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 وظيفة جمعية المرشدات

 ١ - إعداد الفتيات الناشئات إعدادا تربويا 
هادفا كمواطنات صاحلات.

  ٢ - غرس روح االميان باهللا وأداء الواجبات 
الدينية والشعور بحب األمير والوطن والوالء 

له.
  ٣ - خدمة املجتمع واملساهمة في إسعاد 

أفراده ومعاونتهم.

  ٤ - تنظيم حركة الزهرات واملرشدات في 
البالد ونشر أهدافها ومبادئها في املجتمع احمللي 

والعربي والدولي ويتم ذلك عن طريق:
  أـ  املشاركة في تنظيم املناسبات اخلاصة 
باملرشدات على املستوى احمللي واخلليجي، 
إعادة تســــجيل القيادات والفــــرق والباقات 

واجلواالت والشابات.

  ب ـ على املستوى العربي والدولي مثل: 
اللقاءات، الدراســــات، الــــدورات التدريبية، 
التجمعــــات الكبرى، النــــدوات، املؤمترات، 

املخيمات، املنتديات.
  ج ـ تقوية الروابط والتكامل االجتماعي 
واملســــاهمة الفعالة في مجاالت التنمية مع 

املؤسسات والوزارات والهيئات.

 كتاب يوضح أسلوب التعامل مع كل نوع من أنواع اإلعاقة بهدف دمج المعاقين في المجتمع

  الخليفة والمكيمي: «الدليل اإلرشادي لقائدات ذوي اإلعاقة» يوثق حركة المرشدات
 بشرى شعبان

  إميانـــا بقـــدرة املعاق على 
العطاء والتميز إذا ما توافرت له 
فرصة التأهيل والتدريب في شتى 
املجاالت، وتأكيدا على إنسانية 
اإلنســـان في العمل اإلرشادي 
الكشفي دون أي متييز، ومبا ان 
هذه احلركات اإلنسانية باألخص 
اإلرشادية ليست مقصورة على 
فئة دون أخرى وهي مفتوحة 
للجميع والكل فيها سواسية، 
ارتأت املوجهة الفنية للزهرات 
بـــإدارة مدارس  واملرشـــدات 
التربية اخلاصة د.أمل اخلليفة 
ومبشاركة من املوجه الفني األول 
للتربية الكشفية مبنطقة حولي 
التعليمية عبداللطيف املكيمي 
إصـــدار كتاب ليكـــون مبثابة 
الدليل اإلرشادي لقائدات ذوي 
اإلعاقة والذي كان عنوانا لهذا 

الكتاب.
  ويتضمن الكتاب ٦٨ موضوعا 
استهل مبقدمة أرادت فيها املعدة 
ان تســـلط الضوء على نشأة 
حركة املرشدات وأهميتها السيما 
لذوي اإلعاقة، مشددة فيها على 
ان حركة املرشدات هي حركة 
تربويـــة ال تفرق بني أعضائها 
لتحقيق هدفها وتأكيد مبادئها 

وتطبيق طريقتها الكشفية.
  كمـــا اســـتعرضت املعـــدة 
أسباب تســـمية احلركة باسم 
«املرشدات» وكيف جرى اختيار 

هذا االسم.
  وفي فصل خاص تستعرض 
اخلليفة تاريخ تأسيس جمعية 
الكويتية، أعضائها،  املرشدات 
وظيفتهـــا والهـــدف العام لها 
واألهداف اخلاصة، اضافة الى 
باب عن التسجيل في اجلمعية 
ومنـــوذج بطاقـــة العضوية 
التســـجيل باالضافة  ورسوم 
الى األهـــداف التربوية حلركة 

