تمرين  -تحديد المشكلة
المنهجية:
عندما تكون مجموعة المتدربين/ات من نفس المؤسسة /المنظمة ،سيساعدك هذا التمرين على تيسير النقاش حول تحديد المشكلة
التي سيعمل عليها المتدربون/ات خالل التدريب.
األهداف:
•

تحديد مشكلة أساسية سيعمل المتدربون معا على معالجتها خالل عملهم

•

رفع وعي المتدربين (ومنظماتهم) بالقواسم المشتركة

•

مساعدة المتدربين على تحديد نواحي محتملة للتعاون المستقبلي

البداية:
يستغرق هذا التمرين حوالي  03دقيقة .تتضمن المواد الالزمة :دفتر /أوراق لتدوين المالحظات ،وأقالم حبر /رصاص لكل
متدرب ،وورق اللوح القالب وأقالم تخطيط.
عملية التمرين الجماعي (مالحظات للمدرب):
 .1اطلب من كل متدرب كتابة مشكلتين أو قضيتين األهم بالنسبة له على ورقة( .يستغرق هذا النشاط الفردي  5 – 0دقائق)
 .2اطلب من أفراد المجموعة الصغيرة عرض المشاكل التي قام كل فرد من أفراد المجموعة بكتابتها مع زمالئه في نفس
المجموعة
 .0يعمل جميع أفراد المجموعة الصغيرة على تحديد مشكلة أو قضية واحدة يتفقوا على قيامهم بالعمل عليها خالل أيام الدورة
التدريبية
مشاركه والنقاش -عمل المجموعات:
اآلن ،وبعد انتهاء كل مجموعة من تحديد المشكلة التي ستعمل عليها ،يعمل أفراد كل مجموعة على وصف المشكلة أو القضية
(صياغتها) في كلمة أو عبارة مقتضبة .يقوم الميسر بتدوين الكلمة أو العبارة على ورقة اللوح القالب بخط كبير حيث سيكون ذلك
هو تعريف المشكلة الذي ستستخدمه خالل أيام التدريب
مالحظة خاصه بالميسر:
حاول مساعدة المجموعه من اجل استخدام لغة/خطاب حقوق االنسان لصياغة مشكلتهم .على سبيل المثال  ،ال يستطيع االشخاص
من ذوي االحتياجات الخاصة الوصول الى اماكن االقتراع من اجل ممارسة حقهم في التصويت.قوم ببناء توافق على النص الذي
سيستخدم من اجل تعريف المشكلة  .ومن المهم جدا ايضا القيام بعملية تحليل اضافية للمشكلة .هناك أدوات مثل شجرة المشكله
( -)Problem Treeاستخدم ورقة العمل -شجرة تحليل المشكلة)  ،او تقسيم القضية باالضافة الى غيرها من األدوات التي يمكن
استخدامها.
المصدر :أعد هذا التمرين بشكل أساسي فيليب دوهمل ونانسي بيرسون ليستخدم في دورة التكتيكات الجديدة في آسيا ،آب .2335
برنامج التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان-أحد برامج مركز ضحايا التعذيب
www.newtactics.org/ar ● www.cvt.org
هذا الملف مُرخص تحت رخصة المشاع المبدع نسبة المصنف إلى مؤلفه – المساهمة الغير ربحية  40.الرخصة العالمية
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

