراط   -

مع هذه الفئة العمرية داخل منظمتك. 
ترشدك خالل عملية تقييم برنامجك ومتابعته.   -

تساعدك يف إعادة هيكلة الربنامج عند الرضورة.   -

كيف تستطيع استخدام هذه الحزمة من 
األدوات؟ 

تقدم هذه الحزمة من األدوات مسار لتتبعه وفصول كلها 
متصلة فيام بينها. ويكون التأمل من األساسيات، لذلك 

ننصح باتباع املسار ككل حسب الخطوات التالية:
اقرأ حزمة األدوات بشكل كامل.   .1

دّون أنشطة التأمل عىل مستوى حزمة األدوات.   .2
تعلم من املامرسات الجيدة التي يتم اتباعها حول   .3
العامل والتي تساعدك عىل التواصل مع هذه الفئة 
العمرية بفاعلية أكرث. تستطيع أيًضا التواصل مع 

املنظامت األعضاء ذات الخربة يف هذه األمور. 
استخدم األدوات املتاحة لتقييم برنامجك الحايل.   .4

قم بإحداث التغيري.   .5

لقد فعلتها. 
انرش األخبار حتى تلهم اآلخرين!

"سنكون سعداء بالتعلم من نتائج هذا الربنامج ونحن نحتفل مبرور 
100 عام عىل قسم الكبار هذا العام، ونرغب يف بعض األفكار 

الجديدة للقرن القادم!" 
—جمعية مرشدات جاميكا
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أعضائنا من الشباب:

...يواجهون الضغط من:
- أولياء األمور

- األقران
- املجتمع

...يحاولون تطوير أنفسهم من الناحية 
األكادميية ويف الوقت ذاته الناحية 
االجتامعية حتى "يكونوا مناسبني".

...يجتهدون يف سبيل اكتشاف هويتهم.

ما االحتياجات التي تحاول هذه الحزمة من األدوات 
التصدي لها؟

"تعد قيادة الجوالة من األمور األكرث صعوبة واألكرث حامًسا يف الوقت 
ذاته. الحظ أن االستامع هو املفتاح! تتساوى وأيًضا تنفرد جميع عضوات 

مجموعة الجوالة. وهذا يعني أنِك ال يجب أن تظني أنك أفضل من 
األخريات، حتى وإن كنت القائدة. فيجب أن تقومي بكل يشء معهن، 

كجزء منهن، حتى تعريف ما يحتجن بالفعل." —كشافة الفتيات مبدغشقر

املجتمعات حيث نعيش تتغري برسعة وباستمرار. لذلك، يجب أن نجد 
طريقة جديدة إلعداد برنامج مسيل وفّعال ألعضائنا من الشباب.

 ويف الوقت ذاته يصبح من املهم فهم التحديات التي تواجههم )وليس 
فقط الحركة(. فبذلك، نستطيع عندئذ تفصيل تجربة اإلرشاد/الكشافة 

بحيث تصبح حية ومعقولة بالنسبة لهم.

"ليس من السهل املحافظة عىل الحضور يف هذه السن، ولكن تذكريهن 
باالستفادة التي يحصلن عليها يف ساعتني كل أسبوعني ومساعدتهن يف 

تطوير املهارات ذات الصلة )مثل إدارة الوقت، والحديث أمام الجمهور، 
واملهارات الدراسية، والتأمل، والتعامل مع التوتر، والعادات الصحية( قد 

أدت إىل زيادة العضويات بالنسبة لنا." —مرشدات أسرتاليا

ما أكرب تحدي شخيص واجهك  
يف مسارك إىل مرحلة البلوغ؟
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نبذة عن الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة )WAGGGS( هي أكرب منظمة 
تطوعية للفتيات والشابات حول العامل. نحن كمنظمة نعمل كمظلة لحوايل 10 

مليون من املرشدات وفتيات الكشافة يف 150 دولة ونفهم املوضوعات التي 
تهم الفتيات. تواجه الفتيات والشابات حول العامل الحواجز والتمييز وعدم 
املساواة. إال أننا نؤمن أن لدى كل فتاة القدرة عىل تغيري هذا الوضع ونحن 

منكنهن/نعدهن للقيام بذلك. نحن متواجدون لكل فتاة وألية فتاة. 

نحن منظمة واحدة من ست منظامت شبابية عاملية هي األكرب عىل مستوى 
العامل.

الرسالة

متكني الفتيات والشابات للوصول إىل أقىص إمكاناتهن 
كمواطنات عامليات مسؤوالت. 

الرؤية

شعور كل الفتيات بالتقدير وقدرتهن عىل اتخاذ اإلجراءات 
لتغيري العامل. 

الزهرة ثالثية األوراق العاملية

الزهرة ثالثية األوراق هي الرمز املوحد للجمعية العاملية 
للمرشدات فتيات الكشافة )WAGGGS(. هل الحظت 

الفجوة الصغرية املوجودة بني الدائرة الخارجية وساق 
الزهرة؟ 

هل كنت تعلم أن هذا يرمز لشمولية مجتمع الجمعية 
العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة؟ فنحن نرحب 

بالجميع كجزء من حركتنا العاملية للتغيري!

تجربة الفتيات

تغطي تجربة الفتيات كل ما مير به الشباب يف اإلرشاد 
والكشافة للفتيات أثناء اشرتاكهم يف برنامج الشباب: 

- ماذا يفعلون )األنشطة(
- كيف يقومون بذلك )الطرق(
- ملاذا يقومون بذلك )الغرض(
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تجربة ذات جودة من الجمعية العاملية 
للمرشدات وفتيات الكشافة 

ما شكل التجربة ذات الجودة من الجمعية 
العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة؟ 

تقدم الحركة للشباب مساحة آمنة ليك:
يكونوا عىل طبيعتهم.  -

يتواصلوا مع اآلخرين ولتكوين صداقات مدى   -
الحياة.

يتولوا الصدارة ولتجربة األنشطة الجديدة الشيقة.  -
يطوروا من مهاراتهم الحياتية.  -

يحصلوا عىل الدعم الذي يحتاجوه يف اتخاذ القرارات   -
الحياتية.

نستطيع تكوين تجربة أفضل يف اإلرشاد والكشافة مبراعاة: 
كيفية تصميمنا لتجارب التعلم الخاصة بالشباب.  .1

كيفية تطويرنا للقادة ودعمنا لهم لتغيري مجتمعاتهم   .2
وعاملهم. 

كيفية تدريبنا للمدربني كجزء من عملية تدريب   .3
وتعليم وتطوير البالغني. 

قد يختار األعضاء من الشباب 
االستمرار يف الحركة أو الرحيل 

عنها! 

يف رأيك ما هي األمور الهامة 
التي تجعل األعضاء يستمرون 

كجزء من الحركة؟ 

هل تريد معرفة املزيد عن تجربة 
املرشدات وفتيات الكشافة؟ 

اكتشف حزمة األدوات "مستعدون 
https:// :"للتعلم، مستعدون للقيادة
www.wagggs.org/en/resources/
/prepared-learn-prepared-lead
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منوذج القيادة الخاص بالجمعية العاملية 
للمرشدات وفتيات الكشافة وكيفية إيجاده من 

خالل هذه الحزمة من األدوات

بوصفك من قادة الحركة، خذ دقيقة لرتى منوذج القيادة 
الخاص بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. 

منوذج القيادة الجديد الخاص بنا هو منوذج ملامرسة 
القيادة. فتصبح "طرق تواجدك وتفكريك يف العامل" األساس 

لشخصيتك كقائد أو قائدة. يستخدم منوذج القيادة الخاص 
بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات نظام مكّون من ست 

ذهنيات كأداة أساسية للوعي مبامرسة القيادة، باإلضافة 
إىل التأثري الواعي عىل ردود األفعال والتأمالت واالختيارات 

والسلوكيات. 

قيادة العالقات - الذهنية التعاونية

اجمع بني وجهات النظر املختلفة وتوصل إىل اإلجامع 
بشأن رؤية مشرتكة. استمع إىل اآلخرين وتعلم منهم. 

شارك فيام تعرفه بحرية. اعمل عىل إيجاد الهياكل 
والرشوط والترصفات التي يحتاجها األشخاص للوصول إىل 

كامل قدراتهم، وساهم بشكل كامل يف أي فريق أو أي 
ظرف. 

القيادة لالبتكار - ذهنية اإلبداع والتفكري النقدي

اعمل عىل إيجاد بيئة تُثَِمن االبتكار واالستعالم. ابحث عن 
البيانات وحلل املعلومات واألدلة وتعلم منها. احذر من 

االفرتاضات وتحداها. شجع نفسك واآلخرين عىل االبتكار. 
ابحث عن األفكار الجديدة وكن منفتًحا لتغيري رأيك. 

القيادة لألثر - ذهنية العمل املسؤول
 

حرك الطاقة حول ما يجب تغيريه وما يجب حاميته. حّول 
قيّمك إىل أفعال من خالل األصالة. مارس القيادة إليجاد 

عامل حيث تجد الفتيات التقدير وحيث يستطعن الوصول 
إىل كامل قدراتهن كمواطنات عامليات مسؤوالت. 

القيادة لتمكني الفتيات - الذهنية الخاصة 
باملساواة بني الجنسني

ضع الجنسانية يف االعتبار عند مامرسة القيادة، وتحدى 
األفكار النمطية املتعلقة بالجنسانية. افهم أثر الحواجز 
الجنسانية ومِكن نفسك واآلخرين من التعرف والتغلب 

عليها. افتخر بكّونك حركة تقودها الفتيات. 

القيادة يف السياق - الذهنية العاملية

ادخل يف عامل اآلخرين، وتفهم احتياجاتهم ومخاوفهم 
بشكل أعمق. الحظ واطرح األسئلة وتعرف عىل األحوال 
واآلراء املحلية. قم ببناء صالت ذات معنى مع اآلخرين 

من خالل الفرص الشمولية للقيادة املشرتكة. 

قيادة ذاتك - الذهنية التأملية

استخلص املعنى من تجاربك السابقة وفكر يف سلوكك 
وأثره. استكشف قيّمك وكيف تكون مخلًصا لها عند 
مامرسة القيادة. قم بتنمية فضولك! احتفظ مبساحة 
للتعلم عن ذاتك ورعايتها وتعرف عىل الرشوط التي 

تحتاجها يك تنجح أو اعمل عىل إيجادها. 

ست ذهنيات 
خاصة بالقيادة

عىل مستوى هذه الحزمة من األدوات، سرتى رموز خاصة 
بذهنيات القيادة. وهي منترشة يف كل مكان حيث يكون 

السياق ذا صلة، حتى تعمل عىل تغيري طريقة تفكريك. 
استخدم هذه الرموز كاتجاه قد يدعم أو يتحدى طريقة 

تفكريك الحالية.
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TIME TO START 
FINDING OUR PATH

We have the scene ready, so let the adventure begin. 
We would like you to reflect on a couple of things 
so that you can utilise this toolkit with a positive, 
motivated, and open mind. 

Remember: “The Girl Guide and Girl Scout experience 
is everything that young people do as members of 
the movement” (WAGGGS). We want to ensure our 
members’ journey is nothing but the very best. This will 
help you grow both as a leader and a person.

Most importantly, sharing is caring. WAGGGS and 
its MOs function best by working together. As you go 
through this toolkit which contains lots of ideas from 
different countries, we hope that you are able to better 
understand our Global Movement. Sharing can happen 
in different levels - internationally: getting inspired 
from other countries; nationally: involving members of 
different ages  and positions to create a bigger picture 
of who is part of your MO before making a change in 
your context; locally: leaders and young members can 
work together to create a REAL, flexible programme. 

We will never be too old to learn something new. 
So why not let that happen from our GGGS peers? 

حان الوقت للبدء يف 
اكتشــــاف مســــــارنــا

لقد انتهينا اآلن من اإلعداد لحزمة األدوات، فهيا يك تبدأ املغامرة. إال أنه قبل 
أن تبدأ، هناك بعض األمور التي نريد منك تأملها حتى تستطيع استخدام هذه 

الحزمة من األدوات بذهن إيجايب ومتحفز ومتفتح. 

تذكر: "تجربة املرشدات وفتيات الكشافة هي ما يقوم به الشباب بوصفهم 
أعضاء بالحركة." )الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة(. نريد أن 

نتأكد من أن رحلة أعضائنا هي األفضل. وهذا من شأنه مساعدتك عىل النمو 
كقائد/قائدة وكشخص. 

واألهم من ذلك، املشاركة نوع من االهتامم، فالتعاون يف العمل هو أفضل 
طريقة تعمل بها الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة ومنظامتها 
األعضاء. أثناء انتقالك يف حزمة األدوات، وهي مليئة باألفكار من مختلف 

الدول، نأمل أن تفهم بشكل أفضل الحركة العاملية التي نحن جزء منها. تحدث 
املشاركة عىل املستوى الدويل وأيًضا املستوى الوطني واإلقليمي. فقد يساعد 

إرشاك األعضاء يف الفئات العمرية واملناصب املختلفة يف خلق صورة أكرب 
لألشخاص الذين ينتمون إىل منظمتك إلحداث التغيري عىل املستوى الوطني. 

عىل املستوى املحيل، قد يساعد عمل القادة واألعضاء من الشباب مًعا يف خلق 
برنامج "حقيقي" ومرن. 

لن نصبح أبًدا أكرب من أن نتعلم الجديد، فلامذا ال نتعلم من خالل أقراننا من 
املرشدات وفتيات الكشافة؟ 
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املسار إىل البلوغ 
من وجهات نظر مختلفة

هذه السن، سن املراهقة: من سن البلوغ إىل سن الرشد 
القانونية، إىل ما بعد ذلك. املسار إىل مرحلة البلوغ.

كيف لنا أن نفهم هذه السن؟ هل نستطيع فعالً فك 
شفرتها؟ هل نستطيع إيجاد منط محدد؟ 

ما الذي مييّز هذه الفئة العمرية وكيف تلعب العوامل 
املختلفة دوًرا هاًما يف تشكيل األفراد يف هذه املرحلة؟

الهدف من هذا الفصل هو حثك عىل التفكري يف املسار 
الذي يسلكه الطفل حتى يصبح شخًصا بالًغا. ستسمح 

لك املعلومات التي ستجدها يف هذا الفصل بفهم أهمية 
هذا التغيري يف الهوية بالنسبة للفرص والربامج واألنشطة 

املُصممة ألعضائنا الذين عىل وشك الدخول يف مرحلة 
البلوغ. 

"التحدي األكرب هو تطّور الصفات املوجودة يف هذه الفئة العمرية 
وكيف يؤثر التغري يف طريقة املعيشة يف مجتمعات الذين ينتمون لهذه 
الفئة العمرية عىل سلوكهم." —مرشفة سابقة لفرع الجوالة، الجمعية 

اليونانية لإلرشاد، اإلقليم األورويب

يك نفهم هذه السن بشكل أفضل، هيا نستكشف بعض 
صفاتها. 

ما هو "املسار إىل مرحلة البلوغ"؟ 

"إنه مرحلة عمرية جديدة ناشئة بني املراهقة وسن الرشد." —بوشامن 
وكرييس، 2011

"األدوات التي يحتاجها األفراد للنجاح يف مواءمة التغريات االجتامعية 
عىل مدى الحياة." —إيريكسون، 1986 يف درايتون، 2014

"عندما يبدأ األشخاص يف سن الرشد يف القيام باختيارات مستنرية 
خاصة بكينونتهم." —درايتون، 2014

"أن نصبح أكرث فهاًم لهويتنا." —أرنو وآخرين، 2016

"االنتهاء من أحداث مثل إمتام التعليم وبدء العمل الوظيفي والزواج." 
—بوشامن وكرييس، 2011

كيف نَُعرِّف مرحلة البلوغ؟

عندما سألنا األشخاص عن معنى أن يكون الشخص بالغ 
يف رأيهم، تضمنت أكرث اإلجابات: 

املسؤولية، واالستقالل، والحكم الذايت، والحرية. 

قمنا بتوزيع استقصاء من خالل قنوات التواصل 
االجتامعي الخاصة بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 

الكشافة، مبجموعة متنوعة من األسئلة عن مرحلة البلوغ، 
وتلقينا 305 رد. فيام ييل ملخص لهذه الردود. 

ما هي الكلامت التي تصف مرحلة البلوغ؟ 

التعريفات املذكورة أعاله مقتبسة من أدبيات رئيسية عن 
املوضوع. كيف ترى هذه التعريفات؟ وهل تنطق هذه 

التعريفات عىل السياق الخاص بك؟ 

السنالحريـــة

النضوج

املســؤوليــــــــــــــة
االستقـــــالل

الحكم الذايت

التنظيمامللل املزيد
قانونية

القدرة/الكفاءة
املاليات

محتوى

خربة
قيادة تحدي

مهنة

األمن

القرارات

الحياة

القرارات الذاتية
الوعي

دروس حياة

ترابط

محدودة

التزامات
ضغط

تضحية

مخيفة

سن متقدمة

صعبة

مساءلة

ملكية

شاقة

توتر حياة حقيقية

بالغ
مشكالت

املعرفــــة

مثرية لالهتامم

أن تتعب أكرث

أفعوانية

التزام

كبري

املظهر

متفهم

مساعدة

مسلية
احرتام

رائعة

متحكم

مستقر
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من هو الشخص البالغ؟
يف بعض األحيان، أن تكون بالًغا ما عاد يعني إمتام 

التعليم، وبداية العمل، والزواج. أن تصبح بالًغا معناه أن 
تتعلم الوقوف مبفردك كشخص مستقل بذاته. التعرف 

عىل هويتك وتقديرها.

"أنا أقوم باألعامل املنزلية وأستطيع 
العمل أيًضا. إال أين ال أستطيع أن 

أقول إين "بالغة" بشكل كامل. فأنا 
أعترب نفيس يف مرحلة انتقالية يف 

طريقي إىل البلوغ. فام زلت أحتاج 
للتوجيه." —قائدة من الفلبني، 

20-25 عاًما. 