الزهرات املرشدات.
  وتخصص املعدة قسما خاصا 
ألساسيات احلركة اإلرشادية 
للزهرات واملرشـــدات، وجزءا 
خاصا في مراسم قبول الزهرة 
الزهرات وهناك  وبنود تكون 
جزء تتحدث فيه اخلليفة عن 
مناهج مرحلة الفتيات املرشدات 
واملرشدات املتقدمات ويتضمن 
مناهـــج املرشـــدات املرحلـــة 
املتوســـطة ومناهج املرشدات 
املتقدمات املرحلة الثانوية الى 
جانب تعريف فرقة املرشدات 
وتعريف الطليعة وعدد أفرادها 
وكيفية اختيار االسم واختيار 
الرئيســـة، صفاتها، واجباتها، 
قواعد القبول، باالضافة لكيفية 
التدرج في الرتب، وهناك قسم 
خاص للوعد والقانون حركة 

املرشدات.
  وتنتقل املعدة بسالسة الى 
حركة املرشدات لذوي اإلعاقة، 
غاياتها ومراحل حتقيق أهدافها، 
وتخصص فقرة خاصة لعمل 
الزهرات واملرشـــدات في هذه 
الفئة وفقرة أخرى حول كيفية 
مخاطبة ذوي اإلعاقة وتخصص 
اخلليفة جزءا خاصا لتعريف 
الدمـــج وأنواعه حيث  يعرف 
الدمج في االوساط التربوية على 
انه تقدمي مجموعة من اخلدمات 
املعاونة كطرق التدريب حملتوى 
وطرق واســـاليب والوسائل 
املعينة التي تساعد على تعويض 
النقص الناجم عن االنحراف دون 
املتوسط في حاسة من احلواس 
التي جتعلهـــا في النهاية فتاة 
ســـوية متتلك جميع املقومات 
اال من جوانب ميكن تعويضها 
النهاية  مبا سبق وميكنها في 
ان تتلقـــى وتتمتع باخلدمات 
جنبا الى جنب مع باقي الفتيات 

االسوياء.
  وبحســـب تعريف كوفمان 

وآخرين:
  فإنه يعـــرف الدمج على انه 
دمج الفتيات مـــن ذوي االعاقة 
مع اقرانهن دمجا زمنيا تعليميا 
واجتماعيا حسب خطط وبرامج 
وطرق تدريبية مستمرة معدة 
سلفا حسب حاجة كل فتاة من 
ذوات االعاقة على حدة ويشترط 
فيهـــا وضوح املســـؤولية لدى 
االجهزة الفنية واالدارية املسؤولة 
عن النظم التربوية اخلاصة، واما 
من الناحية االجرائية فقد عرفته 
القيادات التربوية على انه تربية 
وتدريب وتعليم للفتيات من ذوات 
االعاقة في املجتمع وتزويدهن 
ببعض البرامـــج اخلاصة التي 
تساعدهن على عملية الدمج في 

االطار املجتمعي.

  أنواع االندماج

  االندماج البدني

   ان تقـــوم الفتـــاة من ذوي 

العام  النشـــاط  خاص علـــى 
لفرقة املرشدات وباقة الزهرات 
العامة وأهميتها في  واخلدمة 
حركة املرشـــدات واملشـــاريع 
املطلوب التركيز عليها خلدمة 

العامة.
  ورأت املعدة في قسم خاص 
أهمية عمل املرشدات من ذوات 
اإلعاقة في خدمة املجتمع والتي 
هي من أسمى حركة املرشدات 
محددة عمل كل مرحلة من مراحل 
االلتحاق باحلركة االرشادية، 
ودور املرشـــدات في املجتمع 
باالضافة الى دور التوجيه الفني 

للمرشدات من ذوات اإلعاقة.
  وجـــزء مخصـــص للـــزي 
واألناقـــة اإلرشـــادية، وآخر 
للعهدة الشـــخصية ومكونات 
األناقـــة اإلرشـــادية ونظـــام 
الطالئع والهدف من هذا النظام، 
وصفات رئيسة الطليعة، ودور 
مجلس الطليعة ودور رئيسة 
الفرقة باالضافة لتعريف نظام 
السداسيات صفاته وواجباته 
وصفـــات وواجبات رئيســـة 
الســـداس باالضافة ملسميات 
السداسيات والطالئع والدليالت، 
وخصصت جزءا خاصا في نادي 
الباقة – الفرقة دورها وصفاتها 
وواجباتهـــا، باالضافـــة الـــى 
الشروط واحملتويات املفترض 

