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 تمرين: وضع القواعد العامة
 

 المنهجية:

من المفيد أن يقوم الميسر بإشراك مجموعة المتدربين في وضع مجموعة القواعد األساسية الخاصة  عملية جماعيةقبل البدء بأي  

بهم خالل مدة الدورة التدريبية. بهذا الشكل تتمكن أنت )الميسر( والمجموعة على حد سواء من وضع القواعد التي ترغب 

 وك المجموعة لضمان أكبر مشاركة واحترام للجميع.المجموعة باتباعها حيث أنها تساعدك وتساعد المتدربين في رصد سل

 الغايات:

 مساعدة المتدربين على شعورهم باألمان 
 خلق بيئة تعليمية مالئمة مبنية على اإلحترام المتبادل 
 وضع قواعد أساسية وهيكلية لتنظيم الورشة التدريبية 

 
 البداية:

على المقاعد بشكل دائري. تحتاج كميسر أن يتوفر الجلوس الخطوة األولى لتحضير المجموعة للقيام بهذا النشاط أن تطلب منهم 

 01)قطعة ورقية كبيرة(  وقلم فلوماستر. هذا التمرين من األنشطة السريعة التي تستغرق ما يقارب  flip chartلديك لوح قالب 

 .دقائق

 بالتيسير:مالحظات تتعلق 

يساعد هذا التمرين مجموعة المتدربين على وضع مجموعة القواعد والمبادئ الخاصة بهم خالل الدورة التدريبية. عندما تنبع 

القواعد من األشخاص أنفسهم، تكون لديهم رغبة أكبر باتباع تعليماتها. كما أّن ذلك يمكنك من إرجاعهم دوماً إلى قائمة القواعد التي 

ها خالل أي وقت يتم فيه اإلخالل بأي من هذه القواعد لتعديل هذا السلوك. بإمكانك تحضير قائمة مقترحة بشكل مسبق قاموا بوضع

لمساعدة المجموعة على المضي قدماً بشكل أسرع. كما بإمكانك هنا أن تقترح أن تقوم المجموعة بتحديد أو اختيار شخص أو اثنين 

 وما إلى ذلك.     لتحرش بين المشاركين""ام اللجوء إليهما عند حدوث مشكلة ما أو حالة من )يفضل أن يكونا رجل وامرأة( بحيث يت

 عملية التمرين الجماعي:

 اسأل مجموعة المتدربين عن األمور التي تساعد في جعل البيئة التدريبية آمنة ومريحة للجميع .1
 قلق اسألهم عن مخاوفهم أحول التدريب أو األمور التي قد تثير لديهم ال .2
 اسألهم عن القواعد التي يرغبون باتباعها  .3
رحة من قبلهم تشتمل على مبادئ مثل احترام الجميع ، واالمتناع عن التحرش، وعدم تكميسر، تأكد من أّن القواعد المق .4

 مقاطعة الحديث، وأن يتحدث كل شخص من وجهة نظره 
 بتدوينها على ورق اللوح القالبتأكد من موافقة جميع المتدربين على القواعد فبل البدء  .5

 
 التباحث والنقاش الجماعي:

  وفقاً لهذه التعليمات والقواعد خالل  نلتزمعند انهاء هذه العملية، اسأل مجموعة المتدربين ما يلي: " هل نوافق جميعاً أن
 مدة الدورة التدريبية؟"

 قبلهم، خد الوقت الكافي لمعالجة ذلك معهملهم إن كان لدى أي منهم أي اعتراض. في حال وجود أي اعتراض من اسأ 
 انتقل إلى التمرين التالي فقط في حال وضع مجموعة من القواعد المتفق عليها من قبل الجميع 

 
 2005عمل للتكتيكات الجديدة في آسيا، آب  ورشه: تمرين كتبه فيليب دوهميل  ليتم استخدامه في المصدر

http://www.newtactics.org/
http://www.cvt.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/ar:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