"مبا أنه بالفعل لدي حسابات يجب 
سدادها، فيجب أن أدير حيايت وأن 

أحكم نفيس، وأنا أعترب نفيس شخص 
بالغ. فإىل جانب النضوج.. كان عيّل 

أن أعمل منذ سن 17، وكان عيّل 
أن أتعلم كثريًا من تجارب الحياة 
املختلفة." —قائدة من الربتغال، 

20-25 عاًما. 

"يف اململكة املتحدة، أن تكون 
شخًصا بالًغا يعني أن يصبح لديك 
حق االنتخاب، والقدرة عىل قيادة 

السيارات والعيش املستقل، وغريها 
من األمور." —قائدة من اململكة 

املتحدة، 17-19 عاًما.

"البالغون هم أشخاص يستطيعون 
التحكم يف أنفسهم من الناحية 

العاطفية والجسدية والذهنية، مهام 
كانت الظروف أو الضغوط." —

قائدة من نيجرييا، فوق 31 عاًما. 

"عندما تقع مسؤولية الجيل القادم 
عليك، تصبح شخًصا بالًغا." —قائدة 

من رسيالنكا فوق 31 عاًما.

"أنه الوقت الذي تستطيع فيه 
مامرسة كل ما تعلمته طوال حياتك 

وعندما تكون قراراتك هي كل ما 
تحتاجه للميض قدًما." —قائدة من 

لبنان، 30 عاًما. 

"أن تكون حرًا، مبفردك. أن تدير 
حياتك بنفسك وأن تتمكن من القيام 
مبا يحلو لك متى يحلو لك." —قائدة 

من املكسيك، 20-25 عاًما. 

"أنا أعمل بدوام كامل بعد حصويل عىل درجتي 
البكالوريوس واملاجستري. أنا أعيل نفيس وأسدد إيجاري 

وفواتريي. وعىل الرغم من عدم زواجي وعدم امتاليك 
ملنزل، أشعر أين أتحكم يف حيايت وينبغي أن أتخذ قرارات 

مسؤولة." —قائدة من أيرلندا، 26-30 عاًما. 

"عندما تبدأ أن تفهم أن اختياراتك 
وكل ما تقوم به له نتيجة." —قائدة 

من أوكرانيا، 20-25 عاًما. 

عندما تفكر يف مرحلة البلوغ، ما الذي مير 
بذهنك؟ 

"مرحلة البلوغ بالنسبة يل ليست سن محددة،   -
وإمنا هي حالة ذهنية وهي كيف يترصف الشخص 

وكيف يعيش". 
"أن تصبح قادًرا عىل رعاية نفسك وعىل رعاية   -

آخرين". 
"أن يكون لدّي املزيد من املسؤوليات وأن أظل   -

طفالً من حني آلخر".
ك املجتمع  "أن تكون مسؤوالً وأن تقوم بأمور مل يُِعدَّ  -

للقيام بها )مثل التأمينات والرضائب والتوظيف، 
إلخ.(".

"التعامل مع املشكالت واملتاعب".  -
"أن تتمتع باالستقالل وأيًضا باملسؤولية".  -

"العيش املستقل بعيًدا عن أهيل".  -

هل تستطيع ربط اإلجابات 
السابقة برسالة الجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة؟ 
كيف؟ 

هل ينعكس هذا اإلحساس 
باملسؤولية واالستقاللية يف 

برنامجك؟ 
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أعامر مكتشفي املسار 
حول العامل

يختلف نطاق أعامر مكتشفي املسار باختالف الدول. إال 
أن النطاق األكرث شيوًعا لهذه املجموعة يرتاوح من 14 إىل 

18 عاًما. ومن املمكن أن يكونوا أيًضا 23 أو 25 عام.

ميكن مواءمة هذا النطاق لألعامر حسب احتياجات كل 
دولة. يف هذه الخريطة، تستطيع أن ترى نطاقات األعامر 

املختلفة يف بعض املنظامت األعضاء حول العامل.* 

مدغشقر

جمعية مرشدات وفتيات كشافة السنغال
مرشدات رائدات/16-25 عام
1515

جمعية مرشدات جامبيا
جوالة/15-19 عام
6190

الجمعية الوطنية ملرشدات غينيا
كوفا/19-25 عام
2004

جمعية مرشدات نيجرييا
جوالة/15-18 عام
832

جمعية املرشدات وفتيات الكشافة بالنيجر
مرشدات رائدات/16-20 عام
504

جمعية مرشدات اإلمارات العربية املتحدة
جوالة متقدمة/15-18 عام

108

جمعية املرشدات وفتيات الكشافة بُعامن
مرشدات متقدمات/17 عام
2496

جمعية مرشدات الكويت
مرشدات متقدمات/15-18 عام
3800

جمعية مرشدات بنجالديش
جوالة/16-26 عام

16091

الكشافة التونسية
جوالة/17-25 عام

495

جمعية مرشدات زامبيا
متدربات/17-24 عام

2654

جمعية مرشدات مالوي
جوالة/15-19 عام

500/42831

جمعية التنوير مبدغشقر
آفو )شعلة( - فرع الرائدات )أحمر(/16-25 عام
3767

منارة مدغشقر
املجرة/14-16 عام
6655

كياديني مدغشقر
رائدات - الفرع األحمر/17-21 عام
400

جمعية فتيات الكشافة بجورجيا
فتيات الكشافة/14-16 عام
85

جمعية الكشافة الفرنسية
فتيات الكشافة/14-17 عام
7024

فتيات كشافة ليشتنستني
رائدات/16-22 عام

22

جمعية فتيات الكشافة باليابان
جوالة/15-18 عام

1867

جمعية فتيات الكشافة بكوريا
كبار فتيات الكشافة/15-17 عام

88/747

مرشدات ميامنار
كبار املرشدات/19-100 عام
11031

جمعية مرشدات هونج كونج
جوالة/15-23 عام
601

مرشدات وفتيات الكشافة ببهارات
جوالة/15-25 عام
66672

جمعية مرشدات ماليزيا
مرشدات جوالة/16-20 عام

23369

مرشدات سنغافورة
بالغات شابات/17-25 عام

87

جمعية مرشدات جزر كوك
جوالة/16-19 عام

40

مرشدات أسرتاليا
عضوات شابات/14-18 عام
2081
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أيرلندا

مرشدات أيرلندا
فرع الكبار/14-30 عام

523

املرشدت الكاثوليك بأيرلندا
مرشدات وجوالة/14-19 عام

258

الدمنارك

إسبانيا

لبنان

مرشدات اململكة املتحدة
فرع الكبار/14-25 عام

12118

الكشافة الهولندية
مستكشفات/15-18 عام

5162

جمعية املرشدين املستكشفني بسان مارينو
كشافة وجوالة/16-21 عام

27/21

جمعية اإلرشاد اإلسبانية
رواد/14-16 عام
73/78

فتيات كشافة ومرشدات سان جوردي بكتالونيا
رائدات وجوالة/14-17 عام
1366

كشافة كتالونيا
رائدات/15-17 عام
308

جمعية مرشدات الربتغال
جوالة/14-17 عام

534

جمعية مرشدات مالطا
جوالة/14-16 عام
124

فتيات كشافة ألبانيا
فتيات كشافة/14-17 عام
58

جمعية مرشدات قربص
كبار املرشدات - قائدات محتمالت/14-16 عام

63
جمعية املرشدات املسلامت بلبنان
أعضاء جمعية/20-64 عام
15

جمعية فتيات الكشافة بلبنان
جوالة/15-16 عام
623

جمعية مرشدات لبنان
مستكشفات/15-16 عام
650

الجمعية الوطنية لفتيات الكشافة األرثوذكس
جوالة/16-22 عام
85

جمعية مرشدات الجراح
جوالة دليل/16-19 عام
60

جمعية املرشدات واملرشدين الكاثوليك بسلوفانيا
جوالة/16-21 عام
372/452

جمعية مرشدات أوكرانيا
جوالة/14-18 عام
7

جمعية مرشدات روسيا البيضاء
جوالة/15-18 عام
275

الكشافة املعمدانية الدامناركية
جوالة/16-18 عام
37

الكشافة الخرضاء
جوالة/16-100 عام
29/695

الكشافة الدامناركية
أعضاء/16-18 عام
1066/953

جمعية مرشدات األرجنتني
كبار املرشدات/16-19 عام

597

جمعية املرشدات وفتيات الكشافة بشييل
رائدات/15-17 عام

3691

جمعية املرشدات وفتيات الكشافة بفينزويال
كبار املرشدات/15-20 عام

42

جمعية مرشدات جرينادا
جوالة/14-16 عام
242

جمعية مرشدات سانتا لوتشيا
جوالة/14-18 عام

7

جمعية مرشدات الباهاما
جوالة/14-18 عام

76
جمعية مرشدات املكسيك

كبار املرشدات/15-19 عام
279

جمعية املرشدات وفتيات الكشافة بكوستاريكا
رائدات/15-17 عام

1145/1057

فتيات كشافة الواليات املتحدة األمريكية
كبار فتيات الكشافة/14-16 عام

80834

مرشدات كندا
جوالة/15-17 عام

3058

مفتاح الخريطة:

الجمعية العاملية للمرشدات والفتيات فقط
WOAB

SAGNO
أعضاء من اإلناث
أعضاء من الذكور

* برجاء مالحظة أن هذه الخريطة ما هي إال عينة من املنظامت األعضاء وليست 
قامئة الدول الكاملة.

* تاريخ الخريطة: 2018
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مرحلة البلوغ حــــول العـــــامل

السياق هو املفتاح. فحتى إن حصلنا عىل بعض البيانات 
من العلوم، فإننا ال نستطيع تجاهل حقيقة أن البلوغ 

يُفهم بطرق مختلفة يف املواقف املختلفة. 

يهدف هذا الفصل إىل توصيل حقيقة رئيسية: مرحلة 
البلوغ ليست باملفهوم الثابت. فغالبًا تتأثر منظمتك 

ببعض االختالفات يف إقليمك. ويف هذه الحالة، ستكون 
النتائج املتوقعة من الربنامج فريدة لوضعك. 

يف الصفحات التالية، ستجد بعض الطرق القصرية 
والبسيطة لفهم العنارص املختلفة التي تؤثر عىل 

برنامجك. 

كم مرة تقوم مبراجعة برنامجك 
)لهذه الفئة العمرية(؟

إىل أي مدى تتعامل منظمتك 
مع هذه الفئة العمرية كمرحلة 

مختلفة عن "مرحلة الطفولة" 
و"مرحلة البلوغ"؟ 

هل هناك أية طريقة أفضل 
ملواءمة برنامجك بحيث يتناسب 

مع االحتياجات االجتامعية 
والتعليمية لهذه الفئة العمرية؟

عند التخطيط لنشاٍط ما، سل 
نفسك: هل هناك طريقة أخرى 

لتعلم/مامرسة/القيام بهذا النشاط 
تجعله أكرث جاذبية للشباب يف 
املراحل املختلفة من املسار إىل 

مرحلة البلوغ؟ 

"مرحلة الشباب ليست ثابتة، وإمنا هي مفهوم حي متطور. الشباب يف ذاته 
مبتكر." 

—جي. جافرياليديس، الخبري الدويل يف حقوق اإلنسان، وسياسات الشباب، 
والعدالة التصالحية. 

العلوم

تقدم العلوم تفسريات كثرية ملعنى أن تكون بالًغا )من 
حيث التطور االجتامعي والنفيس والعقيل واألخالقي 

والبيولوجي(. 

تأمل ما ييل عند التفكري يف السن التي يصبح فيها املرء 
شخًصا بالًغا. 

هل تستطيع التفكري يف الطرق التي يستطيع اإلرشاد 
والكشافة املساهمة يف...

...الفهم األفضل لإلحساس بالهوية الشخصية؟ )مراحل 
النفسية االجتامعية للتطور إلريكسون(

...تعلم القدرة عىل التفكري النقدي وعقلنة األفكار، 
وإعداد الخطط املستقبلية بناًء عىل تجارب سابقة؟ 

)مراحل التطور اإلدرايك لبيجيت(

...فهم القيّم األخالقية الخاصة بك، مع القدرة عىل التفكري 
يف وجهات نظر أخرى دون التغايض عن قيمك الخاصة؟ 

)مراحل التطور األخالقي لكولربج(

الخلفية املالية

ترتبط مرحلة البلوغ بشكل أسايس بصفات يف الشخصية 
الفردية؛ مثل تحمل املسؤولية عن الذات، واتخاذ قرارات 

مستقلة، واالستقالل املايل. 

يف املناطق حيث التنمية االقتصادية منخفضة، قد يُتوقع 
من الشباب البحث عن عمل يف مرحلة مبكرة للمساهمة 

يف األعباء املالية لألرسة.

الجغرافيا

املنطقة حيث يعيش الشخص قد تؤثر عىل كافة جوانب 
حياته – من الطفولة إىل مرحلة البلوغ. وقد تبدو بعض 
هذه االختالفات غري هامة – عىل سبيل املثال، الشخص 
الذي يعيش بالقرب من الساحل قد يزور الشاطئ أكرث. 

وهذا قد يؤثر بالفعل عىل األنشطة التي تقوم بها 
مجموعة ما عند اجتامعها. إال أن الكثري من االختالفات 

لها تأثري حقيقي وكبري عىل تطور الشخص. 
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الثقافة

يقدم اإلرشاد والكشافة طريقة شاملة يستطيع كل عضو 
من خاللها إيجاد يشء ذي صلة والتطوير الذايت باملزيد 

من الفاعلية. 

نصف الكرة الغريب

يف املكسيك، تعترب شخص بالغ 
من الناحية القانونية عندما تقرر 
الحكومة أنك ناضج بدرجة كافية 
يك تصّوت يف االنتخابات. بالنسبة 

يل، البلوغ هو أن يكون الشخص حر 
ومستقل. أن تتوىل أمر نفسك وأن 
تتمكن من القيام مبا تريده يف أي 

وقت تريده. )ماريا(

اإلقليم األورويب

يف أرمينيا، تصبح شخًصا بالًغا من 
الناحية القانونية عند بلوغك من 

العمر 18 عاًما. إال أنه ال يتم اعتبارك 
شخص بالغ حتى تتزوج أو تحصل 

عىل وظيفة – عندما تظهر استقاللك 
بطريقٍة ما. )ليليت(

يف إيطاليا، تبدأ املسار إىل مرحلة 
البلوغ عندما تبلغ من العمر 19 

عاًما، عندما تبدأ يف تحديد اختياراتك 
الخاصة، ولكن ال يتم حًقا اعتبارك 

شخص بالغ حتى تبدأ يف كسب مالك 
الخاص والعيش بعيًدا عن منزل 

الوالدين والدخول يف عالقة طويلة 
األجل. )روبرتا(

اإلقليم اإلفريقي

يف رواندا، عندما ترتك املرأة بيت 
عائلتها للزواج، يتم اعتبارها شخص 

بالغ. )باسكالني(

يف املناطق الريفية بساحل العاج، 
تعد أول دورة شهرية للفتاة من 

شعائر العبور لتصبح امرأة، فتبدأ 
بذلك شعائر العبور وتصبح الفتاة 

شخص بالغ. إال أنه بالنسبة للدولة، 
ال يصبح الشخص بالغ إىل عند بلوغه 

من العمر 21 عاًما. )سارة(

منطقة آسيا واملحيط الهادئ

يف تايوان، عندما بلوغك من العمر 
18 عاًما، تصبح شخًصا بالًغا يف نظر 

القانون الجنايئ. إال أنه مبوجب 
القانون املدين، ال يحق لك االنتخاب 
أو توقيع املستندات الهامة قبل أن 
تبلغ من العمر 20 عاًما. )بييك من 

تايوان(

يف بعض الثقافات؛ مثل نيبال 
وباكستان والهند وبنجالديش وبلدي 

رسيالنكا، تبدأ الفتيات املسار إىل 
مرحلة البلوغ يف اليوم األول من 

بداية الدورة الشهرية. )بريانثي من 
رسيالنكا(

اإلقليم العريب

يف ثقافتنا، تظل الفتاة البالغة يف 
سوريا مع عائلتها وتحت رعاية 
أهلها لحني زواجها. تتميز بعض 

العائالت بوعي أكرث فتعطي الفتيات 
حرية أكرث وترتكهن يتخذن قرارتهن 

الخاصة. من خالل عميل مع فرق 
كشافة الفتيات، الحظت االختالف 

من حيث القيود املفروضة عىل 
الفتيات. فبعض العائالت ترفض 

إرسال بناتهن للتخييم، يف حني ال 
تجد بعض العائالت األخرى أية 
مشكلة يف ذلك. )ليندا، سوريا(

يف رأيك كيف يعمل برنامجك 
لهذه الفئة العمرية عىل 

متكني الشباب من املشاركة يف 
مجتمعاتهم وهم يفهمون هذا 

السياق؟ 

كيف يتعامل برنامجك مع 
السياقات الثقافية املختلفة التي 

ينتمي إليها أعضاؤك؟ 
كيف يعمل برنامجك عىل تطوير 
الفرد، كجزء من املجتمع األوسع 

ويف الوقت ذاته كفرد ميتلك 
مجموعة واسعة من املهارات؟

هل فكرت ما إذا كان برنامجك 
متاح لألشخاص من الخلفيات 

)املالية( املختلفة؟ 

هل لديك أعضاء من خلفيات 
)مالية( مختلفة؟ هل تستطيع 

التفكري يف طرق لتشملهم؟ 

حتى إذا كنت تظن أنك تعلم اإلجابة، "اسأل الصبي، اسأل الفتاة." 
—بادن باول.
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املواطنــــــــة الفاعــــلة

احتلت املسؤولية املركز األول يف اإلجابات التي جمعناها 
عن مرحلة البلوغ.