توافرها في النادي.
  وحتدد كيفية عقد اجتماعات 
فرق املرشـــدات األســـبوعية 
والسجالت العامة لباقات وفرق 
املرشـــدات واجتمـــاع مجلس 
الشرف باالضافة جلزء خاص 

بالسجالت.
  وتتحدث اخلليفة عن طرق 
تنظيم حفل القبول للمرشدات 
والزهرات، والتقاليد اخلاصة 
برمـــز الدولة (العلم) وقســـم 
متكامـــل أرادت املعدة منه ان 
تســـلط الضوء على انشـــاء 
املخيمات وطـــرق احلياة في 
اخلـــالء وأهميتها فـــي احلياة 
املكان  الكشـــفية مثل اختيار 
وطرق اختيار اخليم وشروط 
اقامة املخيمات وكيفية نصب 

اخليمة ومرافق املخيم.

  العقد والنار

  وأيضا تستعرض أنواع العقد 
وخصصت أيضا جزءا خاصا 
بإيقاد النار وكيفية اختيار املكان 
املناسب إليقادها، مستعرضة 
أنـــواع املواقـــد، وتتحدث في 
جزء عن املعدات التي تستخدم 
في عمل املرشـــدات والزهرات 
ومنهـــا «البلطة»، كما تتحدث 
عن أهمية حفالت الســـمر في 
املخيمات واألنشـــطة اخلاصة 
بالفـــرق باالضافة الى احلركة 
االرشـــادية وفـــن التخاطـــب 
السيما في لغة االشارة وتقاليد 
اجلمع باستخدام اشارات احلفر 
والتخاطب بالسيمافور (بعلمني) 
والتخاطب بواســـطة املورس 
التخاطب بواســـطة  (العلم)، 
الدخان وبواسطة النار، واللفظ 
الصوتي للحـــرف، باالضافة 

للرموز والسرية للمرشدات.
  وتخصص املعـــدة األجزاء 
الكتـــاب لألدوات  األخيرة في 
املطلوب اســـتخدامها من قبل 
املرشدات والزهرات والقائدات، 
انه فعال كتـــاب توثيقي لعمل 
الكشفية واالرشادية،  احلركة 
وهو كما أوضحت املعدة د.أمل 
اخلليفة األول من نوعه حيث 
يشكل دليال خاصا يستند عليه 

في عمل املرشدات والكشافة.
  وأكـــدت في تصريح خاص 
لـ «األنباء» ان هذا الكتاب أتى 
نتيجة جتربة عاصرتها املعدة 
مع الفئات اخلاصة اســـتمرت 
ملدة ٥ أعوام تأكدت من خاللها 
مدى امكانية هذه الفئات بغض 
النظر عن إعاقتهن على اإلبداع 

واالنسجام والعطاء. 

الفتيات    ٨ – متابعة قيـــام 
بالواجبات الدينية بطريق غير 

مباشر.
  ٩ – تكرمي الفتيات البارزات 

دراسيا وإرشاديا وخلقيا.
مجلـــس  مشـــاركة   –  ١٠  
التخطيط  قيادة املجموعة في 

للفرقة.
  ١١ – التنميـــة والتجديد في 
املفيدة  العضويـــة بالعناصر 

واجليدة.
  ١٢ – االســـتعداد والرغبـــة 
في التعامل مع فئات من ذوي 

اإلعاقة.
  ١٣ – معرفة أسباب ومظاهر 
اإلعاقة وكيفية التعامل معها.

  ١٤ – اإلملام بطرق التدريس 
والتدريب لذوي اإلعاقة.

  ١٥ – ان تكون مبتدعة ومتتاز 
بروح املبادرة.

