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 "التغيير مسار -االستراتيجي مسارال" لفهم تجريبي تمرين :تمرين 
Path) (Strategic 

 

 المنهجية:

 قبل التمرين بهذا القيام يفضل أفضل. بشكل وأهميته ومعناه التغيير مسار مفهوم استيعاب على المشاركين رينالتم هذا يساعد

 ل: للمشاركين فرصة توفير على التغيير" "مسار تمرين يساعد عمل. وخطة التغيير مسار إعداد تمرين

 األهداف:

 (.لشوكوالتها جبل) ممتع بشكل محدد هدف على للحصول للمشاركين فرصة تقديم .1

 .والدعم القيادة دور ألخذ للمشاركين فرصة توفير .2

 .التغيير مسار مفهوم استيعاب .3

 
 والتهيئة: والتحضير االستعداد

 دقيقة. 11 التمرين هذا يستغرق

 المشاركين(. لعدد تكفي )كمية شوكوالته وقطع وكرسي، ،A4 بحجم مجالت أوراق أو A4 بحجم خالية أوراق إلى تحتاج

 بالتيسير: تتعلق مالحظة

 هو هنا )الهدف محدد هدف إلى للوصول التغيير مسار لبناء والتكتيكات االستراتيجية لتحديد عملية تجربة التمرين هذا يوفر

 المشاكل حل على وقدرتهم الواحد الفريق أفراد بين التعاون التمرين هذا يعزز اآلخر(. الفريق قبل الشوكوالته جبل إلى الوصول

 واحد. فريق أفراد لعدد شوكوالته حبات عليه وضع الكرسي مكان حدد التدريب، قاعة داخل في بدنياً. تنشيطهم مع

 

معين هدف لتحقيق معاً  العمل تجربة. 

مختلفة ومسؤوليات أدوار الفريق ألعضاء أن   كيف تجربة. 

محدودة موارد باستخدام هدف إلى للوصول حقيقي مسار بناء تجربة 
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 الجماعي: التمرين عملية

 أرقام منحهم خالل من عشوائي بشكل المشاركين قسم) فريقين إلى المشاركين مجموعة قسم •

 .للتمرين ومالئمة سريعة طريقة أنها حيث إلخ... 1،2،1،2،1،2

 تخبر ال) .الشوكوالته على والحصول الشوكوالتة جبل إلى الوصول هو هدفهم أن   الفريقين كال أخبر •

 (.الجميع تكفي الشوكوالتة من كمية بوجود المشاركين

 قم ،11 الفريق أفراد عدد كان إذا :مثال) الفريق أفراد عدد من بثالثة أقل أوراق عدد فريق كل امنح •

 (.أوراق 7 بإعطائهم

 يجب .الجائزة منحهم قبل الشوكوالته جبل إلى الفريق أفراد جميع وصول هو فريق كل هدف إن   :مالحظة •

 .ورقة على قدميه يضع أن دون لألمام يسير أن فرد ألي يمكن ال أنه كما .الفريق أفراد جميع يصل أن

 .البدء وأعلن التعليمات هذه أعطهم

 

 والمشاركة: بعملهم التفكير

 يلي: ما المشاركين مع ناقش

 التحدي؟ هذا إتمام محاولتهم في تجربتهم •

 التغيير؟ تحقيق في الفعلية جهودنا يشبه أن التمرين لهذا يمكن كيف •

 سهلة؟ كانت التي واألمور  صعوبات؟ شكلت التي األمور هي ما •

 األفراد؟ بعض بها قام التي األدوار هي ما •

 ظهرت؟ التي المجموعه ديناميكية ماهي •

 مختلف؟ بشكل بها قاموا أنهم لو يتمنون التي األمور هي ما •

 به؟ تفخر الذي الشيء هو ما •

 

 الشوكوالته! جبل إلى الذهاب في لجهودهم كجائزة شوكوالته ألواح المشاركين جميع أعط

 

 اإلنسان, حقوق في الجديدة التكتيكات – إفريقيا وشمال األوسط الشرق لمبادرة التدريب قائد كورسون، جوليان إعداد المصدر:

rebotcO 2113. 
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