وضع بادن-باول مفهوم "املواطن الجيد" كجوهر للكشافة 
واإلرشاد. وقد شجع الشباب عىل تنمية املهارات العملية 

حتى يتعاونوا فيام بينهم ويساهموا يف إنجاح املجتمع 
وأيًضا الدولة )بادن-باول، 1908(. 

كام أن املواطنة الفاعلة جزء حيوي من رسالة الجمعية 
العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة وهي متكني الفتيات 
والشابات ليصلن إىل أقىص إمكاناتهم كمواطنات عامليات 

مسؤوالت. 

املواطنة الفاعلة*

ليصبحوا مواطنني فاعلني، يكون من الرضوري أن ينمي 
الشباب ما ييل: 

اإلحساس باالنتامء وامللكية؛  
اإلحساس باملسؤولية والرعاية والواجب تجاه   

أنفسهم ومجتمعهم وبيئتهم؛
مجموعة من املهارات الالزمة يك يصبحوا عمالء   

فاعلني للتغيري والتطوير؛
املعرفة/السلوكيات املناسبة بحيث يتمكنوا من   
القيام باختيارات واعية فيام يخص األفعال التي 

يقومون بها. 

تتضمن طرق اإلرشاد والكشافة التي تطور الشباب ليصبحوا 
مواطنني فاعلني ما ييل: 

نظام للتطور الذايت املتقدم الذي يشجع الشباب عىل   
مامرسة التحفيز الذايت وحرية االختيار؛

نظام الدورية؛ وهو مثال مبكر هام للدميقراطية عىل   
أرض الواقع، حيث يتعلم الشباب كيفية العمل مع 

اآلخرين كجزء من فريق، وتنمية املسؤولية املشرتكة 
والفردية؛

الخدمة يف املجتمع – والذي مينح الفرص للمرشدين/  
املرشدات وصبية/فتيات الكشافة لينخرطوا يف 

مجتمعاتهم املحلية والوطنية والعاملية واكتساب 
معرفة مبارشة عن الفرق الذي يحدثه التطوع يف تنمية 

مجتمعاتهم. 
التعاون النشط بني الشباب والبالغني، حيث تتاح   

للشباب فرصة العمل بجوار القادة البالغني يف نظام من 
الزمالة املشرتكة. 

البعد الدويل لإلرشاد والكشافة، حيث تتاح للشباب   
فرصة تنمية تقديرهم واحرتامهم للتنوع والتشابه بني 

الشعوب والثقافات، والذي بدوره يعدهم للعيش 
والعمل يف مجتمعات متعددة الثقافات بشكل متزايد. 

"يتصف الشباب بالحكم الذايت وهم قادرون عىل التفكري بشكل 
أخالقي ونقدي يف املواقف ذات الصلة. كام أن لديهم القدرة عىل أن 
يصبحوا أكرث استقالالً إذا تركناهم يجربون اتخاذ القرارات ومواءمتها، 

وهذا من شأنه تجهيزهم ملرحلة البلوغ." —دونالدسون وهانسون 
وبرنان ونوجل

هل تنفذ كل ما سبق يف 
برنامجك؟ ضع عالمة عىل 

النقاط حيث لديك خربة أكرث. 

ما هي الطرق التي تستطيع من 
خاللها تنمية املواطنة الفاعلة؟ 

فكر يف الطريقة التعليمية 
الخاصة بالجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة.

كيف تشجع األعضاء الشباب 
ليصبحوا مواطنني فاعلني يف 

برنامجك التعليمي؟ حاول ملء 
الفراغات يف املسارات الثالثة 

املذكورة إىل اليسار.

* ورقة موقف عن املواطنة 
الفاعلة للشباب، اإلقليم األورويب 

للجمعية العاملية للمرشدات 
وفتيات الكشافة وإقليم 
الكشافة األورويب، 2015.

املواطنة الفاعلة والتغيري االجتامعي

التغيري االجتامعي هو إحداث أثر إيجايب يف مجتمع أو يف 
العامل أجمع. ويتضمن العمل االستباقي ملواجهة موضوع 

واحد أو أكرث تهتم به. 

تركز الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة عىل 
ثالثة مسالك للتغيري االجتامعي: 

العمل املجتمعي: 

املنارصة: 

الريادة االجتامعية:
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كيف تعمل منظمتك 
عىل متكني أعضائها 

ملامرسة املواطنة الفاعلة 
عىل املستوى العميل؟ 

قامت مرشدات اململكة املتحدة باالشرتاك مع مرشوع 
الصندوق األحمر الذي يهدف إىل توفري مواد صحية 

مجانية لكافة فتيات املدارس بدون مقابل.

كانت الكشافة التشيكية جزًءا من املرشوع التعليمي 
أعضاء الكشافة واإلرشاد: مواطنون عامليون فاعلون. 

ويهدف هذه املرشوع إىل زيادة دور أعضاء الكشافة 
واإلرشاد يف الرتويج لحقوق اإلنسان واملساواة والعدل. 
ومبساعدة املجموعات املختلفة من األدوات، شجعتهم 
ليفهموا بشكل أفضل العامل املتصل التي يكون لألفعال 

املحلية فيه آثار عاملية. بعد ذلك، أسست املنظمة 
مجموعة وطنية عاملة تركز عىل املواطنة الفاعلة 

واملسؤولة )يوناك(. 

الجمعية اليونانية لإلرشاد: 
"من خالل مخيامتنا عىل مدار 12 يوم، نحاول التقرب من 

القرى الصغرية يف الريف ومبساعدة املقيمني يف القرى، 
نتحرك لتقديم مرشوعات الخدمة االجتامعية. النقطة 
الرئيسية هنا هي أن العمل يف هذه املرشوعات يضم 

الجوالة والقائدات وأيًضا املقيمني بالقرى." 

قامت مرشدات فلسطني بتوزيع وجبات عىل الصامئني 
خالل شهر رمضان؛ خاصًة يف مخيامت الالجئني 

الفلسطينيني.

قررت مرشدات ماليزيا التأثري عىل املجتمع إنهاء زواج 
القرص بأن بدأت حملة "ال عرائس تحت سن 18" 

NoBridesUnder18# وقد أدت هذه الحملة إىل 
أن يصبحن جزء من اإلصالح القانوين فيام يخص زواج 

القارصات يف والية "صباح". 

"يجب الترصف كام لو كان من املمكن تغيري العامل جذريًّا ، ويجب أن 
تقوم بذلك يف كل األوقات." —أنجيال ديفيس، ناشطة

"هناك ثورة شبابية تتبلور أمام أعيننا." 
فالشباب ليسوا فقط قادة املستقبل، 

وإمنا قادة اليوم أيًضا. 

ماالال مصطفزاي –  يف عمر 11 عاًما:
بدأت يف الحديث العام عن إتاحة 

التعليم للفتيات يف بلدها. وبعد أن 
تعرضت إلطالق النار عليها ألنها عربت 

عن أفكارها، احتلت حقوق اإلنسان 
الصدارة بالنسبة للكثري من املنظامت 

الدولية. 

جريتا ثانربج – يف عمر 15 عاًما:
بدأت احتجاًجا صغريًا يف السويد إللقاء 

الضوء عىل غياب العمل السيايس 
والعميل فيام يخص التغري املناخي. 

انضم لها الطالب يف جميع أنحاء العامل 
ونظموا احتجاجات يف بلدانهم، فأجربوا 
الحكومات عىل التصدي للموقف عىل 

املستوى املحيل والوطني والدويل. 
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All MOs respect the same Promise, 
guiding and scouting law, and have a 
similar learning process, depending 
on what young people need in their 
unique situation.

This chapter gives you some insights 
on how to implement the method and 
overcome any of the difficulties you 
have identified from the previous 
reflection points. 

Get inspired by what other groups 
do and find ways of using the GGGS 
educational method more effectively.

HOW DOES THE GIRL GUIDING AND 
GIRL SCOUTING EXPERIENCE LOOK IN PRACTICE
IN YOUR ORGANISATION & AROUND THE WORLD

تحرتم كافة املنظامت األعضاء الوعد ذاته وقانون اإلرشاد 
والكشافة ذاته، وتتبع نفس العقلية الخاصة بالتعلم، 

حسب ما يحتاجه الشباب يف وضعهم الفريد. 

يقدم لك هذا الفصل بعض األفكار الخاصة بكيفية تنفيذ 
الطريقة والتغلب عىل الصعوبات التي قمت بتحديدها 

يف نقاط التأمل السابقة. 

ستشعر باإللهام مام تقوم به املجموعات األخرى وستجد 
طرق الستخدام الطريقة التعليمية الخاصة بالجمعية 

العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة باملزيد من الفاعلية.

كيف تبدو تجربة اإلرشاد والكشافة للفتيات عمليًّا 
يف منظمتــــــك وحول العــــــــــــامل

تحرتم كافة املنظامت األعضاء الوعد ذاته وقانون اإلرشاد 
والكشافة ذاته، وتتبع نفس العقلية الخاصة بالتعلم، 

حسب ما يحتاجه الشباب يف وضعهم الفريد. 

يقدم لك هذا الفصل بعض األفكار الخاصة بكيفية تنفيذ 
الطريقة والتغلب عىل الصعوبات التي قمت بتحديدها 

يف نقاط التأمل السابقة. 

ستشعر باإللهام مام تقوم به املجموعات األخرى وستجد 
طرق الستخدام الطريقة التعليمية الخاصة بالجمعية 

العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة باملزيد من الفاعلية.
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يرمز حرف )R( لكلمة Relevant ... مبعنى ذات 
صلة

استكشاف املوضوعات التي تهم الشباب اليوم بطريقة 
تكون ذات صلة بحياتهم وتستخدم أدوات تهمهم. 

يرمز الحرف )E( لكلمة Exciting ... مبعنى شيقة 
الربامج التي ال يستطيع الشباب االنتظار للمشاركة فيها! 

فاألنشطة مبتكرة ومسلية وتفاعلية وبها الكثري من 
التحدي. 

يرمز الحرف )A( إىل كلمة Accessible ... ميكن الوصول 
إليها

برامج ونهج وبيئة تعليمية شمولية، حيث يشعر جميع 
األعضاء بالرتحيب والتقدير واألمان للتعبري عن هويتهم 

واملشاركة، مهام كانت خلفيتهم. 

يرمز الحرف )L( إىل كلمة Learner-Led ... بقيادة 
املتعلم

يجب استخدام طريقة املرشدات وفتيات الكشافة بشكل 
فّعال بحيث يتصدر األعضاء من الشباب عملية التعلم 

الخاصة بهم وليك تتاح لهم الفرصة لتنمية املهارات 
املطلوبة اليوم )التواصل والتعاون واإلبداع والشخصية 

واملواطنة وااللتزام(.

كل هذا يؤدي إىل خلق تجربة حقيقية )REAL(، وأصلية 
وذات معنى وشاملة يف التطوير ال يستطيع األعضاء من 

الشباب االنتظار ليكونوا جزًءا منها!

كيف تبدو طريقتك التعليمية عمليًّا؟

تقدم طريقتنا ألعضائنا تجربة حقيقية من اإلرشاد 
والكشافة للفتيات، عىل الرغم من أنه البد لك من 

مواءمتها مع األعضاء التابعني ملنظمتك بحيث تكون ذات 
صلة لكافة الفئات العمرية. 

وليك تكون التجربة حقيقية لهم، يجب أن يكون الربنامج 
"حقيقي" )REAL( كام ييل:

تؤخذ مهارات القرن الحادي 
والعرشين التالية يف االعتبار: التواصل 

والتعاون واإلبداع والشخصية 
واملواطنة وااللتزام.
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كيف تبدو طريقتك التعليمية عمليًّا؟

قد نفرتض يف بعض األحيان أننا متمتع بالشمولية وأننا 
نعلم ما يحتاجه اآلخرين. لتجنب هذا االفرتاض الخاطئ، 

يجب جمع أفكارهم. 

فكيف ستتأكد من أن ما تظنه حقيقي بالنسبة للشباب 
هو بالفعل ما يظنوه حقيقي؟ 

 
"لقد قمنا بتنظيم معسكر وطني للجوالة ودعونا مجموعة 

من املراهقات الالجئات للمشاركة فيه. وعىل الرغم من 
أننا خططنا أنشطتهن مفرتضات أننا نعلم ورش العمل/

األنشطة التي سيخرتنها والتي يردن االنخراط فيها، قمنا 
بتحديث الخطة بناًء عىل احتياجاتهن واهتامماتهن بعد 

وصلهن." —إيريني، جمعية اإلرشاد اليونانية

ذات صلة

شيقة

ميكن الوصول إليها

بقيادة املتعلم

أنت: عندما كنت تبلغ 
17 عاًما

األعضاء الشباب اليوم

كيف تغري العامل منذ أن كنت 
يف مسارك إىل مرحلة البلوغ 

)فكر يف التقنية وبيئة مجتمعك 
ووسائل التواصل االجتامعي(؟ 

حاول ملء الجدول أدناه مبا 
كان "حقيقي" بالنسبة بك ومبا 
تعنيه كلمة "حقيقي" لألعضاء 

من الشباب اليوم – مع الرجوع 
بتفكريك إىل الوقت عندنا كنت 

تبلغ 17 عاًما.
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العنارص الخمسة األساسية 

لطريقتنا التعليمية وكيف 

تبدو عمليًّا

1- التعلم يف مجموعات صغرية

نتعلم: أن ندعم بعضنا، وأن نتفاوض، وأن نتخذ القرارات 
الدميقراطية، وأن نؤكد عىل احتياجاتنا، وأن نحل 

املشكالت مًعا، وأن نتوىل الصدارة. 

تسمح املجموعة األصغر املكونة من 3 إىل 8 أشخاص 
لجميع األعضاء، بأعامرهم املختلفة، باملشاركة الفاعلة يف 
األمور. فيستطيع األعضاء تبادل األدوار ويكون باإلمكان 

التغيري املنتظم للمجموعات. 

التخطيط لالجتامعات باستخدام مجموعات صغرية   -
مختلفة، مثل اللجان.

تخصيص 10 دقائق للتأمل والتقييم يف املجموعة   -
الصغرية، قبل املشاركة مع املجموعة األكرب. 

إيجاد مجموعات عاملة مختلفة لفرتات زمنية   -
محددة )3 شهور/عام واحد(. 

تنظيم معسكر يركز عىل الحياة الجامعية: الطهو   -
يف مجموعات صغرية، وتنظيم األنشطة داخل 

املجموعة، إلخ.

الرتويج للشارات عىل املستوى الوطني يجب أن   -
يكون فقط من خالل مجموعة.

كيف متنع التنمر يف هذه الفئة 
العمرية أو تحميها من األذى؟ 
)عىل سبيل املثال؛ اسرتاتيجية 

مكافحة التنمر، تدريب السالمة 
من األذى مقدم لقادة الحركة(.

كيف تعمل مجموعات   -
النظراء يف منظمتك؟ 

هل لديك خطة موضوعة   -
لحياة مجموعات النظراء 

)يف اجتامعاتكم/ يف 
املعسكرات(؟ 

23



أي من هذه األدوار يف جمعيتك 
يغطيه الشباب تحت 30 عاًما: 

الدعم املايل )املاليات، املواد، 
العالقات العامة، جمع 

التربعات(، املدربني، أعضاء 
فرق الفعاليات الوطنية، 
املمثلني الدوليني، أعضاء 

مجالس اإلدارة(؟

كيف تستطيع إيجاد الطرق 
إلرشاك أعضاء من املجموعات 

املهمشة يف برنامجك؟ 

هل توجد مهام/أدوار/  -
بيئات مختلفة حيث 

يستمروا يف كونهم 
جزء من الحركة حسب 
- احتياجاتهم الجديدة؟   
كيف تعلن عن هذه   -

الفرص؟ 

تستطيع إعداد قامئة باألدوار 
املختلفة املطلوبة عىل املستوى 

الوطني/اإلقليمي/املحيل ومشاركتها 
يف القنوات ذات الصلة بحيث 

يتمكن األشخاص من التواصل معك 
إذا كانوا يشعرون أنهم مناسبني ألٍي 
من هذه األدوار. أن يقوم مكتشفو 

املسار بدور مدراء االتصاالت أو 
مصممي الجرافيك أو مرتجمني يف 

منظمتك من شأنه شغل وقتهم بناًء 
عىل مهاراتهم ومدى إتاحتهم. 

2- مساري، رسعتي

كلنا يتعلم بطرق مختلفة ويجد إلهامه يف أماكن مختلفة. 
تقدر حركة اإلرشاد والكشافة للفتيات كل فرد داخل 
املجموعة وذلك بإتاحة إمكانية االختيار ملا يتعلمونه 

وكيف يتعلمونه. يتوىل األعضاء الشباب الصدارة يف اختيار 
األنشطة وتخطيطها، ويقوم القادة بتيسري نطاق واسع من 
األنشطة إلدخال أمناط تعلم مختلفة، وال يتم الضغط عىل 

األفراد ليصلوا إىل مقياس محدد. 

تشجع الربامج األفراد عىل االحتفال بتطورهم الشخيص 
عرب الوقت وعىل تحديد أهدافهم الخاصة املناسبة 
ألعامرهم. وهذا يعطيهم حرية املخاطرة، وارتكاب 
األخطاء، واكتشاف رحلتهم التعليمية بالرسعة التي 

يحددونها. 

إيجاد طرق مختلفة للتقييم )كتابيًّا، شفاهيًّا، إلخ(   -
بحيث يستطيع الجميع املساهمة بطريقتهم 

الخاصة. 

التفكري يف هياكل مرنة لالجتامعات والتي تسمح   -
للجميع بالشعور بالراحة )االجتامع يف يوم يف وسط 

األسبوع، اإلقامة مًعا ملدة أسبوع درايس يف منزل 
اإلرشاد(. 