باجلوانـــب  اإلملـــام   –  ١٦  
االجتماعية والنفسية واإلدراكية 
املرتبطة باإلعاقة والقدرة على 

التكيف معها.
  ١٧ – أن يكون لديها الصبر 
والقدرة على حـــب العمل مع 

هذه الفئة.
  ١٨ – معرفة استخدام وطرق 
التعامل مع التقنيات واألجهزة 

املعينة لذوي االعاقة.
  ١٩ – اإلملام بوسائل االتصال 

مع اإلعاقة (لغة اإلشارة).
  ٢٠ – ان تكـــون متعاونـــة 
العاملني والعامالت  مع جميع 
باملدرسة من اخصائيني نفسيني 
واجتماعيني وصحيني وتربويني 

والعمل بروح الفريق الواحد.
  ٢١ – معاملة الفتيات بالفرقة 
سواســـية ال فرق بني فتاة من 

ذوات اإلعاقة وفتاة سوية.
  ٢٢ – القـــدرة على االتصال 

باآلخرين.
  ٢٣ – القوة الشخصية والقدرة 

على القيادة.
  ٢٤ – القـــدرة علـــى تلبية 
الفتيات في جميع  احتياجات 

اجلوانب املختلفة.
  ٢٥ – ان تكون حاصلة على 
مؤهل إرشادي مناسب وملمة 
بأصول حركة املرشدات مؤمنة 
بأهدافها وبرامجها وبأهميتها.

  ٢٦ – لديها فكرة كاملة عن 
كيفية التعامل مع ذوي اإلعاقة 

في ضوء ظروفهن وقدراتهن.
القـــدرة على    ٢٧ – لديهـــا 
قيادة فتيات من ذوات اإلعاقة 
علـــى اختـــالف خصائصهن 

وشخصياتهن ونوع اإلعاقة.

  النشاط العام

  وتركـــز اخلليفـــة في جزء 

ومميزاتها اإلرشادية.
  وحتاكـــي املعـــدة في جزء 
خاص أسلوب تطبيق املناهج 
اإلرشادية وفق عدة طرق بدءا من 
الوعد والقانون مرورا بالتعليم 
عبر املمارسة وصوال الى العمل 
ضمن جماعات صغيرة ببرامج 
متدرجة وصغيرة. وتركز على 
الربـــط بني املنهج اإلرشـــادي 

واملقررات املدرسية.
  وتسترسل اخلليفة جلزئية 
حول اثر حركة املرشـــدات في 
الزهرات والفتيات املرشـــدات 
في شتى املجاالت وخصصت 
جزءا آخر حلركة تشكيل فرقة 
املرشدات املختصة بذوي اإلعاقة، 
أسس التدريب، البرامج األساسية 
واملساعدة، طرق تأهيل القائدات، 

املعسكرات واملخيمات.

  الشارات

  وأيضا أوضحـــت في جزء 
آخر الشارات وكيفية احلصول 
عليها، باالضافة لتعريف الشارة 
(الرمز) الذي تضعه املرشدة على 
بذلتها الرسمية، واستعرضت 
التربـــوي لشـــارات  الهـــدف 
الكفايـــة والهواية خصائصها 
الشارات  ومتطلباتها، مجاالت 
الهوايات، وجزء محدد بطرق 
التعامـــل مع فئة املكفوفني من 
املرشدات والزهرات ومشاركة 
الكفيفـــة في أنشـــطة الفرقة، 
وجزء آخـــر خاص بفئة الصم 
في أنشـــطة الفرقة وآخر لفئة 
اإلعاقة الذهنية وقســـم خاص 
باألنشطة واملهارات األساسية 
التي يجب على القائدة مراعاتها 

أثناء وضع البرامج لفرقتها.
  وجزء ثاٍن مخصص لصفات 
القائـــدة وواجباتهـــا، وحتدد 
املواصفات القائدة الناجحة لذوات 

اإلعاقة في ٢٧ صفة هي:
  ١ – ان تتعـــرف على طرق 
ومبـــادئ وأهـــداف حركـــة 

املرشدات.
  ٢ – ان تطبق نظام الطالئع 
وأن حتترم توزيع املسؤوليات 

على أعضاء فرقتها.
  ٣ – ان تطبق التقاليد حلركة 

املرشدات.
  ٤ – جذب أكبر عدد ممكن من 

األعضاء للفرقة.
  ٥ – تشـــجيع األفـــراد على 

تنمية مهاراتهن الشخصية.
ملجلـــس  ُتعطـــى   –  ٦  
الســـلطة كي يقوم  الشـــرف 

مبسؤولياته.
  ٧ – غرس الصفات احلميدة 
الشـــريعة  مـــن  املســـتمدة 

اإلسالمية.