منح أعضاءك من الشباب الكثري من الفرص   -
لينشطوا يف مجال اإلرشاد والكشافة تحت األدوار 
واملهام املختلفة: القيادة، اإلدارة، الدعم )املاليات، 

املواد، العالقات العامة، جمع التربعات، التدريب، 
أعضاء فرق الفعاليات الوطنية، أعضاء مجلس 

إدغرة، املمثلني الدوليني(.

ضامن أنه باستطاعة األعضاء من الشباب اقرتاح   -
األنشطة وتخطيطها وتقدميها بشكل مبارش، بحسب 

درجة نضجهم ومجموعة املهارات التي ميتلكونها. 

التحديات مقابل الفرص:

التحديات: قد يتنقل الكثري من الشباب بهدف الدراسة 
أو العمل أو الزواج، فال ميكن اعتبار اإلرشاد من أولوياتهم 

بعد ذلك. 

الفرص: عندما يدخل أعضاؤنا يف مجتمعٍ جيد، يكونوا 
مجهزين باملعرفة التي تساعدهم يف أن يجعلوا أصواتهم 
مسموعة وأن يتمكنوا من نرش مبادئ الجمعية العاملية 
للمرشدات وفتيات الكشافة، فهم سفرائها، ولكن كيف 

يستطيعوا أن يكونوا جزًءا فاعالً يف اإلرشاد؟ فالوقت قد 
يكون مشكلة كبرية ويظن الكثريون أن التطوع يحتاج 

للكثري من الوقت. هل هذا صحيح يف منظمتك؟ وكيف 
تستطيع إيجاد بيئة أكرث مرونة؟ 
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3- التعلم بالفعل

يتعلم األعضاء من الشباب بطريقة عملية، وذلك 
باالشرتاك النشط يف التعلم من خالل التحديات واأللعاب 

واملرشوعات والتجارب. مييل البرش إىل أن يصبحوا 
متعلمني طبيعيني عند تحفيزهم. 

مُيكن التعلم بالفعل األعضاء من الشباب من الربط بني 
تجاربهم وحياتهم الخاصة، وبالتايل يصبح بإمكانهم توجيه 

تعلمهم ذاتيًّا بحيث يكون ذا صلة. كلام أصبح األعضاء 
أكرث مسؤولية، كلام أصبحوا أكرث وثوقًا يف أفكارهم. 

التوسع يقيّم الجمعية العلمية للمرشدات وفتيات   -
الكشافة خارج نطاق بيئة اإلرشاد والكشافة. 

احتفظ مبدونة وطنية من خالل اإلنرتنت لفرتة 
محددة واجعل الجميع يقومون بتحميل هذه 

اللحظات. 

إعداد برنامج "الخدمة املجتمعية" يف املعسكر   -
الصيفي. 

إيجاد برنامج حيث يستطيع مكتشفو املسار تويل   -
قيادة اجتامع واحد أو عدة اجتامعات لفئة عمرية 

أصغر. 

أن تكون هناك عملية تقييم مدمجة يف الطريقة،    -
بحيث يتمكن مكتشفو املسار من التأمل والتعلم 

من املايض.

البحث يف املنظامت القريبة التي متتلك القيّم ذاتها   -
واالنخراط يف تعلم الجديد؛ مثل اإلسعافات األولية 

أو الروبوتكس.

4- التواصل مع اآلخرين

يتعلم األعضاء من الشباب احرتام والوثوق يف املتطوعني 
البالغني الذين يدعموهم بإعطائهم مناذج للقدوة، ومتكني 

القيادة، وتيسري عملية اتخاذ القرارات. ويصبح التحدي 
هو أن يتواصلوا مع األشخاص من مختلف األعامر والنوع 

الجنساين والخلفيات الثقافية واالجتامعية كجزء من 
برنامج اإلرشاد والكشافة للفتيات. 

ابحث عن أجهزة صناعة القرارات الخاصة بالشباب   -
يف بلدك وقم بتوصيل مكتشفي املسار بها. فمن 
املهم تطوير مهارات االتصال؛ مثل التحدث أمام 
الجمهور، والقدرة عىل اإلقناع، والتفاوض، واللغة 

الجسدية، واإلنصات، وذلك ألنه مطلوب من 
األعضاء أن يصبحوا قادة. 

الرتويج للفرص الدولية التي تتيحها الجمعية   -
العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة، مثل طريق 

 .Roverway الجوالة

عىل املستوى الوطني، إيجاد منصة حيث يستطيع   -
الجوالة العثور عىل هيئات يتم متثيلهم فيها، مثل: 

الجامعات ومجالس الشباب. فبهذه الطريقة، يكون 
بإمكانهم االستمرار يف اإلرشاد/الكشافة حتى وإن مل 

يكونوا من األعضاء الفاعلني بالفرق. 

يف منظمتك، فكر يف طرق إلرشاك األعضاء الشباب   -
يف عملية اتخاذ القرارات عىل مستويات مختلفة، 
من خالل مجلس إدارة إقليمي أو جمعية وطنية 

عىل سبيل املثال. 

تشجيع األعضاء عىل االنخراط مع املجموعات   -
األصغر سًنا – تخطيط األنشطة الخاصة برباعم، عىل 

سبيل املثال. 

يحتاج الشباب يف مسارهم إىل 
مرحلة البلوغ إىل دعم التوجيه 

والتدريب والدعم املناسب حتى 
يتمكنوا من تقديم مرشوعاتهم 

املجتمعية بفاعلية. 

يجب توفري التأمني الذي يغطي 
األنشطة الخلوية، واملعسكرات 

والبعثات الدولية، والخدمة 
املجتمعية، وغريها. 
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كيف تقوم بإعداد أعضائك 
للترصف يف املرشوعات 

املجتمعية؟ 

من ناحية أخرى، هل 
هناك خطوط إرشادية 
املجتمع؟ هل يشرتك 

مكتشفو املسار يف هذه 
العملية؟ 

كيف تتأكد من أن تواصلك مع 
العامل ذو صلة بالشابات وأيًضا 

مجتمعاتهن؟ 

كيف يعلم برنامجك الشباب 
ليك يكونوا هم التغيري يف العامل؟ 

5- التواصل مع عاملي

يكون معظم ما نتعلمه من العامل حولنا، وتستغل برامج 
اإلرشاد والكشافة للفتيات مساحات التعلم املتنوعة 

املتاحة. يتأمل األعضاء من الشباب معنى املواطنة 
العاملية وذلك من خالل االشرتاك يف املرشوعات املجتمعية 

والتحدث يف املوضوعات التي تهمهم. 

وليك يفهموا بشكل أفضل كيفية حامية بيئتهم، يحتاج 
األعضاء من الشباب أن يتمكنوا من تكوين صالت عميقة 
ومستدمية بها. يف هذا الصدد، تصبح املغامرات يف الخالء 

من املكونات الرئيسية يف كافة الربامج العظيمة. 

يواجه األعضاء من الشباب التحدي يف مواءمة ما تعلموه 
بحيث يتمكنوا من االزدهار يف بيئات مختلفة وتغذية 

املجتمعات والبيئات التي يهتمون بها. 

رّوج ملرشوعات ذات معنى يف العمل املجتمعي،   -
وتتواصل مع املنظامت املحلية والدولية. 

استخدم شبكة اإلرشاد والكشافة الستكشاف العامل:   -
من خالل املراكز الدولية واألفكار مثل املسريات 

االفرتاضية وصندوق الربيد الدويل. 

نظم مسريات افرتاضية وصناديق بريد عاملية.   -

انخرط يف أنشطة الجمعية العاملية للمرشدات   -
والكشافة؛ مثل "كونوا أنتم التغيري 2030"، 

و"إجراءات بشأن الثقة الجسدية"، و"أوقفوا 
العنف"، و"التصفح الذيك"، بحيث يتمكن األعضاء 

من الشباب من املشاركة الفاعلة يف املوضوعات 
العاملية. 

قم بتطوير/اقرتاح مرشوع متحرك ملكتشفي املسار   -
مع منظامت أعضاء أخرى حول ا لعامل. وقد يكون 
برنامج تبادل بني القادة يف دول مختلفة يركز عىل 

اكتشاف التعليم غري الرسمي والقيادة والعمل 
املجتمعي. 

 

حالة دراسية: اإلقليم العريب

تدريب قادتك عىل التغيري االجتامعي

يف اإلقليم العريب، يف أكتوبر 2018، حرضت 44 مشاركة و7 موجهات من 
مرص واألردن والكويت ولبنان وفلسطني وعامن فعالية تدريب القائدات عىل 

أهداف التنمية املستدامة يف َعامن باألردن، وذلك لقيادة مرشوعات التغيري 
االجتامعي يف مجتمعاتهن. 

ونتيجة لذلك، قامت القائدات بتنفيذ أكرث من 65 مرشوع من املرشوعات 
الخاصة بأهداف التنمية املستدامة عىل مستوى اإلقليم العريب للجمعية 

العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.
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ما هو دور القائد خالل املسار؟ 

قد يكون القائد من النظراء، أو قائد أكرث خربة )وأيًضا أكرب 
سًنا(، أو قائد مؤقت قامت املجموعة بتعيينه ملرشوع 
أو نشاط محدد، أو قد يكون أي شخص له اختصاص 

ومسؤولية خاصة حسب السياق املحدد.

"عليك تدريبهم، والوثوق بهم، وتركهم ليتولوا القيادة!" 
—مرشدات املكسيك

القائد هو...

- املوجه
- امليرس
- املرشد
- الداعم

- املنصت
- املشارك يف املسؤولية

- املرن
- املثال

- القدوة
- املتعاون

- الذي ال تهمه السن
- املتفهم
- املشجع
- املتأمل

- املسرتخي

القائد/القائدة "األول بني النظراء":

لتعريف دور القائد بشكل أفضل، ميكن 
اعتباره األول بني النظراء، حيث تتساوى 

أصوات الجميع. يلعب القائد دور املنسق 
الذي يضمن وجود توازن جيد ومساحة آمنة 
وشمولية بني األعضاء حتى يشجعوا بعضهم 

اآلخر عىل االزدهار. 

قد نفرتض أن القادة يف هذه الفئة 
العمرية يعرفون أدوارهم وكيفية 

القيام بها. إال أن القائد يف هذه الفئة 
العمرية قد يواجه بعض التحديات 
يف حالة عدم االعتياد عىل مامرسة 

القيادة املشرتكة. 

قد تساعد اإلرشادات املوجودة يف 
برنامجك الوطني أعضائك عىل الفهم 

األفضل لقيمة أن تكون كل عملية 
بقيادة املتعلم، ويف الوقت ذاته 

دعمهم يف مسار القيادة الخاص بهم. 
إن االستثامر يف قادة املجموعات من 
خالل التدريب واألدوات املناسبة من 
شأنه خلق مساحة الزدهار الجمعية 

الخاصة بك.
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يستغل الكبار الشباب يف دعم 
مرشوعاتهم الخاصة ويتظاهرون أنها 

نتيجة إللهام الشباب.

يساعد الشباب يف تنفيذ مبادرات 
الكبار.

للشباب تأثري ضعيف أو ال تأثري عىل 
اإلطالق عىل أنشطتهم.

يتم تخصيص املهام للشباب ويتم 
إبالغهم بكيفية وسبب مشاركتهم يف 

أي مرشوع. 

يتخذ الكبار القرارات، ويتم استشارة 
الشباب وإبالغهم. 

مبادرة الكبار، قرارات مشرتكة. 

مبادرة الشباب وقيادتهم. 

مبادرة الشباب، ويتم اتخاذ القرارات 
باالشرتاك مع الكبار. 

1

2

3

4

5

6

7

8

التالعب

القرارات املشرتكة

الديكور

املشاركة لالستعراض

االستشارة

املشاركة الهادفة

املباردة املشرتكة

املشاركة الضعيفة
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م سلم املشاركة*
إىل أي مدى ينخرط أعضاؤك يف تصميم الربنامج؟

االنخراط هو مفتاح تكوين تجربة غري قابلة للنسيان 
لألعضاء يف جميع الفئات العمرية. لذلك، يكون من 
الرضوري منحهم فرص املشاركة النشطة يف تخطيط 

وتشغيل برامجهم الخاصة. 

أين تضع منظمتك عىل سلم املشاركة؟

يساعدك السلم إىل اليسار يف تحديد مستوى مشاركة 
مكتشفي املسار يف برنامجهم.

غري نشط: 1
غري فعال: 2، 3، 4

نشط: 5، 6
شغوف: 7، 8 إذا قمت بتغيري السياق، هل 

ستضعها يف نفس املكان؟ ملاذا؟ 
هل األمر متساوي مثالً عىل 

املستوى املحيل واملستوى 
الوطني؟

* املرجع: بترصف، هارت، ر. 
)1992(، "مشاركة األطفال من 

القبول الرمزي إىل املواطنة"، 
فلورنس: مركز بحوث يونيسيف 

www. :إينوسينتي كام يف
freechil.org/ladder.htm
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14-16 y.o. — 1.7%

14-16 y.o. — 1.7%

مكتشفو املسار ملرحلة البلوغ 
حـــــول العــــــــامل

يقوم هذا الفصل بشكل كامل عىل أساس تجربة الفتيات 
والشابات النشطات يف جمعياتهن والاليت استجنب لبحثنا 

من خالل اإلنرتنت. 

اآلن وقد قمنا بتغطية مبادئك وطرقك األساسية، هيا 
لنكتشف كيف يبدو املسار إىل مرحلة البلوغ اليوم يف 

املنظامت األعضاء املختلفة. سوف يقدم لك هذا القسم 
بعض الحقائق واألرقام واألفكار عام يحدث عندما ينخرط 

الشباب يف اإلرشاد أو الكشافة للفتيات عىل مستوى العامل. 

أعامر مكتشفي 
املسار حول 

العامل

من 14 إىل 16 عاًما - %1.7

من 16 إىل 30 عاًما - %0.9

من 16 إىل 22 عاًما - %2.6

من 17 إىل 18 عاًما - %2.6

من 14 إىل 18 عاًما - %48.3

من 16 - 20 عاًما - %12.9

من 14 إىل 30 عاًما - %3.4

من 14 إىل 25 عاًما - %3.4

من 18 إىل 25 عاًما - %3.4

من 18 إىل 30 عاًما - %5.2

من 16 - 25 عاًما - %7.8

من 16 إىل 18 عاًما - %1.7
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املجموعة العمرية

ترتاوح السن يف معظم املجموعات من 14 إىل 18 عاًما. 
هل فكرت ما إذا كان النطاق العمري يف منظمتك هو 

األكرث إفادة ألعضائك؟ 

ما رأيك يف الحاالت التالية؟

كيف تستطيع البنية التحتية التأثري عىل تنفيذ الربنامج 
الخاص بك؟ 

كيف يتم تنظيم املجموعات؟ 

تنظيم مكتشفي املسار

تنظيم ذايت - %31
مع قادة معينني - %64

االثنني مًعا - %5

كم مرة تلتقي املجموعات؟

من واقع اإلجابات عىل االستقصاء، نرى أن ملعظم 
املجموعات اجتامعات منتظمة. وكانت اإلجابة األكرث 

شيوًعا هي مرة واحدة يف األسبوع ملدة ساعتني، إال أن 
هناك مجموعات أخرى تجتمع مرة يف الشهر ملدة 6 

ساعات. املرونة هي املفتاح.

حالة دراسية: جنوب إفريقيا

"يضم فرعنا األكرب سًنا اآلن أشخاص ترتاوح أعامرهم من 18 إىل 30 عاًما. وقد 
كانت األعامر يف برنامجنا يف األساس ترتاوح من 14 إىل 23 عاًما للجوالة، ولكن 

يف عام 2016، أصبح فرع الجوالة من 14 إىل 18 عاًما، وأضفنا فرع آخر من 
18 إىل 30 عاًما. لقد غرينا نطاق السن، إال أننا مل نعمل عىل تغيري الهيكل 

اإلقليمي/الوطني. كان لدينا مستشارين للفرع اإلقليمي ومستشارين للفرع 
الوطني لجميع الفروع األخرى. 

لقد تصورنا أن تأسيس فرع مختلف بنفس البنية التحتية سينجح، عىل اعتبار 
أن لدينا تجربة مع أعضاء من كل املراحل العمرية. إال أننا أيقننا أنه سيكون 

من األفضل إعداد البنية التحتية لدعم تقديم هذا الربنامج والتعامل مع الفرع 
الجديد بنهج مخصص."

حالة دراسية: مرشدات اململكة املتحدة

"نعمل منذ وقٍت قريب عىل تنمية مجتمع ومجموعة من الفرص للشابات 
البالغات من العمر 18-30 عاًما يف اإلرشاد. 

وقد تم تصميم العرض الكامل عن طريق البالغات من العمر 18-30 عاًما 
ولهن، بطريقة تعاونية وترابطية، مبعنى أننا قد بدأنا يف تنفيذه من خالل 
منسقات شابات عىل مستوى الدولة، وسوف نستمر يف تطويره وتنميته. 

والفكرة هنا هي أن الشابات يستطعن تحديد األمور التي يرغنب القيام بها 
)باستخدام 7 مسارات كدليل عىل ما هو ممكن( والعمل مًعا لتحقيق ذلك."
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كيف يتم تنفيذ الطريقة التعليمية؟

هل كنت تعلم أن املنظامت املختلفة تسميها بطرق 
مختلفة وقد تقسمها إىل أجزاء مختلفة؟ إال أننا جميًعا 

نسعى الستخدام الطريقة التعليمية الخاصة باإلرشاد 
والكشافة ملساعدة أعضائنا بحيث يحصلوا عىل أفضل 

اآلراء. 

)The Guiding Spproach( نهج اإلرشاد
)إيرلندا، 7 مبادئ أساسية(

 )Scoutmetoden( الطريقة الكشفية
)السويد، 8 أجزاء(

 )skautská výchovná metoda( الطريقة التعليمية الكشفية
)جمهورية التشيك، 8 أجزاء(

) الطريقة التعليمية )
)تايوان(

)The Five Essentials( األساسيات الخمسة
)اململكة املتحدة، 5 أجزاء(

 )Metodo Educativo( الطريقة التعليمية
)إيطاليا(

تنمية املهارات الحياتية لتمكني استدامتهن يف الحركة 
 Develop life skills to empower for their(

)sustainability in the movement
)رسيالنكا(

)Clima Educativo( البيئة التعليمية
 )تشييل(

 مقرتحات لزيادة املشاركة 

التحيل باملرونة يف أنشطة وبرنامج االجتامعات.   -

االستمرار يف إرشاك الفتيات وذلك من خالل وضع   -
أهداف كبرية تتجاوز تجاربهن الشخصية مع 

اقرتابهن من مرحلة البلوغ. فهذا من شأنه ترغيبهن 
يف االستمرار يف مرحلة البلوغ والشباب. 

البدء بسؤالهم عام يرغبوا يف تحقيقه، خاصًة من   -
الكشافة أو اإلرشاد قبل الخروج التواصل مع 

اآلخرين. 

التحيل باملرونة ووضع أهداف محددة تتضمن   -
السفر. 

إتاحة حرية تجربة األمور الجديدة.   -

تنمية قدرات الفتيات من حيث الريادة والتمويل   -
الذايت.

تأمل طريقتك التعليمية 
وأجزائها. يف اعتقادك، هل 

تم تغطيتها بشكل جيد من 
خالل طريقة اإلرشاد والكشافة 

للفتيات الخاصة بالجمعية 
العاملية للمرشدات وفتيات 

الكشافة؟
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ما هي بؤرة الرتكيز التعليمي ملنظمتك؟

يف البحوث التي أجريناها، كانت اإلجابات الثالثة 
األعىل: 

النزاهة
العيش بأمانة من خالل نظام القيم الخاص بك، مع 

احرتام الذات وتقديرها، وتحمل املسؤولية فيام يخص 
تطورك وأفعالك. 

املواطنة
أعضاء املجتمع الفاعلون واملطلعون الذين يحرتمون 

اآلخرين ويقدرون التنوع ويساهمون يف إحداث الفرق 
اإليجايب يف العامل. 

القيم الروحية
االعرتاف باملعتقدات الشخصية وتنميتها واالعرتاف 

مبعتقدات اآلخرين واحرتامها.

أي بؤر الرتكيز أفضل متثيالً يف 
برنامج منظمتك؟ 

- هل تستطيع التفكري يف 
مثال ملموس عىل كيفية 

تحقيق ذلك؟ 

أي بؤر الرتكيز أقل متثيالً؟ 

- ما هي أكرب التحديات 
التي ستواجه تنفيذك لها يف 

برنامجك، وملاذا؟

كيف تقيّم منظمتك العالقة بني 
الربنامج وبؤرة الرتكيز ومدى 

تكرار هذا التقييم؟ 
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مهارات الخالء

أخرى

املهارات الحياتية واملالية

القيم الروحية

الرفاه الشخصية

أفضل املامرسات املقرتح ضمها إىل برنامجك 
التعليمي 

)لهذه الفئة العمرية(

نتائج االستقصاء: ما هي بؤر الرتكيز يف الربامج التعليمية 
التي تقدمها؟ 

الشعور باملواطنة العاملية 

والوعي الثقايف البيني

املواطنة الفاعلة، 
والقيادة، 

واملرشوعات املجتمعية والخدمية

الوعي البيئي

"تقديم خليط من األنشطة الصعبة للغاية، باإلضافة إىل ألعاب 
بسيطة جًدا ومرحة، باإلضافة إىل إعطاء املساحة حتى يكونوا عىل 

سجيتهن وليظهرن النضوج عند الرضورة." —مرشدات أسرتاليا 
)فيكتوريا(

"االستامع للفتيات وإعطائهن صوت وإلرشادهن فيام يخص اتخاذ 
القرارات والتعبري عن الرأي." —مرشدات اململكة املتحدة

"الطلب من الجوالة عقد اجتامع للفئة العمرية األصغر حتى يفكرون 
بطريقة أكرث عقالنية ومنطقية." —مرشدو ومرشدات النمسا

"تنظيم األنشطة مع الفروع األخرى." —جمعية املرشدات بالربتغال
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بعض أفكار االجتامعات املفضلة

األنشطة التقليدية التي تدعم طريقة اإلرشاد والكشافة 
للفتيات من جميع أنحاء العامل. 

"تم عقد جلسة طهي للمجموعة حيث تعلمن كيفية تحضري وجبات 
للغداء سهلة ورسيعة التعبئة ملساعدة إخوتهن وأخواتهن الصغار يف 

سن املدرسة. وبدالً من صناديق الغداء التي تجهزها املدارس، قام 
البعض بتجهيز هذه الوجبات وبيعها لجمع التربعات." —جمعية 

مرشدات كرييبايت

"قامت وحدتنا بإعداد تدوين صويت عن سلوكيات الفتيات تجاه الحياة 
وخاصًة تجاه الفقر، وذلك بعد إجراء مرشوع بحثي عن اإلناث عىل 

مستوى العامل." —مرشدات اململكة املتحدة

"يعجبنا التأكيد املتجدد عىل "اصنعيها بنفسك"؛ وتتضمن بناء قطع 
األثاث الذي يتم تركيبه ذاتيًّا، وتعلم كيفية استخدام معدات وأدوات 
الديكور مثل الشواكيش واملفكات واملناشري. وكان نشاط وحدة البناء 

العكيس مثرية لالهتامم." —مرشدات اململكة املتحدة

"عرض يف يوم – عرض ملجموعة يتم إنتاجه وأدائه يف يوم واحد." —
مرشدات اململكة املتحدة
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أمثلة عىل اتخاذ القرار

كيف يتم التخطيط لألنشطة؟ 

يقوم قادة املجموعة بالتخطيط لألنشطة وحدهم - %2.
تقوم الفتيات/الشابات بالتخطيط لألنشطة - %28

يقوم القادة والفتيات بالتخطيط لألنشطة بشكل تعاوين - %70.

كيف يتم إدارة األنشطة؟

يقوم قادة املجموعة بإدارة األنشطة وحدهم - %4.
تقوم الفتيات/الشابات بإدارة األنشطة - %25.

يقوم القادة والفتيات بإدارة األنشطة بشكل تعاوين. - %71.

تجوال فاترا هو فعالية تعليمية سنوية تقوم بتنظيمها جمعية الكشافة 
واإلرشاد البولندية للجوالة الذين يجتمعون مًعا للمشاركة بتجاربهم 
واالستمتاع بربنامج مشرتك، وتكوين الصداقات طويلة األجل، وتعلم 

املهارات، واالستامع باملغامرات والجو الرائع وذلك من خالل التنزه يف 
الخالء والتخييم والغناء حول نار املخيم وإجراء املناقشات الخاصة 

بالكشافة واملجتمعات والحياة من حولهم." —جمعية الكشافة 
واإلرشاد البولندية

"لدينا طريقة خاصة لهذه الفئة العمرية، وتسمى "الحارس". وهي 
طريقة تتيح للجوالة فرصة التفكري يف أنفسهم واتخاذ القرارات." —

مرشدو ومرشدات النمسا

"نعقد اجتامع وطني كل عام حيث يأيت الجوالة لطرح املوضوعات 
التي يرغبون يف مناقشتها. إنها فعالية دميقراطية، حيث نتعلم كيفية 

الحديث يف تجمعات وغريها من املهارات." —جمعية الشباب 
املسيحي وجمعية الشابات املسيحيات بالرنويج
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زيادة املشاركة

أمثلة عىل التخطيط 
التعاوين )عىل مستوى 

القاعدة(

يقول القادة من الشباب: 

ختطيط االجتماعات مع 
.الفتيات ... كمجلس

"يجب إعطاء الفتيات األسباب التي متكنهن من 

رؤية الصلة بني األنشطة املختلفة وفهم السبب 

فيام يقمن به. عىل سبيل املثال، نقوم بإعداد 

التقويم حول األشخاص، من الناحية العملية 

والجسدية والذاتية. 

كام نضم األنشطة الخدمية، وأنشطة الخالء، 

واإلرشاد العاملي، وغريها من األنشطة كل 

أسبوع." "يجب املحافظة عىل انخراط الفتيات، وذلك 

بضامن أن الربنامج ذو صلة، ويركز عىل األمور 

التي تهم الفتيات والتي تأيت منهن. الكثري من 

الفعاليات الشيقة التي تتم تكون إقليمية وعىل 

مستوى الدولة، وهي طريقة ممتازة لتحافظ 

عىل تحفزهن، خاصًة عندما يكن من الوحدات 

األصغر."

تفكر الفتيات يف أنشطة للمدة التالية. وتساعد 
القائدات الفتيات يف تعريف املطلوب 

لتحويل أفكارهن إىل أنشطة قابلة للتنفيذ. وتقوم 
واحدة من الفتيات بتدوين شروط الربنامج 

املتفق عليها. ختتار كل فتاة أحد األنشطة لتقوم 
بتخطيطه وتنفيذه بدعم من أعضاء الفريق 

.اآلخرين

"يف نهاية كل شهادة، تتبادل الفتيات 

املعلومات املستقاة فيام بينهن عن 

كيفية تخطيط أنشطتهن وإدارتها. 

تقدم الفتيات أيًضا مقرتحات عن كيفية 

تغيريها للمرات القادمة."  

بعقد اجتماعات للفئة 
العمرية األصغر، يتعلم 

اجلوالة التفكري مبنطقية أكثر 
.وبطريقة مهيكلة "أترك لهن التحكم الكامل 

يف برنامجهن دون محاولة 
السيطرة عليه كالكبار."

"بعد التخطيط مًعا، أقوم بتدوين خططنا/

تعليمتنا لكل أسبوع. وحتى يصبحن أكرث 

استقاللية تدريجيًّا، أقوم بوضع التعليامت 

واألجهزة يف غرفة الجوالة قبل وصولهن 

وأتركهن لتنفيذها بدوين يف نصف الساعة 

األوىل."

"تشجيع الفتيات عىل التقدم 

واملشاركة بتجاربهن املثمرة 

كقائدات." 
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So far, we have seen that it’s difficult 
to keep everything real in a guiding/
scouting setting. We try to meet the 
needs of our members who are on the 
Path to Adulthood and share wagggs 
values without compromising on our 
learning methods. 

In this chapter, we invite you to embark on 
a new journey to review your programme. 
Let us guide you through a process to 
assess and track your programme and, 
why not, restructure it where necessary.

- What does your Association 
offer to the Pathfinders? 
- What is the national programme 
framework for this category 
in your Association? 
- How are you using this 
programme framework locally?

WAYS TO REVIEW YOUR PROGRAMME
TOOLS, REFLECTIONS & TOP TIPS

طرق ملراجعة برنامجك
أدوات وتأمالت ونصائح هامة

حتى اآلن، اكتشفنا أنه من الصعب املحافظة عىل أن 
يكون كل يشء "حقيقي" فيام يخص اإلرشاد/الكشافة. 
فنحن نحاول االلتزام باحتياجات أعضائنا الذين ميرون 

باملسارات إىل مرحلة البلوغ ويف الوقت املشاركة يف 
قيم الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة دون 

التنازل عن طريقتنا التعليمية. 

يف هذا الفصل، ندعوك لبدء رحلة جديدة تراجع فيها 
برنامجك. سرنشدك من خالل عمليات لتقييم ومتابعة 

برنامجك، وإعادة هيكلته إذا لزم األمر. 

- ما الذي تقدمه منظمتك ملكتشفي املسار؟ 
- ما هو إطار الربنامج الوطني لهذه الفئة يف منظمتك؟ 

- كيف يتم استخدام إطار الربنامج عىل املستوى املحيل؟ 
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كيف يعمل برنامجك الحايل 
عىل تشجيع األعضاء لتنمية 

اهتامماتهم واملشاركة يف الفرص 
التي تكون جزء من عرض 

أوسع؟ 

هل منظمتك مفتوحة 
أمام األعضاء املحتملني غري 

املستعدين للقيام بالوعد بسبب 
معتقداتهم الدينية؟ 

- هل يكون بإمكانهم القيادة 
يف املنظمة أو حتى املشاركة؟

ملاذا يجب أن تراجع الربنامج الخاص بك؟ 

من املهم أن نقوم باملراجعة املنتظمة للربامج التعليمية 
التي نقدمها لكافة الفئات العمرية وذلك للتأكد من أنها 

تفي باالحتياجات املتنوعة بأعضائنا، وإنها جذابة لألعضاء 
الجدد يف هذه الفئة العمرية. 

قد تساعد مراجعة برامجنا يف الوصول إىل املجموعات 
املهمشة وذلك بضامن أن برامجنا يستطيع الجميع 

الوصول إليها. 

رمبا قد حان الوقت يك نطرح بعض األسئلة الهامة عن 
معنى أن تكون من فتيات الكشافة أو من املرشدات. عىل 

سبيل املثال، قد يختلف األعضاء يف هذه الفئة العمرية 
يف املعتقدات.

مع تغري احتياجات أعضائنا الحاليني واألعضاء املحتملني، 
يجب أن نفكر فيام إذا كنا نحتاج ملواءمة مامرساتنا 

الخاصة أيًضا.

حاول أن تفهم برنامجك الحايل: 

- هل يتضمن طريقتك التعليمية؟ 
- هل هو قائم عىل أهدافك؟ 

هل أنت مهتم باملزيد؟ ما تبقى من هذا القسم يعطيك 
صورة عن الوضع يف منظامتنا األعضاء.
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عندما تبدأ يف مراجعة برنامجك، عليك التفكري يف األمور 
التالية: 

من سيشارك يف هذه العملية؟  -
هل يسمح الربنامج لألعضاء من الشباب بالتعبري   -

عن احتياجاتهم؟ 
كيف ستستمر يف إدخال التغيري إىل برنامجك؟   -

عىل سبيل املثال، هل ستعيد تحديث الربنامج يف   -
ضوء االحتياجات التعليمية الجديدة؟ 

كيف تستطيع الربط املحيل بالوطني عند تحدي   -
برنامجك؟ ما هي املعلومات التي ستحتاجها عىل 

املستوى املحيل ملساعدتك يف تقييم برنامجك عىل 
املستوى املحيل؟ 

تركز هذه الحزمة من األدوات بشكل رئييس عىل 
مكتشفي املسار عىل املستوى الوطني. إال أنها تضم 

مراجع للمستوى املحيل من الكشافة واإلرشاد ألنه هذا 
املستوى هو حيث يستفيد األعضاء أكرث. 

انظر الفصل التايل ملعرفة املزيد عن التغيري عىل مستوى 
القاعدة. 

ما هي أهم الحلول للتحديات التي شاركت بها 
املنظامت األعضاء يف االستقصاء الخاص بنا؟

املرونة  .1
التخطيط املسبق  .2

التدريب  .3

نقرتح أن تفكر يف النقاط التالية حتى تتمكن من مراجعة 
برنامجك. دّون املالحظات الخاصة بك يف املسار إىل 

اليسار. 

إرشاك اآلخرين  .1
مراجعة املرحلة الحالية  .2

تحديد النتائج  .3
التنفيذ  .4

تقييم األثر  .5
التقييم  .6

نرش النتائج  .7

يف الصفحات التالية، سنستعرض مبزيد من اإلسهاب كيف 
نستطيع تقسيم هذه املحطات الرئيسية.

كيف تستطيع مراجعة برنامجك؟
7 خطوات
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1- إرشاك اآلخرين

من األشخاص الذين ترغب يف مشاركتهم يف هذه العملية؟ 

1. األشخاص املنخرطون بشكل مبارش يف الربنامج: 
- أعضاء من الفئة العمرية املسار إىل مرحلة البلوغ. 

- قادة بالغون يعملون مع هذه الفئة العمرية. 
2. أصحاب املصالح من مجتمعك األوسع: 

- املرشفون 
- أعضاء مجلس اإلدارة الوطني

- ميرسو الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. 
3. أصحاب مصالح خارجيون:

- املمولون
- صناع السياسات الوطنية

- خرباء التعليم

تكوين فريق التحدي هو نقطة البداية لهذه العملية! ويفضل أن يتمتع أعضاء 
الفريق بخليط من املهارات واملعرفة التي من شأنها املساعدة يف مختلف 
جوانب التحدي، حيث تتاح الفرصة لهم للمشاركة بإمكاناتهم مع أعضاء 

الفريق اآلخرين حتى يستطيعون تعلم أمور جديدة والتطور أيًضا. 

ملاذا عليك إرشاك الفئة العمرية يف تعديل برنامجهم؟

إن إرشاك الشباب يف عملية اتخاذ القرار ميكننا من اتخاذ قرارات مبنية عىل 
معرفتنا باحتياجات هؤالء الشباب، ويساهم يف بناء السعة الكلية للمنظمة، 

ويعزز التزام الشباب ويقدم صورة إيجابية. 

كيف ميكنك إرشاك الفئة العمرية عىل املستوى اإلقليمي والوطني؟ 

يستطيع أعضاؤك: 
- التعليق عىل السياسات والخطط الوطنية. 

- مراجعة أدوات التسويق وموارده. 
- اختبار أنشطة أو موارد جديدة للربنامج. 

- أن يكونوا جزء من مجموعات بؤرية. 
- املشاركة يف الحكايات الشخصية والرحالت والتجارب مع األعضاء األصغر سًنا.

باإلضافة إىل إرشاكهم يف اتخاذ القرارات عىل املستوى الوطني واإلقليمي، 
يستطيع األعضاء من الشباب أيًضا التأثري عىل برنامجهم عىل املستوى املحيل.