القيام بدور كبيـــر وفعال في 
حتقيق الوقاية منها بل والقضاء 
عليها، فيمكن لها ان تساهم في 
كثير من مشـــروعات اخلدمة 
العامة وفي ندوات توعية األسر 
باتباع القواعد الصحيحة، وتقدم 
مناذج ناجحة في التغلب على 

اإلعاقة.

  طرق التعامل

  طريقـــة التعامل مع فتيات 
من ذوي اإلعاقة:

  تبذل حركة املرشدات مجهودا 
ضخما بأن يكون نشاط الزهرات 
أو املرشدات في متناول اجلميع 
(معاقني وأسوياء)، ونسلك في 

هذا السبيل احدى طريقتني:
  الطريقة األولى: انشاء باقة 
الزهـــرات أو فرقة املرشـــدات 
أفرادها  خاصة يكون جميـــع 

من ذوات اإلعاقة.
  الطريقة الثانية: دمج بعض 
املعاقني في باقـــة الزهرات أو 
املرشـــدات يكـــون أفرادها من 
األســـوياء. ولكل مـــن هاتني 
الطريقتـــني وجهـــة نظرهـــا 

وفلسفتها.

  إيجابيات بالطريقة األولى

  - انعدام احلرج بني الفتيات 
وشعورهن باألمان.

  - توحيد التدريب والبرامج 
فال تضطـــر القائـــدة لتغيير 
برامجهـــا لتالئـــم احتياجات 

الفتيات املختلفة.
  - اتباع القائدة ألسلوب واحد 

في التعامل مع اجلميع.
  - يجـــب علـــى القائدة ان 
تكون على قدر كبير من الكفاءة 
والتأهيل لتستطيع التعامل مع 
هؤالء املعاقني بصورة علمية 

سليمة.

  إيجابيات بالطريقة الثانية

  فإنه يســـتند في ترجيحه 
لطريقته على ان الفتاة املعاقة 
ســـتجد في املنافسة ما يدفعها 
إلثبات ذاتها، ولكي تتساوى مع 
الســـوية وبذلك سيكون لديها 
احلافز القوي لالندماج واالجادة 
خاصة إذا كانت القائدة ممن جتيد 

عملها وحتسن التعامل معها.

  المناهج الخليجية

  وخصصـــت اخلليفة جزءا 
خاصا حول املناهج اخلليجية 
املوحدة لذوي اإلعاقة، تطرقت 
به الى األهداف العامة للمناهج 
في املجـــاالت املختلفة وكيفية 
تقسيمها الى أنشطة باالضافة 
لألســـس التربويـــة للمناهج 

االعاقة ببذل غاية جهدها لتدبير 
امر نفســـها بنفسها، مثلها مثل 
الفتاة السوية متاما وذلك بقدر 
االمكان، فاجلالسة على كرسي 
متحـــرك مثال تقـــوم بتحريك 
نفسها، والفاقدة البصر تستطيع 
القراءة باستخدام طريقة (برايل) 
وضعيفة السمع تستطيع ان تفهم 
كل ما يقال باالشـــارة والرموز، 

الى غير ذلك.