حالة دراسية: الرنويج

نقوم كل خمس سنوات بتغيري اسرتاتيجيتنا. وليك نقوم بذلك، نقوم بإطالق 
استقصاء. يف الوقت الحايل )عام 2019(، تنظر اسرتاتيجيتنا يف كيف تتصف 

بالشمولية وتقوم بإرشاك الجميع يف الكشافة، وتعد مراجعة الربنامج جزء من 
ذلك. 

ويتم دعوة الجوالة ليخربونا مبا يريدون القيام به يف "الجمعية الوطنية 
للجوالة" التي يحرضها حوايل 250 شخص. ويكون بإمكان كل جوال االشرتاك 

واقرتاح فكرة للمناقشة وتقديم األفكار أمام الجمعية. 

ويضمن مجلس اإلدارة الوطني أن تكون أصوات الجوالة مسموعة وأن يتخذ 
القرارات بناًء عىل أصوات الجوالة. وبذلك، يثق الجوالة يف املنظمة ويدعموها 

أكرث. 
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2- مراجعة مرحلتك الحالية 

ما الذي سيساعدك يف مراجعة برنامجك؟ 

تعد عملية جمع البيانات واألفكار والتأمالت جزء هام يف خطتنا ملساعدتك يف 
مراجعة برنامجك بناًء عىل وضعك الحايل. وهذا من شأنه مساعدتك يف اتخاذ 

القرار فيام يخص خطتك يف الخطوة التالية. 

ما الذي قد تريد اكتشافه؟ 

- كيفية عمل برنامجك يف الوقت الحايل. هذه نقطة بداية قوية بالنسبة لك 
لتحديد األمور التي تقوم بها بشكل جيد اآلن واألمور التي تحتاج لتحسينها 

وحتى تتمكن من متابعة وتقييم فاعلية تحديك. 
- ما هي نتائج التعلم الخاصة بربنامجك؟ هل هي معرفة بشكل جيد؟ 

- هل يفي الربنامج بالتوقعات الرضورية لجميع األعضاء؟ 

تقييم إىل أي يقوم األعضاء والقادة من الشباب يف الوقت الحايل بالتخطيط 
لالجتامعات أو إدارتها. 

- رأي أعضائك يف هذه الفئة العمرية يف برنامجهم. 
- األمور التي يستمتعون بها أو ال يستمتعون بها وكيف يريدون تغيريها. 

- رأي قادة هذه الفئة العمرية يف الربنامج. 
- فهمهم للفئة العمرية املسار إىل مرحلة البلوغ، ومدى فاعلية برنامجهم، 

واألمور التي يريدون املزيد من الدعم فيها. 

- تطويع األعضاء من مكتشفي املسار واالحتفاظ بهم. 
- ما هي األسباب التي قد تجعل أحد األشخاص ينضم إىل منظمتك )سواء 

كان بدون خلفية يف اإلرشاد أو الكشافة، أو كان عضًوا عائًدا(؟
- ما هي األسباب التي قد تؤدي باألعضاء إىل اختيار الرحيل عن املنظمة، 

سواء أثناء التحول من القسم السابق أو يف هذا القسم؟ 

- هل توجد حواجز لوجستية موجودة يف برنامجك؟
- وجود أعضاء من الشباب وأيًضا قادة. 

- إمكانية الوصول إىل األماكن حيث يتم تنفيذ الربنامج. 

تشجع األسئلة املفتوحة املستطلعني 
عىل إعطاء إجابة أوسع. تجنب 

األسئلة التي يكون الرد عليها بنعم/ال 
فقط. عىل سبيل املثال، بدالً من أن 
تسأل "هل أنت مستمتع بربنامجك 
الحايل؟" استخدم العبارة: "ما رأيك 
يف برنامجك الحايل؟" وذلك لتجنب 

تضليل املشاركني. 
 

ال تنس! عند جمع البيانات 
للمساعدة يف تحدي برنامجك، تذكر 

أن تراعي قوانني جمع البيانات يف 
بلدك. 
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كن مبدًعا، وارجع لحاالتنا الدراسية للحصول عىل أفكار 
عن بعض طرق جمع املعلومات التي قد تساعدك يف 

تحدي برنامجك بحيث يتناسب مع كافة أعضائك. 

توحيد أجزاء من عملية جمع البيانات بحيث تساعد يف 
إخراج بيانات يسهل عليك فرزها، كأن تعطي للمشاركني 

خيارات عن عدد مرات عقد اجتامعاتهم. 

تأكد من أن كل جزء يف بحثك مرتبط بأهدافك أو غاياتك،  
فإذا كان غري ذي صلة، ال يجب ضمه!

يجب أن تكون متسًقا طوال هذه العملية، فهذا يساعدك 
عند متابعة وتقييم تحديك. 

استغل البيانات املوجودة بالفعل لديك، مثل االشرتاكات 
السنوية، وحاول أال تزيد من أعباء العمل إذا كنت متلك 

بعض املعلومات املسجلة بالفعل يف مكان آخر. 

تذكر:
لقد قمنا بالفعل بالكثري من األبحاث لك وهي موجودة 

هنا يف هذه الحزمة من األدوات! 

عىل سبيل املثال، تصدر يوناك 
– الكشافة التشيكية مجموعة 

من البيانات املفتوحة بدون ذكر 
املصدر عن العضوية، باستخدام 
نظام املعلومات اإلدارية الخاص 

بها.؟

انظر اإلصدار لتايل للمزيد من 
https://www. :املعلومات
cedefop.europa.eu/en/

publications-and-resources/
publications/2218

انظر صفحة 55 لرتى منوذجنا 
املقرتح لورش العمل الخاصة 

باملراجعة. 

قم بزيارة االجتامعات املحلية لرتى 
بالضبط كيفية سري الربنامج.

كيف تستطيع جمع هذه املعلومات؟ 

انظر الصفحات 14-21 من "حزمة أدوات دمج منظور النوع االجتامعي والتنوع" للمزيد من املعلومات عن 
https://www.wagggs.org/documents/2675/GD_Toolkit-August2018-FINAL. :جمع البيانات

pdf

كيف تستطيع عملية جمع البيانات مساعدتك يف الوصول للمجموعات املختلفة؟ راجع الحالة الدراسية يف 
الصفحة التالية.

البيانات الكمية

التعداد

البيانات اإلدارية

دراسات استقصائية عىل عينة

بيانات مكانية 

دراسات التتبع

تقاس بالضبط

يتم التعبري عنها باستخدام األرقام

ليس هناك مشاركة باآلراء من خالل 

هذه البيانات

يسهل تحليل االتجاهات واألمناط

البيانات النوعية

التقييم الذايت

الدراسات االستقصائية

املقابالت الشخصية

املجموعات البؤرية

املالحظات

عن آراء األشخاص أو 

قيمهم أو تجاربهم

تقدم رؤية أكرب ألفكار 
األشخاص

قد تستغرق وقت أكرث يف 
الجمع والتحليل

تقدم التفسريات وليس 

فقط النتائج
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حالة دراسية: مرشدات اململكة املتحدة 

كجزء من رشاكة يو يب إس/الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة، 

برتكيز عىل التنوع والشمولية والقيادة، وصلت مرشدات اململكة املتحدة 

إىل املجموعات املهمشة من خالل: 

التحليل الدقيق لعضويات املرشدات وقارنتها بالبيانات الوطنية   -

)مثل بيانات التعداد ومؤرش الحرمان املتعدد(. وقد ساعد ذلك 

يف تطوير أدوات جديدة خاصة بالبيانات ملساعدة العامالت 

واملتطوعات عىل فهم الدميوغرافيات املحلية والتفكري أكرث يف 

إرشاك املناطق املحرومة أو املجتمعات ضعيفة التمثيل. 

عقد صالت قوية يف بعض هذه املجتمعات ضعيفة التمثيل؛   -

املجتمعات املتحدثة باللغة الويلزية، وأيًضا املجتمعات املسلمة، 

وذلك من خالل حضور الفعاليات التي استضافها املجلس اإلسالمي 

يف بريطانيا وبالعمل يف مجاالت محددة باململكة املتحدة حيث 

التواصل أقل من املتوسط. 

وقد مكن التمويل املرشدات من إظهار القيمة التي يستطيع   -

التحليل الجيد للبيانات إضافتها باملساعدة يف تطوير خط أساس 

حول مدى وصولهن إىل املناطق املحرومة، وأيًضا أدوات ملساعدة 

العامالت واملتطوعات يف التوصل إىل فهم أفضل للدميغرافيات 

املحلية. وقد تم إدخال البيانات واملعلومات الجديدة يف مرحلة 

التشخيص الخاصة باالسرتاتيجية الجديدة للجمعيات الخريية لعام 

2020 وما بعده، ويف الوقت ذاته دعم مراجعة املنح للمجموعات 

الجديدة يف املناطق املحرومة. 

قامت املرشدات أيًضا بدعم تطوير عملية الحصول عىل الصور   -

لضامن نطاق واسع من الصور التي متثل الفتيات/املتطوعات من 

ذوات الخلفيات والظروف املتنوعة يف بنك الصور الجديد الخاص 

بهن. باإلضافة إىل ذلك، زادت تغطية حمالت التطويع الوطنية 

الخاصة بهن )بهدف ضم املناطق املحرومة( وقد تم التخطيط 

لهذه الحمالت بحيث تكون أكرث متثيالً لهذه املجتمعات.

تم مواءمة هذه األسئلة من 
"حزمة أدوات دمج منظور النوع 

االجتامعي والتنوع".

اقرأ املزيد عن حزمة األدوات 
الخاصة بنا "مستعدة للتعلم، 

https://www. :"مستعدة للقيادة
wagggs.org/en/resources/

/prepared-learn-prepared-lead

هل برنامجك مفتوح للتعليم 
بقيادة املتعلم؟ كيف تستطيع 

استخدام طريقة املرشدات 
وفتيات الكشافة بفاعلية بحيث 

يتوىل األعضاء الشباب قيادة 
العملية التعليمية؟

كيف تتاح لهم الفرص لتنمية 
مهارات املهمة ذات الصلة بهذا 
الربنامج )االتصاالت، والتعاون، 

واإلبداع، والشخصية، واملواطنة، 
وااللتزام(؟

هل برنامجك حقيقي؟ 

ذو صلة/شيق/ميكن الوصول إليه/بقيادة املتعلم.

كيف يساعد برنامجك يف تطويع األعضاء واالحتفاظ بهم؟ 

عندما تنظر إىل برنامجك، فكر يف كيفية ضم أعضاء جدد يف القسم ويف الوقت 
ذاته االحتفاظ باألعضاء الحاليني. يكون من الرضوري أيًضا جذب نطاق واسع 

من األعضاء من الشباب بناًء عىل احتياجاتهم. 

هل نشمل كافة الشباب؟ 
هل لدينا سياسة شاملة لألعضاء القادمني من مجموعات مهمشة؟ 

من ينضم إلينا؟ 
هل يحتاج األشخاص ملهارات أو قدرات أو موارد محددة ليصبحوا مشاركني 
أو قادة؟ هل ميكنهم اكتسابها عند االنضامم؟ هل يستطيعون اكتساب هذه 

املهارات واملوارد بعد انضاممهم؟ وكيف يتم توصيل ذلك؟ هل سيتمكن 
األعضاء الجدد من املشاركة يف أنشطة مع أعضاء من نفس السن؟ 

من يبقى؟ 
هل يحصل الشباب عىل فرص من خالل الربنامج لتنمية املهارات الخاصة 

بحياتهم التطوعية؟

من يغادر؟ 
هل تحتفظ بإحصائيات خاصة مبعدل املغادرة وأسبابها عىل مستوى كل نوع 

من الجنسني داخل كل فئة عمرية؟ 
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3- تحديد النتائج

ماذا تريد أن تكون نتائج مراجعة برنامجك؟ 

استخدم ذهنك املبدع وتخيل التغيري بعد 6 شهور/عام/عامني. كيف سيبدو 
ذلك؟ 

ما هي تحدياتك؟ 

أنت اآلن تعلم موقفك جيًدا، لذا حان الوقت لتحديد التحديات التي تواجهك، 
وتحديد تلك التي تريد التصدي لها وكيفية القيام بذلك.

تتضمن بعض التحديات املذكورة يف بحثنا: 
التنوع يف احتياجات واهتاممات الشباب.  -

محاولة اإلبقاء عىل األنشطة جديدة وجذابة.   -
اختالف مستويات املعرفة الخاصة باإلرشاد يف األعضاء الشباب.   -

صعوبة تشجيع الشباب عىل القيام بدور فاعل يف تخطيط األنشطة   -
وإدارتها. 

توافر القادة.   -
الجداول املشغولة وغري القابلة للتوقع لألعضاء الشباب.   -

نقرتح أن تفكر مع أصحاب املصالح التابعني لك وأن تبحث يف البيانات التي 
قمت بجمعها لضامن حصول الجميع عىل الفرصة لسامع مخاوفهم، وحتى 

تستطيع ضم هذه األفكار يف برنامجك.

ما الذي تريد إنجازه؟ 

بعد التفكري يف كل هذه املعلومات، ينبغي أن تبدأ يف إعداد خطة عمل. للقيام 
بذلك، قد تقوم بعقد “ورشة عمل للمراجعة” لجميع أصحاب املصالح التابعني 

لك، حيث تقوم بإعداد خطة العمل الخاصة بك وتبدأ يف تنفيذها. فيام ييل 
منوذج محتمل لورشة العمل. 

حالة دراسية: رشاكة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 
)UPS(  الكشافة/يو يب إس

فيام ييل عرض لحالتني دراسيتني من منظامت شاركت يف رشاكة الجمعية 
العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة/يو يب إس، برتكيز عىل التنوع 

والشمولية وتنمية القيادة.

شاركت الجمعية النيجريية للمرشدات يف:
فتح وحدات يف املجتمعات الريفية التي يصعب الوصول إليها، ويف   -
املستوطنات طويلة األجل لالجئني، وبني الفتيات من ذوات اإلعاقة 

السمعية والتخاطبية والبرصية. 
إرشاك وكالة تعليم الكبار والتعليم غري الرسمي لتقديم فصول   -

تعليم الحساب والقراءة والكتابة للنساء الاليت يتم تدريبهن بعد 
ذلك ليصبحن مرشدات قائدات ويفتحن وحدات جديدة يف 

مجتمعاتهن. 

شاركت مرشدات املكسيك يف: 
بدء مناذج مختلفة للوصول للفتيات وتقدميهن لإلرشاد )مرشدات   -

أثناء فرتة الصيف(. 
بوصفها جمعية موجودة يف املجتمع، قامت املرشدات بفتح   -
وحدات جديدة يف مساحات مختلفة )يف مدرسة( ويف أجزاء 

مختلفة من الدولة بال تاريخ يف اإلرشاد. 
إرشاك قطاعات مختلفة من التعداد وذلك بفتح وحدات يف   -

املالجئ. 
تقديم تدريب التنوع والشمولية لعدد 32 مشاركة من مجلس   -
مرشدات املكسيك، واإلدارة العليا، وعدد من املتطوعات. وقد 
شارك يف ورش العمل متحدثني خرباء يف موضوعات الجنسانية 

والثقافة البينية، باإلضافة إىل عقد مناقشة مع مرشدة بدأت 
يف اإلرشاد أثناء إلقامتها يف امللجأ ومع أمم لطفل مريض بداء 

االستسقاء. 
تطوير "القواعد اإلرشادية للتنوع والشمولية" وأيًضا دليل   -

للمتطوعات الجديدات. 
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النشاط

القواعد اإلرشادية للمجموعة

فهم الوضع الحايل

تقييم الوضع الحايل

تحديد األهداف والغايات

طلب اتخاذ إجراء

الرشح

للمساعدة يف خلق شعور تعاوين بني أعضاء فريق التحدي، اطلب منهم أن يتوصلوا إىل قواعد إرشادية يتفقون عىل االلتزام بها كأفراد وكمجموعة. 

ابدأ بالرشح لجميع أعضاء فريق التحدي بحيث يكون الجميع متفقني عىل الهدف: 
- ارشح للمجموعة طريقتك التعليمية وبؤرة تركيزك. 

- قبل أن تقرر مراجعة برنامجك، نأمل أن تكون قد فكرت يف شكل برنامجك اآلن من الناحية العملية. شارك املجموعة يف أفكارك واطلب منهم إضافة أفكار 
أخرى. 

اقسم فريق التحدي إىل مجموعات أصغر إللقاء نظرة عىل البيانات التي تم جمعها من الخطوة )2(. يجب أن تكون هذه املجموعات حسب ما يؤثر عىل 
برنامجك، عىل سبيل املثال: 

املحتوى
ما مدى جودة تطبيق الطريقة 

التعليمية؟ 
إىل أي مدى هي “حقيقية”؟ 

العضوية
ما اإلحصائيات الخاصة بهذه الفئة 

العمرية؟ 

إمكانية الوصول
متى وأين تعقد االجتامعات؟

صفات الفئة العمرية
ما هي أكرب التحديات التي تواجه 

أعضاء املسار إىل مرحلة البلوغ؟ 

مع اجتامع فريق التحدي، يحني وقت التخطيط لهذا التحدي. فكر بذكاء )SMART( .. وأكرث ذكاًء )SMARTER( بحيث تكون خطتك: 

محددة
ما الذي نريد إنجازه؟ 

ما أهمية هذا التحدي؟
من املشرتكني؟ 

أين موقعه؟ 
ما هي املوارد املتاحة أو الحدود 

املوضوعة؟ 

قابلة للقياس
كيف سنعلم عندما يتم إنجاز 

التحدي؟ 

قابلة للتحقيق
كيف نستطيع إنجاز التحدي؟

إىل أي مدى يكون هذا التحدي 
واقعي؟ 

ذات صلة
هل يبدو هذا األمر جدير باالهتامم؟ 

هل الوقت مناسب؟ 
هل يتامىش ذلك مع جهودنا/

احتياجاتنا األخرى؟ 
هل نحن األشخاص املناسبون لتحدي 

الربنامج؟ 
هل هو قابل للتطبيق يف البيئة 
االجتامعية االقتصادية الحالية؟ 

محددة بفرتة زمنية
ما هو موعدنا النهايئ؟ 
ما هو خطنا الزمني؟ 

مقّيْمة
كيف سرتاقب التحدي؟ 

مراجعة
ما هي النهج املختلفة التي تستطيع 

تجربتها عندما ال يسري التحدي 
حسب الخطة؟ 

عندما تنتهي من تحديد أهدافك وغاياتك، فكر يف اإلجراءات التي ستقوم بها لتحقيقها. 

بعد ذلك، يحني وقت إعداد خطة العمل ملا ستقوم به للتحدي الناجح لربنامجك. 

انظر الصفحة 51 من حزمة “إجراءات بشأن الثقة الجسدية )لألعامر من 11 
https://free-being- !إىل 25 عاًما(” لتحصل عىل منوذج لخطة عمل مفيدة

me.com/wp/wp-content/media/AoBC_11-25.pdf

وتكون بعض هذه التحديات مشرتكة عىل مستوى جميع األقسام واملنظامت 
األعضاء، لذلك توجد بالفعل توجيهات خاصة بالجمعية العاملية للمرشدات 

وفتيات الكشافة ملساعدتك! ابحث يف مركز املوارد هنا:
/https://www.wagggs.org/en/resources 
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فيام ييل مجموعة من األهداف والغايات واإلجراءات، عىل سبيل املثال، عىل 
أساس اإلجابات التي حصلنا عليها من املنظامت األعضاء. 

األهداف: ما هي اآلثار املرجوة؟ فكر يف رسالتك ورؤيتك. 
الغايات: ما هي النتائج املرجوة؟ 

اإلجراءات: ماذا ستفعل لتحقيق أهدافك وغاياتك؟ 

األهداف

أن يشعر األعضاء الشباب أن 
أصواتهم مسموعة، مع إعطائهم 

فرص لتنمية أحدث املهارات. 

تطويع املزيد من االشباب.

الغايات

عكس احتياجات أعضائنا يف االتجاهات التي نتبعها 
كمنظمة. 

تعزيز نهج قيادة املتعلم الخاص بنا. 

دعم األعضاء الشباب يف تنمية املهارات املستقبلية 
كاالتصاالت واتخاذ القرارات.

توفري بيئة آمنة وشمولية لجميع األعضاء ليشعروا 
بالرتحيب. 

 
املزيد من الفهم للمسار الخاص بهذه الفئة العمرية. 

أن نجعل جمعيتنا أكرث ظهوًرا. 

اإلجراءات

خلق أدوار وأماكن لألعضاء الشباب لينضموا إىل اللجان ومجالس اإلدارات. 

استضافة املجموعات البؤرية لجمع آراء الشباب. 

تقديم الدورات التدريبية الخاصة مبهارات البالغني، خاصًة للفئة العمرية. 

املبادرة بالتغيري الذي يأيت من االحتياجات التي عرب عنها الشباب، وإبالغهم بهذا التغيري. 

البحث يف كيفية تطبيق الطريقة التعليمية يف الربنامج يف الوقت الحايل وإلقاء الضوء عىل 
املجاالت القابلة للتحسن )اتبع الخطوات السبعة يف هذه الحزمة من األدوات(.

تحديد برامج الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة التي ميكن تقدميها خارجيًّا للجمهور 
األوسع. 

دعوة أشخاص من ذوي الخربة يف االتصاالت ووضع خطة للرتويج لجمعيتك. 

سؤال األشخاص الذين يرتكون املنظمة عن السبب يف ذلك، وجمع وتحليل البيانات بطريقة 
منظمة. 

سؤال األشخاص الذين انضموا للمنظمة عن السبب يف ذلك، وجمع وتحليل البيانات بطريقة 
منظمة.  
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حالة دراسية: الجمعية اإليطالية للمرشدات 
وفتيات الكشافة

احتفاالً مبئوية جزيرة براونيس، يجتمع 35 ألف شخص 
ليعيشوا تجربة الجوالة. وقد اجتمع حوايل 90% من 

الجوالة مًعا. من هذه الفعالية، تم تشكيل وفد ممثل 
باالنتخاب. وقد أجرت كل مجموعة االنتخابات الخاصة 

بها بطريقتها الدميقراطية. وأطلق عىل الوفد األخري 
"مجلس الشجعان". 

بعد حضور دورتني تدريبيتني مختلفتني، قام الجوالة 
بكتابة ثالث خطابات مختلفة: 

1. ما الذي أريد أن أقوله لنفيس
2. ما الذي أريد أن أقوله ملجتمعي

3. ما الذي أريد أن أقوله ألقاريب

بعد ذلك، تم مشاركة هذه الخطابات مع قادة الفعالية 
الذين قرأوها كلها، ومنها ظهرت املوضوعات العاجلة 

التالية: 
- الهجرة
- البيئة
- العمل

- النوع االجتامعي والتنوع

4- التنفيذ

كافة البيانات والتأمالت واملعلومات ستساعدك يف تحديد التغيري وإحداثه. 

كيف نستمر يف ربط عرضنا بالطريقة التعليمية؟ 

النهج التشاريك ونهج األقران
)التعلم يف مجموعات صغرية؛ التعلم بالفعل(

- استخدام االستقصاءات ملعرفة ما يريده األعضاء. 
- تشجيع األعضاء عىل التوصل إىل قواعد إرشادية الخاصة مبجموعتهم. 

- التقليل التدريجي النخراط القادة. 
- خلط الفئات العمرية يف بعض األحيان للسامح لألعضاء األصغر سًنا 

بالتعلم من األعضاء األكرب. 

الدعم )التواصل مع عاملي؛ مساري، رسعتي(
- تعليم أحدث املهارات ذات الصلة.

- تقديم التوجيه لألعضاء. 
- إتاحة فرص الرعاية والتمويل للجميع. 

فرص التدريب والتطوير
)مساري، رسعتي؛ التعلم بالفعل(

- الرتكيز عىل التطوير الذايت. 
- ربط أنشطة الجوالة للسامح لهم بتنمية اهتامماتهم، مثل تشجيعهم 

عىل الحصول عىل ترصيح تخييم أو شهادة تأهيل يف التسلق، أو رمبا دورة 
تدريبية يف تقديم الطعام. 

- مساعدة األعضاء املهتمني ليصبحوا قادة لفئات عمرية أخرى. 
- الرتويج الجوانب الرئيسية لالحتامالت املتاحة من خالل اإلرشاد 

والكشافة؛ مثل القيادة، والتدريب، والتسويق واالتصاالت، والتمويل، 
وجمع التربعات، إلخ. 

 
التواصل )التواصل مع عاملي، التواصل مع اآلخرين(

- توحيد أعضاء الفئة العمرية مًعا عىل املستوى املحيل والوطني والدويل. 
- عرض تكوين مجموعات بالجامعات لألعضاء الذين ينتقلون إىل أماكن 
أخرى أو الذين ال ميلكون الوقت الكايف ولكنهم يرغبون يف االستمرار يف 

املشاركة. 
- التيسري لألفراد الذين ال يستطيعون أن يكونوا جزء من مجموعة بحيث 

يرغبوا يف االنضامم كأعضاء فاعلني. 

ما هي التغريات التي ستقوم بها اآلن بناًء عىل هذه املعلومات؟ 

عند تنفيذ خطتك، ال تنس أن تعمل عن كثب عىل املستوى املحيل الذي يتم 
تقديم الربنامج فيه. سيساعدك الفصل التايل يف القيام بذلك. 

بناًء عىل املعلومات التي جمعناها من خالل بحثنا مع املنظامت األعضاء، فيام 
ييل مثال عىل كيف تستطيع استخدام بياناتك. 
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فكر يف اسرتاتيجية تواصل تسمح لك 
بإبالغ أعضائك بالتحديات والتغريات 

يف برنامجك الوطني. 

اكتشف إذا كان من السهل التواصل 
مع األعضاء فيام يخص اإلجراءات 

التي تم اختيارها إذا كانوا مشرتكني 
يف الخطوات السابقة.

فكر يف كيف تستطيع مساعدة 
املستوى املحيل يف تنفيذ اإلجراءات. 

استخدم البيانات التي تم جمعها 
للقيام بذلك.

التدريب جزء هام من التنفيذ، وقد 
يتم التدريب عىل مستوى وطني أو 
مستوى محيل حسب نظام املنظمة 

الخاصة بك. انظر الصفحة 55 
للمزيد من النصائح عن التدريب.

يف عاملنا دائم التغري، نصادف 
باستمرار اهتاممات جديدة 

)مثل الفردية املتطرفة، القومية، 
الهجرة الجامعية، وغريها(. 

كيف تنخرط الفتيات بنشاط يف 
هذه االهتاممات الجديدة؟ 

هل ستقوم بتحديث برنامجك 
بناًء عىل مثل هذه التغريات؟ 

كيف نستطيع توفري ذلك لهم؟ 

من خالل املرونة: 
مساحة لالسرتخاء أثناء موسم االمتحانات.   -

حاول تخطيط معظم األنشطة يف الفصل الدرايس األول وأثناء العطالت   -
املدرسية. 

توقيت االجتامعات ووتريتها كخيار للوحدات املحلية – املزيد من   -
األنشطة يف عطالت نهاية األسبوع مقابل عدد أقل من األنشطة خالل 

عطالت نهاية األسبوع. 
املساعدة يف النقل بالتواصل مع املنظامت الرشكاء.   -

يتوىل القادة مسؤولية املزيد من التنظيم وإدارة الجلسات أثناء الفرتات   -
الدراسية املزدحمة. 

التعاون بقدر اإلمكان مع املدارس والرياضات وأولياء األمور واألنشطة   -
األخرى.

إضافة مجموعات مؤقتة للمرشوعات، بحيث يستطيع البعض االسرتخاء   -
يف حني يتوىل آخرون القيادة، والعكس صحيح.

إتاحة االستقرار – ضامن وعي األعضاء الشباب بالربنامج وعقد اجتامعات   -
منظمة. 

من خالل استخدام اسرتاتيجيات التواصل الفعالة: 
وسائل التواصل االجتامعي.  -

مجلة مخصصة لهذه الفئة العمرية.  -

5- تقييم األثر 

أثناء تحدي الربنامج وبعده، يصبح من املهم أن تراعي تركيزك من خالل: 
متابعة وتقييم كيف تغري برنامجك.   -

فهم أسباب هذا التغيري.   -
تفسري التغريات.   -

ملاذا عليك أن تراقب التغريات يف برنامجك وأن تقيمها؟ 
 

الرصد

للتأكد أنك متيش يف خطى سليمة 
نحو تحقيق أهدافك وغاياتك. 

لرتى التقدم الذي أحرزته حتى 
الوقت الحارض. 

لتحديث معلومات أصحاب املصالح 
عن كيفية سري التحدي. 

التقييم

حتى تكتشف ما إذا كنت قد 
حققت الهدف من التحدي. 

إلبالغ أصحاب املصالح بنتائج 
التحدي. 

للمساعدة يف املرشوعات املستقبلية 
)مالحظة النجاحات واإلخفاقات(.
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تذكر، مهام كانت الطريقة التي 
تختارها ملتابعة شعور أصحاب 

املصالح فيام يخص التحدي، يجب 
أن تتسم باالتساق. 

فعىل سبيل املثال، إذا قررت 
استخدام االستقصاءات، يجب أن 
تستخدم دامئًا املقياس ذاته. وإذا 

استخدمت وسية املكاملات من خالل 
اإلنرتنت، يجب أن تسأل األسئلة 

ذاتها. وإذا استخدمت ميزان الحرارة، 
يجب أن تستخدم مخطط األلوان 

ذاته.

كيف تستطيع رصد التحدي الخاص بربنامجك؟ 

يكون الرجوع إىل أهدافك وغاياتك مهم هنا، إال أنه يف بعض األوقات، يكون 
من األسهل أن ترى قامئة باألشياء التي يجب إكاملها حتى تنجح يف جهودك. 
وقد قمنا بإعداد قامئة املراجعة البسيطة التالية، وتتضمن أمثلة عىل األمور 

التي قد ترغب يف تغيريها يف برنامجك بناًء عىل بحثنا مع املنظامت األعضاء. 

وحتى تكون عىل دراية مبا حققته من أمور، يجب أن تكون عىل اتصال مستمر 
بأصحاب املصالح، وقد يكون ذلك من خالل الطرق املقرتحة يف الخطوة 

)2(، أو من خالل زيارات غري رسمية أو اجتامعات للوحدة أو رمبا من خالل 
املجموعات النقاشية عرب وسائل التواصل االجتامعي. تذكر دامئًا أن آلرائهم 

مهمة ألن كل ما نقوم به هو ألعضائنا!

قد ترغب أيًضا يف رصد كيفية شعور أصحاب املصالح )ومن ضمنهم فريق 
التحدي الخاص بك( بالنسبة للتقدم املحرز يف التحدي والحصول عىل 

معلومات راجعة منهم ملساعدتك عىل امليض لألمام. فيام ييل بعض األفكار عن 
كيفية الرشوع يف ذلك:

االستقصاءات: تستطيع إرسال استقصاءات دورية بها أسئلة تطلب من 
املشاركني تقييم مدى شعورهم بنجاح العمل الحايل وكذلك األهداف والغايات 

الكلية وذلك مبقياس من 1 إىل 5. 

املكاملات من خالل اإلنرتنت: تستطيع إجراء مكاملات للمجموعة ملناقشة 
التقدم الذي تم يف التحدي. 

ميزان الحرارة: إذا كان بإمكانك عقد اجتامعات شخصية منتظمة خالل 
التحدي، سيكون ذلك من األدوات املفيدة ألصحاب املصالح لتحديد كيفية 

شعورهم باألقسام املختلفة للتحدي، فيمكن مثالً استخدام نقطة واحدة ملونة 
لكل هدف، ونقطة واحدة ملونة لكل جزء حايل يف التحدي )جمع البيانات، 

عىل سبيل املثال(. 

مؤرشات إنجاز األهداف/الغاياتنعم؟

هل يشعر كل عضو من األعضاء الشباب بأنه ساهم يف 
تصميم االجتامعات؟ 

هل تم خلق مساحة عىل املستوى املحيل حيث يستطيع 
الشباب املشاركة بأفكارهم يف أدوار خاصة باتخاذ القرار؟ 

هل يشعر كل عضو من األعضاء الشباب بأنه يحرز 
التقدم خالل الوقت الذي يقضيه يف القسم؟ 

هل يشعر كل عضو من األعضاء الشباب بأنه جزء يف عامل 
االحتامالت؟ 

هل يشعر القادة بأنهم يستطيعون فهم والتواصل مع 
األعضاء الشباب الذين يعملون معهم؟ 

هل يشعر األعضاء الشباب بأن لديهم خيار يف املشاركة يف 
األنشطة التي يختاروها بالرسعة التي تناسبهم؟ 

هل يشكل األعضاء الشباب جزء رئييس يف منتديات اتخاذ 
القرار اإلقليمية/الوطنية؟ 

هل هناك دورات تدريبية ناجحة متاحة ذات صلة بهذه 
الفئة العمرية؟ )للقادة وأيًضا األعضاء الشباب الذي 

يعملون عىل تطوير مهاراتهم(. 

49



6-التقييم

يف نهاية عملية املراجعة، يكون من املفيد جمع أصحاب املصالح واألشخاص 
الذين عملوا يف هذه العملية مًعا من خالل ورشة عمل تقوم من خاللها 
بالتقييم املبديئ. ويكون بإمكانك اختيار شكل هذا االجتامع، وما إذا كان 

شخيص أو من خالل اإلنرتنت، ومدته، واملدعوين فيه. فيام ييل بعض األفكار 
التي ميكنك ضمها: 

ويكون من البديهي البدء باألسئلة التالية: 
- هل حققنا أهدافنا وغايتنا؟ 

- ارجع إىل األهداف والغايات واإلجراءات واملسارات األصلية املطلوب 
تغيريها لرتى ما إذا كنت قد حققت ما رشعت فيه بالطريقة التي 

خططت لها. 
- ما الذي تغرّي يف الطريق؟ 

- إىل أي مدى نجح التحدي فعالً يف مواءمة برنامجك؟
- سيساعدك املزيد من البحث مع األعضاء يف تقدير ذلك )ويفضل قبل 

عقد ورشة العمل حتى تستطيع مناقشة هذا السؤال من خالل الفعالية(. 

تعلم من العملية!

بإمكانك التعلم املبارش من هذه العملية التي قمت بها يف حد ذاتها، وليس 
فقط من نتائجها. عليك التفكري يف: 

- أي أجزاء التحدي تم بسالسة. 
- أي األجزاء كان األكرث صعوبة. 

- هل هناك أجزاء ميكنك تجنبها يف املرشوعات املستقبلية؟ 

فيام ييل هدف رماية، وميثل كل لون سؤال مختلف يجب التفكري فيه عند 
تقييم التحدي:

األبيض: ما هي أجزاء علية التحدي التي لن تكررها يف املرشوعات املستقبلية؟ 
األزرق املخرض: أي أجزاء التحدي كان األكرث صعوبة؟ 

املرجان: أي أجزاء التحدي تم بسالسة؟ 
األصفر: ما الذي استمتعت به يف عملية التحدي؟ 

األزرق: هل تشعر بصفة عامة أن التحدي حقق املرجو منه؟
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تأمل عملية التعلم

ينبغي إتاحة الفرصة للمشرتكني يف عملية التحدي للتقييم الذايت ملساهمتهم 
وتطويرهم. ويتصل ذلك مبارشًة بفاعلية التحدي الخاص بك وذلك ألنه من 

املرجو أن تكون قد أرشكت األعضاء الشباب الذين اكتسبوا مهارات ورؤى 
جديدة خاصة مبنظمتك كنتيجة لهذه العملية. لذلك، ستساعدك معرفة كيفية 
تطورهم يف رؤية الطريقة التعليمية بشكل عميل يف التحدي وتشجيعك عىل 

االستمرار يف توظيف األعضاء الشباب يف املبادرات الوطنية املستقبلية. 