  االندماج االجتماعي

  وهذا ال يحدث اال من خالل 
ادماج الفتاة املعاقة في مجموعة 
الفتيات االســـوياء تعمل  من 
وتلعـــب معهـــن، وتخرج في 
الى اخلالء لتشارك  صحبتهن 
اعمالهن وانشطتهن، وفي اجلانب 
املقابل يجب ان يكون هناك تقبل 
من الفتيات االســـوياء لها بني 
صفوفهن، يعاملنها برقة وود 
وحب ويحافظن على مشاعرها 

واحاسيسها.
  متطلبات االدماج االجتماعي 

ما يأتي:
  - حسن اختيار االلفاظ مبا 
ال يجرح احاسيس ذوي االعاقة 
وذلك باالبتعاد عن االلفاظ التي 
تؤذي مشـــاعرها وتذكرها مبا 

تعاني من قصور.
  - معاملة ذوي االعاقة معاملة 

السوية واحترام حقوقها.
  - مراعاة التصاميم املعمارية 
لذوي االعاقة مبعنى تيســـير 
انتقالها حيث تشاء دون معاناة 
في ذلك كصعود الدرج املرتفع 
مثـــال للمتحركة على كرســـي 

متحرك.
  - عدم اظهار مشاعر الشفقة 

والعطف.
  - تطوير األلعاب واالنشطة 
االرشادية مبا يتالءم مع قدراتها 

وامكانياتها.
  حقائق مهمة تساعد القائدة 
في التواصل مـــع الفتيات من 

ذوات االعاقة:
  ان ذوات االعاقة لديهن الرغبة 
امللحة في االندماج مع املجتمع، 
كما انهن قـــادرات على فهم ما 
يعنيه اآلخرون من خالل اساليب 
التواصل املختلفـــة، ان ذوات 
االعاقـــة ميكنهن تنفيذ الكثير 
من االعمال بقدر استطاعتهن 
ومبا تسمح به امكاناتهن، كما 
ان ذوات االعاقة لديهن مشاعر 
متباينـــة جتـــاه اآلخرين في 
محيط التفاعل معهن، متعلمات، 
مثقفات، مبدعات، منتجات، ان 
ذوات االعاقة لديهن القدرة على 

حتويل االعاقة الى طاقة.
  وفي ان لدى حركة املرشدات 

 د.أمل اخلليفة عبداللطيف املكيمي غالف الكتاب

 تأسيس جمعية المرشدات الكويتية
  

  جمعية املرشدات الكويتية جمعية ذات نفع عام تعود تبعيتها 
لوزارة التربية.

  ١ - تأسست جمعية املرشدات الكويتية عام ١٩٦٥.
  ٢ - مت إشهارها في اجلريدة الرسمية في ٢٥ مايو ١٩٦٥ حتت 

إشراف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.
  ٣ - حتول االشراف عليها بتاريخ ١٧ نوفمبر عام ١٩٧٤ من 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل الى وزارة التربية بقرار من 
مجلس الوزراء رقم ٢٤٤٧ بجلســــة رقم ٧٤/٤٨ املنعقد بتاريخ 

.٧٤/١١/١٠
  ٤ - قبلت اجلمعية عضوا رسميا في املؤمتر العاملي التاسع 

عشر والذي عقد في أكتوبر عام ١٩٦٦ في اليابان.
  ٥ - حصلت جمعية املرشدات الكويتية على العضوية الكاملة 
في املؤمتر العاملي العشرين الذي عقد في فنلندا يوليو ١٩٦٩.

  ٦ - انضمت الى عضوية املكتب العربي سنة ١٩٦٨ في املؤمتر 
العربي الثاني باجلزائر.

  ٧ - حتول اإلشــــراف على جمعية املرشــــدات الكويتية من 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل الى وزارة التربية بقرار من 

مجلس الوزراء في عام ١٩٧٥.
 

 الهدف العام للجمعية
  

  تهدف اجلمعية الى نشر احلركة اإلرشادية وتشجيعها 
وتنظيمها في جميع مدارس الكويت واملســـاهمة في تهيئة 
النشء وتوجيه الطالبات وإعدادهن تربويا وثقافيا واجتماعيا 

وتنمية شعورهن نحو اهللا جل شأنه ثم الوطن.

 األهداف الخاصة لجمعية المرشدات الكويتية
  

  ١ - إعــــداد اخلطط التنموية الشــــاملة واملتكاملة للزهرات 
واملرشــــدات من خالل اســــتثمار طاقاتهن للمشاركة في خدمة 
وتنمية املجتمع مع إكسابهن مهارات التعليم الذاتي واالهتمام 
باملوهوبات وذوات االحتياجات اخلاصة متاشــــيا مع اخلطط 
التنموية في الكويت والتــــي ترتكز على بناء وإعداد املواطنة 

الكويتية إعدادا متكامال.
  ٢ - التمسك بقيم ومبادئ الدين االسالمي الفاضلة وتقاليد 

املجتمع الكويتي.
  ٣ - احترام حقوق االنســــان ونشـــــر الســــالم القــــــائم 
على احلق والعدل واملســــاواة إليجــــاد عالم يســــوده األمن 

واألمان.
  ٤ - دعم ونشر حركة املرشــــدات والزهرات داخل الكويت 
وخارجها وفقا ألنظمتهــــا، كما توجهها ثقافيا واجتماعيا وفقا 
للخطط التربوية والتعليمية املقررة للمناهج والبرامج الدراسية 

في البالد.
  ٥ - احملافظــــة واحلرص على حركة املرشــــدات والزهرات 
على جميع املستويات محليا وعربيا ودوليا في نطاق االنظمة 

واللوائح التي تستمد من املبادئ العاملية. 

 أهمية حركة المرشدات بذوي اإلعاقة
  

  حركة املرشدات باب مفتوح على مصراعيه امام اي فتاة 
معاقة على مختلف مراحل السنة.

  واالعاقـــة ال متنع املعاقة ابدا عن املشـــاركة في مختلف 
انشطتها فحركة املرشدات كما انها مفيدة للفتاة السوية فانها 
ايضـــا مفيدة للفتاة املعاقة بل انها تقدم لها مميزات خاصة 

اكثر من تلك التي حتصل عليها السوية، منها:
  - تعطيها فرصة االندماج وسط مجموعة من صديقاتها 
معا تشـــعرها باالنتماء اليهن، وكما كانت حركة املرشدات 

حركة عاملية فهي تشعرها باالنتماء الى عالم اكبر.
  - تعتبر حركة املرشـــدات منفذا للتعبير عن اهتماماتها 
واحتياجاتهـــا فهي تتيح لها الفرصة الشـــباع احتياجاتها 

ورغباتها.
  يتيح لها فرصة التكييف مع املجتمع وتفهم أسس احلياة 

االجتماعية من خالل اتصالها باآلخرين.
  متكنها مـــن اداء اخلدمات لآلخرين مما يشـــعرها بأنها 
عضوة كاملة في املجتمع وانها قـــادرة على معاونة الغير 

بعد ان كانت مجرد متلق لهذه اخلدمات.
  متهـــد لها تعلـــم مهـــارات مختلفة واكتســـاب خبرات 

جديدة.
  تعمل على تأهيلها بدنيا وعقليا واجتماعيا مبا تتضمنه 

برامجها ومن خالل الرحالت واملخيمات واأللعاب.
  ارتداؤها للزي وترديد للوعد وممارستها ملختلف االنشطة 
واخلدمات التي متارســـها الســـوية تقضي على حساسية 

شعورها بأنها مختلفة عن اآلخرين. 

 سالم المرشدة
  

  باليد اليسرى يدل على صداقتهن الواحدة باالخرى وانها 
أخت لكل مرشـــدة وهذا السالم نابع من القلب لوجوده من 

اجلهة اليسرى.

 قانون المرشدات:
  

  هو مجموعة من الصفات احلميدة التي تسعى كل عضوة 
منتمية حلركة املرشدات الى أن تتحلى بها وتسلكها في حياتها 

لتكون منهجا لها تسير عليه وبنود القانون هي:
  ١ - (شريفة) املرشدة صادقة في القول والعمل وشرفها 

موثوق به.
  ٢ - (مخلصة) لكل من تدين لهم بالوالء واالنتماء.