باستخدام النموذج التايل، اطلب من املشاركني وضع صورة أو رسم ألنفسهم يف 
منتصف النجمة، عند كل نقطة، اإلجابة عىل األسئلة التالية: 
- كيف وجدت العمل كجزء من الفريق أثناء التحدي؟ 

- ما الذي وجدته أكرث صعوبة أثناء هذه العملية؟ )مساري، رسعتي(
- ما الذي تعلمته نتيجة لالشرتاك يف عملية املراجعة؟ )التعلم بالفعل(

- كيف عملت بشكل تعاوين أثناء عملية املراجعة؟ )التواصل مع اآلخرين(
- كيف تشعر بوصفك عضو حركة اإلرشاد/الكشافة بعد هذا التحدي؟ 

)التواصل مع عاملي(

ال تنس أن تذكر فريق املراجعة بأنهم جميًعا نجوم خالل التقييم وأثناء هذه 
العملية!
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من املهم أن تحصل عىل موافقة 
األشخاص وأن تضمن حصول 
القادة عىل التدريب املناسب 

بحيث يتمكنوا من الوثوق 
يف تيسري الربنامج الوطني مع 

مجموعاتهم واملشاركة به 
وتنفيذه.

7-نرش النتائج

يجب إبالغ أصحاب املصالح من ذوي الصلة بالبيانات من خالل: 
- التقارير

- العروض التقدميية
- إصدارها يف مجلة املنظمة أو نرشتها اإلخبارية

- املوقع اإللكرتوين

يف حالة نجاح املراجعة.. “أسِمعنا صوتك” من خالل: 

- وسائل التواصل االجتامعي
- فعالية للفئة العمرية 

أدوات ملساعدتك يف مراجعة برنامجك

- الطريقة التعليمية عمليًّا
- أين مكانك عىل السلم؟

- شكل مسار الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة
- منوذج لورشة عمل خاصة باملراجعة

- واضع األهداف والغايات
- قامئة املراجعة 
- ميزان الحرارة
- هدف الرماية

- نجمة التقييم الذايت
- مخطط الربنامج 

األصل/الصفحة الفارغةاألداة

—/22
—/28
—/39
—/45
59/46
60/49
61/49
60/50
61/51
62/55

تذكر أنك لن تنجح يف كل يشء من املرة األوىل. استخدم أية مشكالت تواجهك 
أو أخطاء ترتكبها كدروس وحافز لالستمرار يف التحسن ويف تحدي الربنامج 

لألعضاء يف املسار إىل مرحلة البلوغ – ألنهم السبب الذي من أجله تقوم 
بذلك!
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Change comes best from the bottom up, 
so make sure that you involve local level 
scouting and guiding in your national 
review process and communicate what 
you have learnt with them. 

You may also want to implement 
your updated programme by closely 
collaborating with them. 

You can use the ideas outlined in this 
chapter of what this may look like on a 
local level and also how local groups can 
review their programme.

WHAT HAPPENS ON A LOCAL LEVEL? ― 7 STEPS
YOUNG PEOPLE NEED TO BE CHANGEMAKERS 
AND NOT JUST A PART OF THE CHANGE

يأيت التغيري بشكل أفضل من أسفل ألعىل، لذلك يكون 
من املهم إرشاك الكشافة واإلرشاد عىل املستوى املحيل 
يف التحدي الوطني الخاص بك، وأن تتواصل معهم فيام 

علمته، وأن تنفذ برنامج التحدي املَحَدث الخاص بك 
بالتعاون التام معهم. 

تستطيع استخدام األفكار يف هذا الفصل ملا قد يبدو عليه 
التحدي عىل املستوى املحيل وكيف تستطيع املجموعات 

املحلية أيًضا تحدي برامجها.

ما الذي يحدث عىل املستوى املحيل؟ 7 خطوات
يجب أن يكون الشباب صانعي التغيري وليس جزء منه فقط

يأيت التغيري بشكل أفضل من أسفل ألعىل، لذلك يكون 
من املهم إرشاك الكشافة واإلرشاد عىل املستوى املحيل 

يف عملية التقييم الخاصة بك عىل السمتوى املحيل، وأن 
تتواصل معهم فيام تعلمته.

وقد تنفذ أيًضا برنامج املراجعة املَحَدث الخاص بك 
بالتعاون الوثيق معهم. 

تستطيع استخدام األفكار يف هذا الفصل ملا قد يبدو عليه 
التحدي عىل املستوى املحيل وكيف تستطيع املجموعات 

املحلية أيًضا مراجعة برامجها.
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كيف تستطيع إيجاد مكان يف 
جداول الفتيات/الشابات؟ 

كيف نستطيع إرشاد أعضائنا يف 
رحلتهم؟ 

إعادة تفكري: ما هو دور القائد 
)يف هذه الفئة العمرية(؟ هل 

تستطيع اإلضافة لألمثلة يف 
صفحة 27؟ 

كيف نستطيع إدارة وتخطيط 
االجتامعات بشكل تعاوين 

فعال بني أعضائنا من الشباب 
والقادة؟ 

استمع لخطط وأحالم الفتيات/
الشابات وشجعها ألنهن يقدرن ذلك!

قد تتشابه األهداف والغايات 
عىل املستوى املحيل. إال أن كيفية 

تحقيقها ودرجة التحدي يف األغلب 
ستختلف. 

1- إرشاك اآلخرين 

كيف تستطيع إرشاك الفئة العمرية عىل املستوى املحيل؟ 

ما معنى التعاون؟ التعاون ببساطة هو أن نعمل مًعا. 

“من املهم الحصول عىل آرائهن دامئًا.” —مرشدة وحدة 
كندية

بعد أن قمت مبراجعة برنامجك عىل املستوى الوطني، 
يجب أن تشجع وحداتك عىل اتباع خطواتك يف إرشاك 

األعضاء الشباب يف التخطيط للربنامج وتنفيذه. 

2- مراجعة مرحلتك الحالية

اجمع املعلومات لتحديد مرحلتك الحالية. 

فيام ييل بعض األفكار: 
- استضافة استشارات مع األعضاء الشباب.

- القيام بزيارات منتظمة للوحدات املختلفة للحصول 
عىل املزيد من املعرفة واإللهام. 

- استخدام األدوات من خالل اإلنرتنت لجمع اآلراء. 
- إيجاد مساحة مفتوحة )سواء من خالل اإلنرتنت أو غري 
ذلك( حيث يستطيع الشباب تقديم املعلومات املستقاة. 

بوصفك متخذ القرار عىل املستوى الوطني يف منظمتك، 
تستطيع التعامل مع هذا األمر كطريقة لجمع البيانات 

كجزء من التحدي األوسع.

3- النتائج املطلوبة

استخدم أداة SMARTER ملساعدتك يف تحديد أهدافك 
وغاياتك بناًء عىل املعلومات التي قمت بجمعها عن 

الوضع الحايل برنامج املسار إىل مرحلة البلوغ عىل 
مستوى القاعدة. ارجع إىل صفحة 45 للمزيد. 

تذكر من هم نجوم هذه الحزمة من األدوات، فهم نجوم 
مراجعة برنامجك أيًضا. ولذلك، مهام كانت النتيجة 

املرجوة من الربنامج، يجب أن يكون األعضاء يف الفئة 
العمرية املسار إىل مرحلة البلوغ يف قلبها! 

حالة دراسية: هولندا

 كجزء من رشاكة يو يب إس/الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة 
برتكيز عىل التنوع والشمولية وتنمية القيادة، الكشافة الهولندية: 

أسست شبكة أطلقت عليها اسم "نساء يف الكشافة".  -
أصبحت أكرث دراية باالحتياجات املختلفة لألشخاص عىل مستوى كافة   -

املجموعات يف هولندا. 
كلفت وكالة خارجية مبحاولة فهم التصور الخارجي للفتيات فيام يخص   -

الكشافة يف هولندا. 
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4- التنفيذ

تدريب القادة
شارك اآلخرين فيام تعلمته وقم بتنفيذه عمليًّا حتى 

تستمر يف تحقيق أهدافك. 

مخطط الربنامج
إن التخطيط للربنامج هو طريقة أساسية إلحداث التغيري. 

فيام ييل مثال رسيع عىل كيف تستطيع التخطيط 
لربنامجك بناًء عىل ما أبلغتنا به منظامتنا األعضاء، وتوجد 

نسخة كاملة خالية من هذه األداة يف صفحة 62. 

ستساعدك هذه األداة عىل رؤية أي أجزاء الطريقة 
التعليمية قمت بضمها إىل برنامجك. وقد تم تصميمها 
لتحويل هذا الربنامج إىل الجانب العميل )ورصده( عىل 

املستوى املحيل. 

تستطيع استخدام هذه األداة يف زيارة إىل مجموعة 
محلية، أو يف تدريب وطني أو بأية طريقة تظنها مفيدة!

قم بتعبئة النصف األول قبل التفكري يف أي أجزاء الطريقة 
التعليمية ستقوم بالتأشري عليها كل أسبوع. هل توجد أي 
أجزاء تستطيع إدخال التحسينات عليها؟ تستطيع تجربة 

يشء مشابه فيام يخص بؤرة الرتكيز التعليمي أيًضا.

التاريخ/
املوضوع 

األسبوعي 

العمل يف املنظم/القائد واألنشطة
مجموعات 

صغرية

مساري، 
رسعتي

التواصل مع التعلم بالفعل
اآلخرين

التواصل مع 
عاملي

9/25
العودة إىل 

الواقع

الكبار )سارة(:
- األلعاب وتجاذب الحديث عن 

الفرتة املاضية
- إعداد يومية لتدوين النقاط )إعداد 

دفرت مالحظات من الصفر(

10/9
البيئة

روان:
- إعداد منازل معادة التدوير للقنافذ

- مناقشة طرق تقليل 
استخدامالبالستيك واملشاركة يف 

األفكار مع أشخاص خارج الوحدة

10/23
الطعام

ألكس:
- مسابقة الطهي "جاهزة، استعدي" 

)يجب التخطيط لهاذا النشاط 
وإعداد موازنته ورشاء املكونات أوالً(

11/6
دويل

تشاريل وسام وجو:
- أضواء لجاي فوكيس )اململكة 

املتحدة(
- بناء مائدة الهبات احتفاالً بيوم 

املوىت )املكسيك(
- خطابات إيجابية ألصدقاء القلم يف 

يوم اللطف العاملي )11/3(

11/20
التخلص من 
توتر ما قبل 

االمتحانات

كبار )إيزابيال(:
- جلسة يوجا بقيادة املدربة

- ماسكات للوجه مصنوعة يف املنزل
- فيلم وفشار

الِق نظرة عىل سياسة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة وقواعدها 
اإلرشادية املتعلقة بالتدريب والتعليم والتطوير الخاص بالكبار، وميكنك 

تحميلها من خالل هذا الرابط: 
https://www.wagggs.org/en/resources/adult-training-learning-

/and-development-policy-and-guidelines
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حالة دراسية: رسيالنكا

يأخذ اإلرشاد/الكشافة األعضاء يف رحلة. وكجزء من هذه الرحلة، نقوم 

بدعمهم ومساعدتهم يف تطوير املهارات الحياتية؛ مثل التنظيم، والقدرة عىل 

العمل جزء من فريق، وإدارة املسؤولية، والتنسيق، والتأثري، والتواصل، وإعداد 

املوازنات. 

فيام ييل بعض األمثلة عىل األنشطة املختلفة التي تساعد يف التعامل مع 

االحتياجات املختلفة أعضائنا يف مسارهم إىل مرحلة البلوغ: 

- برامج ذات التوجيه املهني ملساعدة األعضاء يف بعض القرارات الهامة 

التي قد يتخذوها. 

- إدراج جمع التربعات إىل منهجك، وذلك ملساعدة األعضاء من الشباب 

يف تعلم مهارات التواصل والتفاوض مع مختلف املجموعات، باإلضافة إىل 

احتامل السامح لهم باملشاركة يف املزيد من األنشطة. 

- تنظيم معسكرات تدور حول موضوعات هامة؛ مثل الصحة والرفاه. 

حاول إرشاك منظامت أخرى؛ مثل الحكومة، يف مثل هذه الفعاليات 

للمساعدة يف توفري املعلومات الدقيقة والتمويل والدعاية. 

- إرشاك مجتمعك املحيل يف الفعاليات مثل إعداد أفالم تعليمية قامئة عىل 

أساس ما قمتم به يف االجتامعات، وذلك لتعرضها عىل جريانكم، أو عقد 

اجتامع حول نريان املعسكر يحرضه الجميع. 

التدريب طريقة لتشجيع الفتيات/
الشابات عىل املشاركة الفاعلة يف 

املجتمع. 

تدريب القائدات الخاص بالفتيات/
الشابات أكرث أهمية لزيادة الفرص 
للفتيات/الشابات. يجب أن يتحىل 

جميع القادة بفهم حقيقي للطريقة 
التعليمية، بحيث يستطيعوا دعم 

الشابات والفتيات للوصول إىل أقىص 
إمكاناتهم وحتى يصبحن مواطنات 

فاعالت يف العامل. 

تذكر أنه يجب أن يكون لديك 
دامئًا فكرة واضحة عن الغرض من 

املوضوعات/األنشطة التي تختارها. 

ستجد األداة السابقة مفيدة يف 
رصد )وأيًضا تنفيذ( التحدي الخاص 

بربنامجك عىل مستوى القاعدة، 
وذلك ألنك تستطيع أن ترى بوضوح 

كيف تم ضم األجزاء املختلفة من 
الطريقة التعليمية بشكل جيد يف 

الربنامج. 

تستطيع أيًضا املشاركة بأية أداة من 
أدوات هذه الحزمة مع وحداتك 

املحلية بحيث ترصد هذه الوحدات 
وتقيّم أية تغريات قامت بإدخالها 

عىل برامجها!
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5- تقييم األثر 

"التعاون" هو كلمة الرس.
نأمل أنه يف حالة عملك عن كثب مع األعضاء من الشباب، 

أنك ستنعم ببيئة مريحة داخل وحدتك حيث يشعر 
الجميع أن باستطاعتهم املشاركة بآرائهم يف كيفية سري 

األمور. 

إذا أردت أن تسأل األعضاء من الشباب بشكل مبارش عن 
التحدي الخاص بالربنامج، تستطيع تجربة ما ييل: 

إرسال استقصاءات قصرية من خالل الربدي اإللكرتوين   -
أو باستخدام أدوات استطالع الرأي من خالل وسائل 

التواصل االجتامعي. 
الطلب من األعضاء كتابة األمور التي سارت بشكل   -
جيد )WWW-What Went Well( واألمور التي 
تحتاج لبعض التعديل )EBI-Even Better If( يف 

نهاية االجتامعات عىل أوراق مالحظات صغرية. 
الجلوس يف دائرة يف نهاية االجتامعات ودعوة   -

الجميع للمشاركة يف اآلراء. 

6- التقييم 

يف نهاية املدة و/أو العام، تستطيع عقد اجتامع تناقش 
فيه املدة السابقة ويف الوقت ذاته التخطيط للمدة 

القادمة. ويستطيع األعضاء من الشباب والقادة نفس 
القدر املشاركة بآرائهم فيام يخص سري الربنامج، واألجزاء 

التي استمتعوا بها، واألجزاء التي يرغبون يف تغيريها، وأية 
معلومات مستقاة أخرى يريدون تقدميها. 

7- نرش النتائج

- حاول تقديم دوافع جديدة للتطويع عىل املستويات 
املحلية – باستخدام برنامجك الجديد بعد مراجعته كأداة 

جذب. 
- انخرط يف املجتمعات املحلية حيث تجتمع، وشجع 

األعضاء من الشباب عىل املشاركة مبا يقومون به – رمبا 
بشكل رسمي من خالل عرض تقدميي، أو شكل أقل 

رسمية أثناء تناول قهوة الصباح. 

نأمل أن تكون رحلتك يف "املسار إىل مرحلة البلوغ" قد 
أعطتك بعض األفكار وأثارت بعض التأمالت. ستجد يف 

امللحق األدوات التي من شأنها مساعدتك يف ذلك. 

هل كنت تعلم؟ نسبة 60-90% من 
التواصل يكون بدون كالم.. فال تيسء 
تقدير قوة اللغة الجسدية اإليجابية 

يف خلق بيئة مسرتخي يف املكان 
الذي تجتمع فيه وحدتك. 

هذا سيجعل التعاون بني القادة 
واألعضاء من الشباب يبدو أكرث 

طبيعية وسيشجع عىل املزيد من 
املساهامت واملعلومات املستقاة 
أثناء تحدي الربنامج الخاص بك 

ومستقبالً!
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APPENDIX
TOOLS TO HELP YOU 
CHALLENGE YOUR PROGRAMME

ملحــــــــــق
أدوات ملساعدتك يف مراجعة الربنامج الخاص بك
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األفعال الغايات األهداف جدول

 األهداف 

والغايات
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قامئة املراجعة/

هدف الرماية

مؤرشات إنجاز األهداف/الغاياتمتت؟ 
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ميزان الحرارة/
نجمة التقييم الذايت

61



التاريخ/مخطط الربنامج

املوضوع 

األسبوعي

العمل يف املنظم/القائداألنشطة

مجموعات 

صغرية

مساري، 

رسعتي

التواصل مع التعلم بالفعل

اآلخرين

التواصل مع 

عاملي
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