  ٣ - (نافعة) نافعة وتعني الغير.
  ٤ - (صديقة) أخت وصديقة لكل مرشدة.

  ٥ - (مؤدبة) حميدة السجايا.
  ٦ - (رفيقة) رحيمة ورفيقة باحليوان.

  ٧ - (مطيعة) تطيع كل من يكبرها ســـنا في كل ما هو 
نافع ويرضي اهللا سبحانه.

  ٨ - (مبتســـمة) تبتســـم للشـــدائد وتقابلهـــا بالصبر 
والثبات.

  ٩ - (مقتصدة) غير مسرفة في استعمال كل شيء.
  ١٠ ( نظيفة) نظيفة املظهر نقية الفكر والقول والعمل. 

 التسجيل بجمعية المرشدات الكويتية
  

  تتكــــون عضوية اجلمعية مما يأتــــي: باقات الزهرات، فرق 
املرشدات، مرشدات متقدمات، اجلوالت والشابات.

  أهمية التسجيل: احلصول على املالبس االرشادية (الزهرات 
واملرشدات).

  املشــــاركة في االنشطة والبرامج، املشــــاركة في املخيمات 
واملناسبات ســــواء على املســــتوى احمللي (داخل الكويت) أو 

خارجها.
  بطاقة العضوية: حتصل عليها القائدة واملرشــــدة والزهرة 

بعد تسجيلها بجمعية املرشدات الكويتية.

 األهداف التربوية لحركة الزهرات المرشدات
  

  > تنمية االحساس بقيمة الفرد وأهميته من خالل االنتماء 
للحركة.

  > تنمية االحســــاس الديني للزهرات واملرشدات من خالل 
تفهم للطبيعة التي تتجلى فيها قدرة اخلالق.

  > تنمية االعتماد على النفس وحسن التصرف في املواقف 
املختلفة أو الصعبة.

  > تنمية االحساس باملســــــــؤولية للحــفاظ على مصادر 
الطبيعة وترســــيخا حلقيقية ان االنســــان جزء ال يتجزأ من 

الطبيعة.
  > التكيــــف مع الطبيعة واحلرص على االقتصاد في املأكل 

واملشرب أثناء إقامة املخيمات االرشادية.
  > تعويد الزهرة واملرشــــدة على احتــــرام املواعيد، وذلك 

بالتزامها بالبرنامج الزمني للمخيم.
  > تنمية الشخصية وتكيفها مع املجتمع.

  > تنميــــة روح القيــــادة والطاعــــة املبنية علــــى احترام 
اآلخرين.

  > تنمية العمل بروح الفريق الواحد.
  > غــــرس العمــــل التطوعــــي واخلدمة العامــــة في نفوس 

الفتيات.
 الوعد والقانون لحركة المرشدات 
  

  تعتمد حركة املرشـــدات على أســـس خاصة وهي: وعد 
املرشدة وقانون املرشدة.

  الوعد: هو التزام بعهد تأخذه املرشـــدة على نفســـــــها 
دون إكـــراه أو إجبار بأن تؤدي ما عليـــــها من واجـــــبات 

ومبادئ.
  ١ - نحو اهللا.

  ٢ - نحو اآلخرين.
  ٣ - نحو الذات.

  نصه: أعد بشرفي أن أبذل جهدي في أداء الواجب:
  ١ - نحو اهللا ثم الوطن واألمير.

  ٢ - ومساعدة الناس في جميع الظروف.
  ٣ - وان أعمل بقانون املرشدات.

  شعار املرشدات: (كوني مستعدة)
  شعار املرشدات عبارة عن زهرة ثالثية زرقاء اللـــــون 
وبداخلهـــا شـــعار الكويـــت (م ـ ك) معناهـــا مرشــــــدة 

كويتـــية.
  حتية املرشدة: وتؤدي التحية أثناء:

  ١ - رفع العلم.
  ٢ - ترديد الوعد.

  ٣ - لقائدة فرقتها وألعلى منها رتبة. 


